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 Sammanträdesdatum Sida 

 2014-02-18 1 (47) 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.30 
 

Beslutande 

Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande  

 Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) 

 Kerstin Stenquist (C) Irene Homman (S) 

 Stefan J Eriksson (M) Ann-Gret Olsson (S) 

 Birgitta Ihlis (M) Maria Alfredsson (MP) 

 Fredrik Andersson (C) §§ 3-11, 13-14, 16-21, 35, del av § 31 

 Patrik Andersson (S) §§ 12, 15, 21-30, 32-35, del av § 31  
 

Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) 

 Tomas Fredén (S) tjänstgörande för Alf Johansson (S) 

 Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Patrik Andersson (S) §§ 3-11, 

 13-14, 16-20, del av § 31 

 Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Fredrik Andersson (C) §§ 12, 15, 

 22-30, 32-34, del av § 31 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Christer Iversen (FP)  

 Birgitta Floresjö (C) §§ 21, 35, del av § 31 

 Jonas Wittink (MP) §§ 21, 35, del av § 31 
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Mats Fogelström, fastighetschef, § 8, del av § 31 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 9-11, 16-18, del av § 31 

 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 19-20 

 Håkan Elfving, skolchef, § 21, del av § 31 

 Malin Lindén Ohlsson, sektionschef Stöd och omsorg, del av § 31 
 

Övriga Göran Carlsson, verksamhetschef, Region Dalarna, del av § 31 
 

 

Justering 

Justerare Irene Homman (S) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2014-03-03, kl. 13.00 
 

Justerade paragrafer §§ 3-35 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Sofia Jarl (C) 

 
Justerare  ____________________________   

 Irene Homman (S) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2014-02-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-03-03 Datum då anslaget tas ned 2014-03-25 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2013:651/80 

Ks § 3 

 

Medborgarförslag om att den största av spegeldammarna i 
Mockfjärd görs om till badplats för djur 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, att kommunen 

ska inrätta ett djurbad vid spegeldammarna mellan Mockfjärd och Dala-Floda. 

Kommunen äger ingen mark i det aktuella området och därför måste avtal 

skrivas med berörda markägare, vilket med stor sannolikhet leder till 

arrendekostnader för kommunen för att få till ett avtal. Att sen inrätta ett bad 

kräver bygglov samt strandskyddsdispens. 

 

Kommunen håller också på att utreda hur många och vilka badplatser som 

kommunen ska vara med och sköta, eftersom kostnaderna för de befintliga 

badplatserna måste ses över. Att kommunen i det läget är med och finansierar 

en ny badplats är inte lämpligt. 

 

Ett förslag till medborgaren är att istället höra med aktuella markägare om de 

är villiga att upplåta mark för badplats och sedan söka pengar från annat håll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 2. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-01-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 104. 

Medborgarförslag, 2013-07-04, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:618/10 

Ks § 4 

 

Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- och 
fritidsfrågor 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Bakgrund 

Stefan J Eriksson (M) har i en motion föreslagit att dagens kulturutskott 

respektive fritids- och idrottsutskott ersätts med ett gemensamt utskott samt 

att utreda möjligheten att där det är lämpligt ge personer utöver de som ingår i 

kommunstyrelsen möjlighet att ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott med 

minst närvaro- och yttranderätt. 

 

Ärendebeskrivning 

2008 infördes en ny politisk organisation i Gagnefs kommun, där alla 

verksamheter, utom miljö- och byggnadsnämnden, samlades under 

kommunstyrelsen. Tre utskott; social-, kultur- samt fritids- och 

idrottsutskottet inrättades under kommunstyrelsen. 

 

För att ingå i ett utskott krävs att ledamoten sitter i kommunstyrelsen. 

Detta innebär ett begränsat antal personer som kan väljas in i ett utskott. 

Ytterligare nämnder skulle möjliggöra för flera människor att åta sig ett 

politiskt uppdrag, utan att ingå i kommunstyrelsen som första uppdrag. 

 

Bedömning 

Idag finns en gemensam kultur- och fritidssektion. Utifrån detta perspektiv 

finns samordningsvinster att göra med att också samordna utskotten som 

hanterar dessa frågor. För att arbetet i en nämnd eller ett utskott ska vara 

meningsfullt bör det finnas ett antal ärenden som nämnden/utskottet har att 

hantera. Utifrån detta kan det vara påtalat att se över lämpligheten med en 

sammanslagning av dessa utskott. 

 

Av Kommunallagen (6 kap 22 §) framgår att ett utskott endast får besättas 

med ledamöter och suppleanter från den aktuella nämnden. Dock kan 

bestämmelsen i 4 kap 23 § Kommunallagen där fullmäktige får besluta att en 

förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd får närvara 

vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten 

möjliggöra någon form av undantag. Detta behöver dock utredas vidare. 

forts. 
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Ks § 4 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 3. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-01-19, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 107. 

Motion, 2013-08-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:701/00 

Ks § 5 

 

Motion om ny politisk organisation 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Bakgrund 

Miljöpartiet har, genom Maria Alfredsson, föreslagit förändringar i den 

politiska organisationen. Förslaget sammanfattas i nedanstående punkter: 

- stärk organisationen för medborgarinflytande exempelvis genom 

allmänhetens frågestund i fullmäktige, medborgarpaneler etc. 

- arvodera gruppledare i de politiska partierna 

- se över storleken på de nu arvoderade politiska tjänsterna 

- samtliga ledamöter som arvoderas med skattemedel ska ha 

möjlighet/skyldighet att svara på frågor och interpellationer i fullmäktige 

- öka transparensen och förtroendet genom föreslagen förändring i den 

politiska organisationen  

 

Ärendebeskrivning 

2008 infördes en ny politisk organisation i Gagnefs kommun, där alla 

verksamheter, utom miljö- och byggnadsnämnden, samlades under 

kommunstyrelsen. Tre utskott; social-, kultur- samt fritids- och 

idrottsutskottet inrättades under kommunstyrelsen. 

 

Bedömning 

Revisorerna har under hösten genomfört en granskning av den politiska 

organisationen som infördes 2008. Där konstateras bland annat en stor 

samstämmighet bland de intervjuade att den nya organisationen är positiv 

och väl fungerande. Revisorerna anser också att organisationsmodellen är 

genomtänkt och väl fungerande. Dock finns en del saker att utveckla, se 

revisionsrapporten ”Granskning av kommunens organisation” november 

2013 (dnr 2013:941/00). Inför en förändring i den politiska organisationen 

bör revisorernas synpunkter beaktas. 

 

Införandet av flera nämnder innebär också ökade kostnader. Kostnaderna 

för en nämnd varierar beroende på antal ledamöter och antal sammanträden 

under ett år. 
 

forts. 
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Ks § 5 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 4. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-01-19, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 109. 

Motion, 2013-09-23, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:723/10 

Ks § 6 

 

Motion om stopp av verkställighet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Bakgrund 

Patrik Andersson (S) och Maria Alfredsson (MP) har i en motion föreslagit 

att verkställigheten av besluten vad gäller hemtagande av flyktingmottagning 

och dess placering stoppas. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september (Ks § 211, dnr 2013:629/13) 

att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar skulle ske i egen 

regi. Den 19 november beslutade kommunstyrelsen (Ks § 280) att 

mottagandet skulle ske i Gagnef i före detta Gagns Inn. Det senare beslutet 

överklagades inom överklagningstiden. Den 20 januari 2014 kom det till 

förvaltningens kännedom att inhibition av beslutet har begärts. 

 

Bedömning 

Förvaltningen verkställer de beslut som är fattade i demokratisk ordning. 

Det finns alltid möjlighet att överklaga fattade beslut och få en rättslig 

prövning av riktigheten i dessa, vilket också är fallet med beslutet om 

lokalisering av verksamheten. I avvaktan på ett rättsligt avgörande av 

beslutets giltighet fortgår verkställigheten. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Maria Alfredsson (MP). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 5. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-01-19, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 111. 

Motion, 2013-09-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:933/10 

Ks § 7 

 

Motion om att återinföra demokratin i Gagnef 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Bakgrund 

Patrik Andersson (S) och Maria Alfredsson (MP) har i en motion föreslagit 

förändringar i den politiska organisationen. Tre ytterligare nämnder föreslås 

inrättas och Gagnefsbostäder avvecklas. 

 

Ärendebeskrivning 

2008 infördes en ny politisk organisation i Gagnefs kommun, där alla 

verksamheter, utom miljö- och byggnadsnämnden, samlades under 

kommunstyrelsen. Tre utskott; social-, kultur- samt fritids- och 

idrottsutskottet inrättades under kommunstyrelsen. 

 

Bedömning 

Revisorerna har under hösten genomfört en granskning av den politiska 

organisationen som infördes 2008. Där konstateras bland annat en stor 

samstämmighet bland de intervjuade att den nya organisationen är positiv 

och väl fungerande. Revisorerna anser också att organisationsmodellen är 

genomtänkt och väl fungerande. Dock finns en del saker att utveckla, se 

revisionsrapporten ”Granskning av kommunens organisation” november 

2013 (dnr 2013:941/00). Inför en förändring i den politiska organisationen 

bör revisorernas synpunkter beaktas. 

 

Införandet av flera nämnder innebär också ökade kostnader. Kostnaderna 

för en nämnd varierar beroende på antal ledamöter och antal sammanträden 

under ett år. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 6. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-01-19, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 180. 

Motion, 2013-10-31, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2010:561/30 

Ks § 8 

 

Energi- och klimatplan för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Energi- och klimatplan för Gagnefs kommun. 

 

Bakgrund 

Gagnef kommuns Energi- och klimatplan med åtgärdsprogram har tagits 

fram under 2013 och varit ute på remiss. Remissvaren har beaktats och förts 

in i Energi- och klimatplanen. I åtgärdsprogrammet finns ett antal mål, som 

beskriver kommunens viljeinriktning för att minska klimatpåverkan och ett 

program för hur och när detta ska uppnås. I planen finns beskrivet att 

åtgärdsprogrammet årligen ska följas upp. Varje år ska ett energibokslut tas 

fram, där läget med energiplanens delmål och åtgärder redovisas. Energi- 

och klimatplanen omfattar perioden 2013-2020. Planen ska revideras varje 

mandatperiod och antas av kommunfullmäktige. Revideringen innebär i 

första hand att nya delmål och åtgärder utarbetas. De långsiktiga och 

övergripande energimålen kvarstår, om inte synen på dem förändrats under 

perioden. För planens fakta- och underlagsdel innebär revideringen en 

uppdatering. Ansvarig är Kommunstyrelsen. 

 

Omfattning 

Energi och klimatgruppen, som arbetat med att revidera den ursprungliga 

Energi- och klimatplanen med åtgärdsprogram, har haft möten under 2012. 

Deltagare i Energi och klimatgruppen var representanter från kommunstyrelsen, 

samhällsbyggnadssektionen, miljö- och byggförvaltningen samt kommunchefen. 

Under 2013 startades en arbetsgrupp inom samhällsbyggnadssektionen med 

syfte att följa upp och minska energianvändningen, samt se till att målen i 

Energi- och klimatplanen uppnås inom ramen för den fastlagda budgeten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 7. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2013-12-16, en sida. 

Energi- och klimatplan Gagnefs kommun 2013-2020 mål och åtgärder, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:108/04 

Ks § 9 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

 

Ärendebeskrivning 

I Kommunallagen infördes 2013-01-01 ett nytt stycke i 8 kap 1§ som 

stipulerar att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning i kommunen. Vidare säger paragrafen att om kommunen har en 

resultatutjämningsreserv så ska riktlinjerna beskriva hur denna reserv ska 

hanteras. I och med att det kan bli aktuellt att använda resultatutjämnings-

reserven i bokslutet för 2013 bör riktlinjerna för detta fastställas innan en 

eventuell avsättning görs. 

 

Redan tidigare har funnits krav i lagstiftningen att kommunen ska ha 

finansiella mål som beslutas varje år i budgeten. Tanken är att riktlinjerna 

ska peka om mer långsiktiga ekonomiska mål, och att de årliga finansiella 

målen kan justeras för att nå det långsiktiga målet. 

 

Förslaget till riktlinjer innehåller en diskussion om vad som är god 

ekonomisk hushållning för Gagnefs kommun, och knyter detta till de 

långsiktiga ekonomiska mål som beslöts av kommunfullmäktige i 

budgetbeslutet 2013-11-04 (Kf § 138). 

 

Vidare finns en diskussion omkring hur kommunen kan bedriva ekonomisk 

utjämning mellan åren och förslag till Riktlinjer för öronmärkning för 

pensionsändamål inom det egna kapitalet samt Riktlinjer för utnyttjande av 

en eventuell resultatutjämningsreserv. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 8. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-01-23, en sida. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:109/04 

Ks § 10 

 

Revidering av Finanspolicy 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reviderad Finanspolicy. 

2. Fastställa Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslutet om ny finanspolicy från 2012 ska policyn revideras årligen.  

Syftet är att se till att policyn alltid är uppdaterat och ändamålsanpassad. 

 

Införandet av kommunens internbanksystem har aktualiserat att 

finansförvaltningen har behov av ett smidigare system för att styra 

kommunens likviditet. Därför föreslås att övergå till ett system med ramar 

för kommunens låneskuld och för dotterbolagens låneskuld till kommunen. 

Tidigare reglerades upplåning genom beslut i kommunfullmäktige i varje 

enskild fall, men ingen tydlig sammanställning över låneutrymmet fanns. 

Ramen gör också tydligare vilken utlåning som får ske mellan kommunen 

och dotterbolagen. 

 

Utöver detta förtydligar policyn att kommunen får finansiera bilinköp 

genom leasing. I övrigt ska leasing undvikas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 9. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-01-23, en sida. 

Förslag Finanspolicy, sju sidor. 

Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 120604 § 130, dnr 2010:699/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:622/04 

Ks § 11 

 

Budgetjustering personalkostnadsökning och kapitalkostnad 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att budgeten för kapitalkostnader, som budgeterats inom finansförvalt-

ningen 2014 fortlöpande fördelas ut på verksamheterna i anslutning till 

att kostnaden bokförs. Detta sker i enlighet med tidigare praxis. 

2. Att budgeten för lönekostnadsökningar som budgeterats inom 

finansförvaltningen 2014 fördelas ut till nämnderna enligt följande fördelning: 
  

Nämnd Löneökning 

2013 

Löneökning 

2014 

Ny ram 

2014 

Miljö- och byggnadsnämnden 30 tkr 49 tkr 2 691 tkr 

Kommunfullmäktige 14 tkr 22 tkr 2 255 tkr 

Kommunstyrelse 3512 tkr 8096 tkr 466 189 tkr 

Totalt 3556 tkr 8167 tkr 471 135 tkr 

 

Ärendebeskrivning 

I budget 2014 har kostnader för lönehöjningar samt kapitalkostnader 

budgeterats inom Finansförvaltningen och inte lagts ut i nämndernas ramar.  

Budgetdokumentet Verksamhet och budget 2014-2016 förutsätter att 

överföring till nämndernas ramar ska göras när beloppen är kända. 
 

I och med att kommunfullmäktige ytterst äger frågan om nämndernas ramar 

bör beslutet fattas av kommunfullmäktige. Beslutet innebär ingen förändring 

av förutsättningarna för budgeten och innebär inte att nämnderna får högre 

ram. Däremot är det en verkställighet av det som står i budgetdokumentet: 

 

Kostnad för lönehöjningar har budgeterats inom finansförvaltningen. 

Denna budget kommer att fördelas ut på nämnder och sektioner när de 

verkliga kostnaderna är kända. 
 

Kostnaden för kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) har 

budgeterats under finansförvaltningen. Budgeten har sedan fördelats ut på 

verksamheterna i anslutning till att kostnaderna bokförs, vilket innebär att 

nämndernas och sektionernas budgetramar förändrats. Ett resultat av 

detta är att samhällsbyggnadssektionen fått en positiv budgetram, genom 

att internhyror budgeterats men kapitalkostnader inte budgeterats... 

forts. 
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Ks § 11 forts. 

 

När det gäller kapitalkostnaderna är det rimligt att hantera detta på samma 

sätt som det gjorts under tidigare år, att budgeten för kapitalkostnader förs ut 

till nämnderna och sektionerna i anslutning till att kapitalkostnaden bokförs.  

Kapitalkostnaden är en konsekvens av den investeringsbudget och de 

investeringsbeslut som kommunfullmäktige tagit. 

 

När det gäller personalkostnadsökningen ska denna läggas ut när de verkliga 

kostnaderna är kända. I den budgeterade kostnaden ligger en delsumma som 

avser effekterna av att personalkostnadsökningen 2013 var större än de 

budgeterade 2,0 % samt att kostnaden utfaller 12 månader år 2014 i stället 

för 9 månader som det gjorde 2013. Den kostnaden är beräknat till 3 511 tkr 

totalt för kommunens tre nämnder. Lönekostnadshöjningen för 2014 är 

beräknat till 8 167 tkr totalt för alla tre nämnder. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 10. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-01-23, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 131209 § 197 

Kf 131104 § 138 

Kf 130930 § 102 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:111/00 

Ks § 12 

 

Översyn av politisk organisation samt arvode till förtroendevalda 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att se över den politiska 

organisationen samt arvodesreglementen för förtroendevalda inför ny 

mandatperiod. 

2. Till ledamöter anmäla Anders Ahlgren (C), vakant (M), 

Anders Bengtsson (KD), Christer Iversen (FP), Patrik Andersson (S), 

Jonas Wittink (MP) och vakant (SD). 

3. Till sammankallande utse Anders Ahlgren (C). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 11. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:500/10 

Ks § 13 

 

Val av en ledamot och en ersättare till samverkansorgan för 
vissa hjälpmedelsfrågor med gemensam nämnd för år 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ordinarie ledamot välja Anki Enevoldsen (C). 

2. Till ersättare välja Irene Homman (S). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 12. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 131209 § 203 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:143/00 

Ks § 14 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Äldreomsorgen 

• Barn och utbildning 

• Stöd och omsorg 

• Beyond skiing 

• Personalfest 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2014-02-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter + handling 
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Ks § 15 

 

Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 

kommunstyrelsens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 
 

Datum / § Ärenderubrik 

Au 110412 § 99 Försörjningsstöd och OSA-anställningar (IFO) 

Kf 130429 § 59 Motion om bildande av en parlamentarisk 

transportgrupp 

Kf 130930 § 104 Medborgarförslag om att den största av 

spegeldammarna i Mockfjärd görs om till badplats 

för djur 

Kf 130930 § 107 Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- 

och fritidsfrågor 

Kf 130930 § 109 Motion om ny politisk organisation 

Kf 130930 § 111 Motion om stopp av verkställighet 

Ks 131015 § 245 Ottilia Adelborgmuseets framtid 

Ks 131119 § 280 Lokalisering av verksamheten ”Ensamkommande 

barn och ungdomar” i egen regi 

Kf 131209 § 180 Motion om att återinföra demokratin i Gagnef 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-02-11, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, åtta sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2014:144/04 

Ks § 16 

 

Gagnefs kommun – preliminärt resultat bokslut 2013 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska rapporten bygger på siffror för utfall 2013 exklusive 

eventuella bokslutsdispositioner. 

 

Resultatet, ett överskott på 19,5 mnkr är preliminärt. Utfallet innebär en 

förbättring sedan oktoberprognosen med 3,4 mnkr för kommunen som 

helhet. Resultatet är 13,7 mnkr bättre än budget. Bortsett från den 

jämförelsestörande posten på 9,5 mnkr i återbetalning på AFA försäkringen 

är resultatet 4,2 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet förutom denna post är 

10,0 mnkr vilket motsvarar ett överskott på 1,96 % av skatte- och 

utjämningsintäkterna. Kommunens verksamheter håller med detta resultat 

som helhet sin budget, med en avvikelse totalt på -110 tkr. 

 

Planerat är att skriva ner värdet på Kyrkvillan, Mobergska fastigheten, 

gamla Borokontoret samt Hedens skola. För dessa fastigheter befaras att 

kommunen inte kommer att kunna få ut bokfört värde i de försäljningar som 

är beslutade. En nedskrivning kommer, beroende på en värdering som ska 

genomföras inom kort, att påverka resultatet på samhällsbyggnadssektionen 

negativt med 1,0 – 2,0 mnkr. 

 

Fullständig årsredovisning presenteras vid nästa sammanträde för 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Preliminär Ekonomisk rapport 2013-12-31, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 
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 Dnr 2013:622/04 

Ks § 17 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2014 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta kommunstyrelsens detaljbudget 2014. 

 

Deltar ej i beslut 

Anders Bengtsson (KD) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut finns en ram på 454 581 tkr tilldelat 

kommunstyrelsen för 2014. I dokumentet Verksamhet och budget 2014-2016 

finns ramar tilldelade de olika sektionerna, men ingen fördelning av kostnader 

inom sektionerna. 

 

Kommunstyrelsen ska besluta om fördelning av budgetramen inom sitt 

verksamhetsområde. Dokumentet Kommunstyrelsen detaljbudget 2014 

bygger på detaljerade personal och kontobudgetar. Dokumentet följer den 

verksamhetsuppdelning som används i den löpande uppföljningen under 

året och fördelar ramarna som nettobudget enligt denna. Intäkter och 

kostnader budgeteras per sektion.   

 

I vissa fall har ramjusteringar gjorts mellan sektionerna från de ramar som 

fanns med i Verksamhet och budget 2014-2016. Det handlar om omföringar 

där ansvaret för verksamheter har flyttat mellan sektionerna. 

 

Ramarna innehåller inga kapitalkostnader eller medel för löneökningar 

sedan 2013. Detta för att ramen ska överensstämma med den fullmäktige 

tog. När fullmäktige beslutat om att överföra denna ram till verksamheten 

kommer budgetsiffrorna att justeras. Ramen för kapitalkostnader kommer 

som tidigare att justeras fortlöpande under året eftersom kapitalkostnaderna 

läggs ut i driftskostnaderna. Ramarna för löneökningar kommer justeras 

efter kommunfullmäktiges beslut. 

 

När det gäller investeringsbudgeten så var budgeteringen klar på projektnivå 

redan i Verksamhet och budget 2014-2016. Inga ändringar är gjorda i denna 

detaljbudget. 

 

 

forts. 
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Ks § 17 forts. 

 

Texterna bygger till huvudsak på texterna i Verksamhet och budget 2014-2016. 

När det har varit nödvändigt med större kostnadsminskningar för att få 

verksamheten i ram har dessa kommenterats i dokumentet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 13. 

Kommunstyrelsen detaljbudget 2014, elva sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 
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 Dnr 2013:617/00 

Ks § 18 

 

Revidering av delegation vad gäller upplåning och avtal 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa nedanstående ändringar/tillägg i delegationsordningen. 
 

Nr Ärendeslag Delegat 

2.1 Upplåning inom av KF fastställda ramar  i budget  och 
beslutade föreskrifter  

Ekc, Bekc 

2.3 Förlängning av lån enligt av KF fastställda ramar  i budget 
och beslutade föreskrifter  

Ekc, Bekc 

2.3b Amortering av lån enligt av KF fastställda ramar och 
beslutade föreskrifter 

Ekc, Bekc 

2.5b Utlåning till kommunens dotterbolag inom av KF 
fastställda ramar och beslutade föreskrifter 

Ekc, Bekc 

2.5b Ingå leasingavtal för personbilar Ekc, Bekc 

3.2b Förlängning enligt option av avtal upphandlade av 
Gagnefs kommun. 

Ekc, Bekc 

 

Ärendebeskrivning 

Det har visat sig att det är otydligt vem som i dag har rätt att göra förlängning 

av de avtal som Gagnefs kommun upphandlade innan kommunen gick in i 

Gemensam nämnd för upphandling och ansvaret övertogs av 

Upphandlingscenter i Ludvika. Beslutande om utnyttjande av dessa optioner 

ligger hos kommunen själv, och det behöver beslutas om delegation för detta. 
 

Dessutom föreslås delegationsordningen justeras för att tydliggöra ansvaret 

för utlåning till dotterbolagen, samt att anpassa delegationsordningen till 

den föreslagna revisionen av kommunens finanspolicy. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 14. 

Tjänsteutlåtande inklusive förslag till ändring, ekonomi, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 131015 § 246 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 

Kommunikation 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2013:34/04 

Ks § 19 

 

Redovisning av intern kontrollplan 2013 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll inom 

Gagnefs kommun. 

 

Av reglementet framgår att styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för 

den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

att tillse att det finns en god intern kontroll.  

 

Det ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande 

rapportera resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. 

 

Det fanns 30 kontrollområden med i planen 2013 som har identifierats 

utifrån en riskanalys per sektion. Alla kontrollansvariga har lämnat en 

återrapportering. Det finns flera kontrollområden som är i behov av 

utveckling eller saknar en dokumenterad rutinbeskrivning. De ska åtgärdas 

och rapporteringen sker i samband med planredovisningen för 2014.   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 15. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-01-23, en sida. 

Uppföljning plan för den interna kontrollen 2013, fem sidor. 

 

Underlag 

Kontrollansvarigas rapportering, 33 sidor. 

Granskningsrapporten Gagnefs Teknik AB (Dnr:2013:305/04). 

Granskningsrapporten Gagnefs Bostäder AB (Dnr:2013:304/04). 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 130219 § 34 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:55/04 

Ks § 20 

 

Intern kontrollplan 2014 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll inom 

Gagnefs kommun. 

 

Av reglementet framgår att styrelse/nämnd ska anta en särskild plan för 

innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen med 

utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. Föreligger förslag till 

intern kontrollplan för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 16. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-01-24, en sida. 

Intern kontrollplan 2014, 2014-01-17, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 
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 Dnr 2013:914/61 

Ks § 21 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid Djurmoskolan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djurmoskolan. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Biträdande skolchef, samt representanter ur kommunstyrelsen, besöker 

förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. Under 

besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, elevgrupper, 

föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en rapport och 

redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 17. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2013-11-29, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djurmo skola, 2013-11-13, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn och utbildning + rapport och handlingsplan 

Kerstin Stenquist + rapport och handlingsplan 
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 Dnr 2013:998/10 

Ks § 22 

 

Medfinansiering av utvecklingsprojekt ”Outdoor” inom 
Visit Södra Dalarna - förstudie 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja 20 000 kronor för medfinansiering av förstudie av 

utvecklingsprojekt ”Outdoor i Den Södra Delen av Dalarna” 

inom Visit Södra Dalarna. 

2. Medel tas från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Utveckling av produkten ”Outdoor” är ett av de långsiktiga målen i 

Visit södra Dalarnas affärsplan. Inför den kommande EU-perioden har 

bolaget för avsikt att söka medel till ett omfattande utvecklingsprojekt 

inom Outdoor, varför bolaget nu ansöker om medfinansiering till en 

förstudie som ska ligga till grund för den kommande ansökan. 

 

Förstudien kommer att bli en viktig del i Visit södra Dalarnas 

verksamhetsplaner som upprättas för respektive kommun. Kommunerna 

behöver också vara delaktiga i förstudiens genomförande och 

produktinventeringar. Företagen kommer också att delta med arbete och 

kunskap. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-02-12, en sida. 

Projektbeskrivning av förstudien: ”Outdoor i Den Södra Delen av Dalarna”, 

tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Visit Södra Dalarna 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2013:849/10 

Ks § 23 

 

Revisionsrapport ”Medlemskommunernas styrning och 
uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt” – svar 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta svar över revisionsrapporten ”Medlemskommunernas styrning och 

uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt”, samt översända svaret till 

revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt och 

kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt har 

låtit PwC göra en granskning av medlemskommunernas styrning och 

uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Revisorerna önskar 

svar på följande frågeställningar. 

• hur kommunerna avser att strukturera målarbetet och 

verksamhetsuppföljning,  

• hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och 

vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor 

gentemot RDM 

• när kommer justeringar i förbundsordningen att göras utifrån 

budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM ska verka utifrån hela 

det geografiska området som de fyra medlemskommunerna utan 

inblandning av de kommunala gränserna? 

 

Bedömning  

Följande kommentarer lämnas till frågeställningarna. 
 

Hur planerar kommunerna att strukturera upp målarbetet och 

verksamhetsuppföljningen? 

Gagnefs kommun instämmer i revisionens synpunkter kring behovet av 

förbättrad process kring verksamhetsplanerings- och budgetarbetet. 
 

Kommunerna bör tillsammans med RDM komma överens om en modell 

för målarbete och verksamhetsuppföljning utifrån minsta gemensamma 

nämnare. Det verkar inte rimligt att förbundet ska arbeta med fyra olika 

verksamhetsstyrningsmodeller.  

 

forts. 
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Ks § 23 forts. 

 

Hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och 

vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor 

gentemot RDM? 

Kontaktytor sker idag på flera nivåer och kommer så att fortsätta. Rollerna 

kan dock behöva förtydligas. Att hitta en modell som är överförbar till 

samtliga i räddningsförbundet ingående kommuner torde vara svårt utifrån 

de olika förutsättningar varje kommun har. 

 

När kommer justeringar i förbundsordningen att göras utifrån 

budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM ska verka utifrån hela 

det geografiska området som de fyra medlemskommunerna innebär utan 

inblandning av de kommunala gränserna? 

Utifrån denna granskning och den genomlysning av räddningsförbundets 

effektivitet som låtits göra finns ett behov av att se över förbundsordningen 

utifrån flera aspekter. 
 

Inför nästa mandatperiod pågår ett gemensamt arbete, kommunerna och 

RDM, för att ta fram ett nytt handlingsprogram. Där fastställs de 

gemensamma målen och aktiviteterna som ska ligga till grund för det 

gemensamma uppdraget. Därutöver finns möjligheter för de kommuner, 

som så önskar, att träffa särskilda avtal. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 18. 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-02-03, två sidor. 

Revisionsrapport – Medlemskommunernas styrning och uppföljning av 

Räddningstjänsten Dala Mitt, 15 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt 

Kommunfullmäktige, rapport 
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 Dnr 2013:941/00 

Ks § 24 

 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens organisation” 
– yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av kommunens 

organisation”, samt översända yttrandet till kommunrevisionen och 

kommunfullmäktige. 

 

Deltar ej i beslut 

Ann-Gret Olsson (S) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har, på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer, utfört 

en granskning av kommunens organisation. Revisorerna har överlämnat 

granskningsrapporten till kommunstyrelsen och vill ha svar senast 

10 mars 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 19. 

Yttrande över revisorernas granskning av kommunens organisation, 

2014-01-21, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-01-21, två sidor. 

Granskning av kommunens organisation - Revisionsrapport, 2013-12-03, 

13 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige, rapport 
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 Dnr 2012:574/21 

Ks § 25 

 

Detaljplan för Högsveden 5:10 m.fl., Gagnefs kommun, Dalarna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta detaljplan för Högsveden 5:10 m.fl., Gagnefs kommun, Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

De användningsområden, som finns angivna enligt gällande planer, är för 

två av fastigheterna inaktuella. 

 

Syftet med den föreslagna detaljplanen är att legalisera pågående 

verksamheter samt, att åter tillåta att fastigheten Högsveden 5:10 används 

för bostadsändamål, vilket var gällande användningsområde före senaste 

planändringen 1992. Då fastigheten inrymmer lokaler lämpliga för såväl 

kontors- som handelsändamål, bör användningsområdet fortsättningsvis 

även omfatta dessa verksamheter. 

 

Fastigheten Högsveden 5:6 är avsedd för bilserviceändamål. Inom 

fastigheten finns ingen verksamhet förknippad med bilservice kvar. 

Hela fastigheten används för annan verksamhet omfattande kontor, 

handel, restaurang och kemtvätt. 

 

Fastigheten Högsveden 5:33 används för bilserviceändamål, i 

överensstämmelse med gällande plan. Den återvinningsstation som 

tidigare fanns inom fastigheten Högsveden 5:6 har flyttats till södra 

delen av fastigheten Högsveden 5:33. 

 

Ärendets beredning 

Förslag till detaljplan för Högsveden 5:10 m.fl. var utsänt för samråd under 

tiden 2012-10-22--2012-12-03. De synpunkter, som inkom under 

samrådstiden, redovisas i samrådsredogörelsen. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2013-10-23--2013-11-13. 

Inga synpunkter inkom under granskningstiden. 

 

Detaljplanen är därmed klar för antagande. 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 131211 § 103, dnr 2012-0001/21. 

Utlåtande, 2013-11-14, en sida. 

Planbeskrivning, åtta sidor. 

Plankarta, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 130904 § 58 

Mbn 121003 § 98 

Mbn 120502 § 41 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Dnr 2014:116/21 

Ks § 26 

 

Planbeställning för Tjärna 30:18 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hos miljö- och byggnadsnämnden göra en planbeställning 

för Tjärna 30:18 för bostads-, vård-, skol-, handels- och 

småindustriändamål. 

 

Ärendebeskrivning 

Det aktuella markområdet är beläget vid sidan om Gagnefsgården och 

Tjärnsjögården, den så kallade ”bergkvistska tomten”. Marken är idag 

planlagd för grönområde och planen är gjord på 1960-talet. För framtida 

behov bör marken planläggas så att den kan användas för flera olika 

ändamål, såsom för bostäder, skola, vårdboende och även för småindustri. 

Det finns idag inga konkreta planer för områdets användning, men en 

planprocess tar tid att genomföra och därför vill kommunstyrelsen göra en 

planbeställning i god tid. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 20. 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-01-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Dnr 2006:256/21 

Ks § 27 

 

Återkalla planbeställning; väster om Mellansjön 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återkalla planbeställning avseende 15 tomter väster om Mellansjön 

(Ks 2007-06-20 § 199). 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-20, § 199, att beställa en detaljplan för 

bostadsbebyggelse (15 tomter) väster om Mellansjön. Planarbetet har aldrig 

påbörjats och ingen efterfrågan på tomter på det aktuella området finns. 

Marken används idag som åkermark. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 21. 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-01-21, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 070620 § 199. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Dnr 2014:145/11 

Ks § 28 

 

Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå länsstyrelsen utse Irene Homman, x, x , till vigsel- och 

partnerskapsförrättare i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Gun Östman har inkommit med en avsägelse av uppdraget som 

vigselförrättare. Länsstyrelsen har beviljat avsägelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 22. 

Beslut, Länsstyrelsen Dalarnas län, 2013-10-10, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen 

Irene Homman 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Reception 
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 Dnr 2014:145/11 

Ks § 29 

 

Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta att föreslå vigsel- och partnerskapsförrättare i Gagnefs kommun 

till länsstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Alf Bakken har inkommit med en avsägelse av uppdraget som 

vigselförrättare. Länsstyrelsen har beviljat avsägelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140204 § 23. 

Beslut, Länsstyrelsen Dalarnas län, 2013-11-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Kommunstyrelse-sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-02-18 36 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2013:880/70 

Ks § 30 

 

Årets medmänniska 2013 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Pris som årets medmänniska 2013 tilldelas ; 

Gunvor Åhs, Ulla Söderstedt och Lennart Löfkvist som får dela på 

prissumman 10 000 kronor, med motiveringen, 

”Gunvor Åhs, Gagnef, har arbetat som diakoniassistent i Mockfjärd 

och har efter pensioneringen fortsatt att stötta äldre personer på olika 

sätt. Hon besöker sjuka på sjukhusen och hjälper till med diverse saker 

i hemmen. 

Ulla Söderstedt, Mockfjärd, har i cirka 10 år anordnat träffar för alla 

som blivit ensamma. I Församlingsgården, Mockfjärd, ordnar hon 

träffar varje månad med kaffe och förtäring samt trevlig underhållning. 

Lennart Löfkvist, Djurås, har i flera år aktivt deltagit i Väntjänsten och 

är en av "stöttepelarna" i Lions loppisverksamhet, vars avkastning går 

till välgörande ändamål. 

De bidrar alla på olika sätt till en varm och trygg kommun!” 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat 2011-10-31 § 128 att instifta ett årligt pris 

som Årets medmänniska riktat till privatperson/personer som gjort 

förtjänstfulla insatser inom det sociala verksamhetsområdet i Gagnefs 

kommun. Priset ska uppgå till 10 000 kronor och kunna fördelas ut till högst tre 

personer/år. Pristagare utses av kommunstyrelsen på förslag av socialutskottet. 

 

Ärendets beredning 

Förslag till pristagare av Årets medmänniska har inkommit från kommuninvånare. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Su 131219 § 127. 

 

Protokollsutdrag 

Pristagare + brev 

Övriga sökanden + följebrev 

Sekreterare, socialutskottet 

Socialutskottet, för kännedom 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 31 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet. 

 

 

Rapporter: 

1. Kyrkskolan - Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 

Underlag 

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 – Kyrkskolan, 2013-09-30, 21 sidor. 

Dnr: 2013:882/61 

2. Djurmoskolan - Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 

Underlag 

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 – Djurmoskolan, 2013-09-30, 22 sidor. 

Dnr: 2013:882/61 

3. UpphandlingsCenter - Aktuella händelser november-december 2013 

Underlag  

Aktuella händelser november-december 2013, UpphandlingsCenter, en sida. 

4. Dalabanans intressenter - protokoll 

Underlag 

Protokoll inklusive bilagor, Dalabanans intressenter, 2013-11-22, 24 sidor. 

5. Räddningstjänsten Dala Mitt - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2013-12-11, 17 sidor. 

6. Gagnefs Teknik AB - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gagnefs Teknik AB, 2013-12-19, 16 sidor. 

Bilagor till Gagnefs Teknik AB protokoll 2013-12-19, 42 sidor. 

 

 

forts. 
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7. Gävle Dala Energikontor - verksamhetsrapport 2013 

Underlag 

Verksamhetsrapport januari-december 2013, Gävle Dala Energikontor, 

2013-12-30, åtta sidor. 

8. Status på riktade uppdrag i samband med budgetarbetet 2014 

Ärendebeskrivning 

Redovisningen omfattar riktade uppdrag inom äldreomsorg, stöd och 

omsorg, skola, samhällsbyggnad och kommunledning. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-01-22, två sidor. 

Dnr: 2014:74/04 

9. Budgetprocessen 2015 

Tidplan 

• Ledningsgrupp 6 mars 

• Uppstartsmöte 12 mars 

• Budgetberedning 18 mars (politisk) 

• Direktiv från budgetberedningen 28 mars 

• Arbete sektionsvis med förslag på åtgärder utifrån lagda direktiv 

• Ledningsgrupp 28 april 

• Budgetberedning 6 maj 

• Budgetberedning 19 maj 

• Cesam 2 juni 

• Kommunstyrelsen 17 juni 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-01-22, en sida. 

10. Anmälan om fel i vården 

Ärendebeskrivning 

Anmälan om fel i vården, bristande omvårdnad vid Tjärnsjögårdens 

äldreboende. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, äldreomsorgen, 2014-01-20, en sida. 

Dnr: 2012:780/73 

forts. 
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11. Fastställd prislista – Gysam 

Ärendebeskrivning 

Gysams gemensamma prislista är framtagen enligt tidigare beslutad 

modell. När det gäller friskolorna ska den gemensamma prislistan 

användas i de fall programmet ges i samverkansområdet men inte i 

hemkommunen. 

Underlag 

Gysams gemensamma prislista 2014, två sidor. 

Dnr: 2014:28/04 

12. Byggnation av demensboende 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-09, § 196, att avsätta 

investeringsmedel för byggnation av demensboende. Kommunstyrelsen 

fick i uppdrag att uppdra till Upphandlingscenter att utforma 

upphandlingsunderlaget samt att genomföra upphandlingen. Projektet ska 

utformas på så sätt att upphandlingen utformas utifrån en tydlig 

verksamhets- och funktionsbeskrivning och utan färdiga ritningar. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-01-21, två sidor. 

Dnr: 2013:855/29 

13. Implementering Handikappolitiskt program – rapport 

Ärendebeskrivning 

Rapporten förs till nästa sammanträde för kommunstyrelsen. 

Dnr: 2012:513/73 

14. Processer – motioner, medborgarförslag o.s.v. 

Ärendebeskrivning 

Processbeskrivning av hanteringen av motioner och interpellationer 

redovisades. 

 

 

 

 

forts. 
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15. Kommunstyrelsens arbete under 2014 

2014-03-17 kl. 09.00-16.00 – Äldreomsorg 

2014-04-30 kl. 08.30-12.00 – Stöd & omsorg 

16. Barnomsorgsbehov (Förskolekö) 

Ärendebeskrivning 

Antal placerade barn i den kommunala förskolan/dagbarnvårdare per 

sista januari är 511. Utöver det har den nya förskolan Scadume i 

Kyrkbyn 11 barn. 26 barn har vårdnadsbidrag. 6 barn är placerade hos 

fristående dagbarnvårdare och 2 barn är placerade i andra kommuner. 

Kön består av 11 barn i Djurmo, 7 barn i Djurås, 4 barn i Kyrkbyn 

och 8 barn i Bäsna. I Bäsna kommer en avdelning öppna i februari 

med 12 platser. En dagbarnvårdare kommer att anställas i Djurmo. 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2013 per månad, 2013-12-31, en sida. 

Dnr: 2013:51/00 

17. Äldreomsorg och demensboende 

Underlag 

Ansökan särskilt boende 2014-01-01, en sida. 

Dnr: 2013:51/00 

18. Konsumentjuridiska rådgivningen – verksamhetsrapport 2013 

Underlag 

Verksamhetsrapport, Konsumentjuridiska rådgivningen Hedemora, Säter 

och Gagnef 2013, nio sidor. 

Dnr: 2014:30/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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19. Ohälsotalet 

Ärendebeskrivning 

Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i november 

månad till 6,3 % och i december månad till 7,0 % vilket är en ökning i 

november med 0,1 procentenheter och i december månad en ökning med  

1,5 procentenheter jämförande med november och december 2012. 
 

Sjukfrånvaron i procent per helår 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5,8% 4,80% 4,36% 4,38% 4,20% 4.86% 5,41% 

Underlag  

Protokollsutdrag, Pu 140204 § 9. 

Sjukfrånvaro 2005-2013, en sida. 

20. Verksamhetsrapport från Region Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner 

och Landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarna verkar som 

så kallat kommunalt samverkansorgan med ansvar för en del statliga 

uppgifter som tidigare legat på länsstyrelsen. 

21. Ungdomsinflytande - Sms-panel (fråga 1) 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för ungdomsinflytande 2013-2014 antogs av 

kommunstyrelsen 131015 § 247. 

Underlag 

Sms-panelen, fråga # 1: Tror du att du bor i Gagnef om 10 år?, två sidor. 

Dnr: 2013:721/10 

22. Verksamheten ”Ensamkommande barn och ungdomar” i egen regi 

– lägesrapport 

Ärendebeskrivning 

Chef för Stöd och omsorg rapporterar om verksamheten. 

Dnr: 2013:629/13 

 

forts. 
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23. SIRIS, ett verktyg för ökad insyn i skolans värld! 

Ärendebeskrivning 

SIRIS är en webbplats där vi har samlat information om skolors kvalitet 

och resultat och är Skolverkets sätt att göra den information som vi samlat 

in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat mer 

tillgänglig. SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och 

kvalitetsInformationsSystem. 

24. Politisk information i skolan 

Underlag 

Juridisk vägledning, Skolverket, fem sidor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-02-11, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Barn och utbildning 

Ekonomi 

Kommunikation 

Kultur och fritid 

Personal 

Samhällsbyggnad 

Stöd och omsorg 

Äldreomsorg 
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Ks § 32 

 

Information enligt särskild sammanställning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ta ärendet som en information till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

En förteckning har upprättats över dokument som inkommit till 

kommunstyrelsens förvaltning som ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Information 131204-131231, nr 102-110, en sida. 

Information 140101-140205, nr 1-9, en sida. 
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Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Räddningstjänsten Dala Mitt, rapport från PwC. 

• Ägarråd för Gagnefsbostäder AB den 24 mars i Lindberghallen. 
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Ks § 34 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2014-02-04, §§ 1-28 

Personalutskottet 2014-02-04, §§ 1-10 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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Anmälan av delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
 

Allmänkulturansvarig 

13/2013, Bidrag till takomläggning 
 

Föreningskonsulent 

7-9/2013 Bidrag 
 

Kommunchef 

16/2013 Förändringar i ledningsorganisation skolsektionen 

1/2014 Hyresavtal 
 

Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande 
3/2013 Synpunkter på förslag till samverkan kring hjälpmedel i Dalarna 

1-2/2014 Yttrande 
 

Parkeringstillstånd 

51-53/2013, Ansökan om parkeringstillstånd 

1/2014, Ansökan om parkeringstillstånd 
 

Skolchef 

37/2013 Beslut om rätt till vxl skolskjuts, ht-13 

1-12/2014 Beslut om rätt till skolskjuts, vt -14 
 

Bitr. skolchef  

1-2/2014 Beslut om avgiftsbefrielse 
 

Förvaltningsassistent, skolsektionen 

1-3/2014 Stöd till inackordering 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-02-12, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2014-02-12, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

 


