
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 

 
Beslutande 

Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande  

 Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) 

 Kerstin Stenquist (C) Irene Homman (S) 

 Fredrik Andersson (C) Ann-Gret Olsson (S) 

 Jan Bergman (C) Patrik Andersson (S) 

 Birgitta Ihlis (M) Maria Alfredsson (MP) 

 Stefan J Eriksson (M) §§ 38-59, 65-69, 73, 79 

 Alf Johansson (S) §§ 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 

 

Tjänstgörande ersättare Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) §§ 60-62 

 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) §§ 63-64, 

 70-72, 74-78 

 Tomas Fredén (S) tjänstgörande för Alf Johansson (S) §§ 39, 43-44, 

 47-49, 51-55, 58-72, 74-79 

 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Christer Iversen (FP) §§ 38-60, del av 61, 65-69, 73, 79  

 Birgitta Floresjö (C) §§ 38-59, 65-69, 73, 79  

 Kjell Andersson (C) §§ 38-60, del av 61, 65-69, 73, 79  

 Tomas Fredén (S) §§ 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 

 Ann Målare (S) 

 Jonas Wittink (MP) §§ 39, 43-44, 47-49, 51-55, 58-62, 65-69, 79 

 

Tjänstemän Håkan Elfving, bitr. kommunchef 

 Gunnar Linnros, personalchef, §§ 38, 41-42 

 Tomas Hellquist, IT/Informationsansvarig, §§ 40, 45-46 

 Erika Hellman, samhällsbyggnadschef, §§ 50, 56-57, 73 

 Malin Lindén Ohlsson, sektionschef stöd och omsorg, §§ 65-69, 73 

 Tomas Nylén, integrationssamordnare, §§ 67, 73 

 Birgit Westhed, Kompetensbyrån, del av § 74 

 Eva Gidlund, stadsarkitekt, § 79 

 

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande 

 

Övriga Gunnar Johansson, konsult, Projektledarbyrån AB, §§ 50, 73 
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Justering 

Justerare Irene Homman (S) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2014-04-14, kl. 14.00 
 

Justerade paragrafer §§ 38-79 

 

 

 
Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér 

 

 
Ordförande  ____________________________   

 Sofia Jarl (C)  

 

 
Justerare  ____________________________   

 Irene Homman (S)  

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2014-04-08 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-04-14 Datum då anslaget tas ned 2014-05-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2014:112/02 

Ks § 38 

 

Rekryteringspolicy för Gagnefs kommun samt prövning av 
återbesättning av anställningar 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa rekryteringspolicy för Gagnefs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 144 från 2007-05-21. 

 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen har utarbetat ett förslag till rekryteringspolicy. 

I förslaget till policy avges mål, syfte samt kommunens förhållningssätt som 

ska vara grundläggande i alla rekryteringar. Policyn anger också att all 

rekrytering ska utgå från en analys av verksamhetens uppdrag och behov. 

Dessutom påvisas ansvarsfördelningen mellan kommunens centrala 

personalfunktion och anställande chef. 
 

I Rekryteringsprocessen punkt 4:1 finns föreslaget att nu gällande prövning 

i personalutskottet avseende rätt att inom angiven budgetram, 

tillsätta/återbesätta tillsvidareanställningar samt vikariat överstigande 

sammantaget sex månader ska upphöra. Denna nu gällande prövning gäller 

chefer, arbetsledare, handläggare samt övriga administrativa anställningar. 
 

De politiska partierna har fått yttra sig angående förlag till rekryteringspolicy 

samt upphörande av prövning av ovannämnda tjänster. Ingen av 

remissinstanserna har något att erinra. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 140325 § 14.  

Rekryteringspolicy, en sida. 

Rekryteringsprocessen, personal, 2014-01-24, åtta sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 070521 § 144. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Pu 140204 § 7 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Miljö- och byggnadsnämnden Personal 
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 Dnr 2013:490/43 

Ks § 39 

 

Medborgarförslag om gemensamhetsanläggningar för reglering 
av vattnets väg genom bygden 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Björbo Vägförening GA:11, Per Rehn, till 

kommunfullmäktige föreslås gemensamhetsanläggningar för reglering av 

vattnets väg genom bygden. 

 

Kommunen har inte befogenheter att inrätta gemensamhetsanläggningar 

utan det är Lantmäteriet som bildar sådana på sakägarnas begäran. 

 

Det går också att vända sig till Länsstyrelsen för att få råd gällande 

dikningsprojekt och eventuellt har de även möjligheter i vissa fall att ge 

ekonomiskt bidrag till projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 29. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-03-11, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 103. 

Medborgarförslag, 2013-02-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:788/00 

Ks § 40 

 

Medborgarförslag om diarieföring av mail 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Alf-Göran Nisser föreslår i ett medborgarförslag att Gagnefs kommun tar 

fram klara och tydliga regler gällande diarieföring av mail. 

 

Kommunen har i kommunstyrelsen 2007-02-05 antagit ”Riktlinjer för e-post 

och fax”, diarienummer 2006:363/00. I riktlinjerna framgår tydligt att 

e-postmeddelanden är att betrakta som vilken annan inkommen handling 

som helst. Reglerna är lagstyrda och i dokumentet beskrivs tydligt begreppet 

allmän handling samt vilka handlingar som ska registreras och hur 

respektive funktion/handläggare ska hantera inkommen handling/e-post. 

 

Riktlinjerna är publicerade på kommunens intranet likt andra 

policydokument och tas dessutom upp på de handläggarutbildningar som 

genomförs med nyanställda. 

 

Mot bakgrund av detta anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 30. 

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

Protokollsutdrag, Kf 131104 § 143. 

Medborgarförslag, 2013-10-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:787/02 

Ks § 41 

 

Medborgarförslag om rutiner vid utannonsering av tjänst 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till beslut om 

rekryteringspolicyn. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Alf-Göran Nisser, föreslås att Gagnefs kommun 

ser över rutinerna vid annonseringar så att den efterfrågade kompetensen 

anställs. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 140325 § 20. 

Protokollsutdrag, Kf 131104 § 142. 

Medborgarförslag, 2013-10-23, en sida.  

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:169/02 

Ks § 42 

 

Medborgarförslag om riktlinjer vid tillsättning av chefer i 
Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till beslut om 

rekryteringspolicyn. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Alf-Göran Nisser, föreslås att Gagnefs kommun 

tar fram ”Riktlinjer vid tillsättning av chefer”. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 140325 § 21. 

Protokollsutdrag, Kf 130311 § 5. 

Medborgarförslag 2013-02-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-04-08 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2013:766/80 

Ks § 43 

 

Medborgarförslag om boken Prinsarnes blomsteralfabet av 
Ottilia Adelborg 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, till kommunfullmäktige 

föreslås att Gagnefs kommun låter trycka upp en ny upplaga av boken 

Prinsarnes blomsteralfabet av Ottilia Adelborg. Förslagsställaren menar att 

kommunen bör låta trycka boken i en ny upplaga, då den nu befintliga 

upplagan inte överensstämmer med originalupplagan när det gäller 

färgåtergivning av illustrationerna. 

 

Gagnefs kommun lät år 2009 trycka en ny upplaga om 2500 exemplar av 

boken. Det finns i dag ca 1500-2000 exemplar kvar av denna upplaga. 

Boken säljs på turistbyrån och Ottilia Adelborgmuseet samt delas ut som 

gåva från kommunen i olika sammanhang. 
 

Motivering till beslut 

Då det fortfarande finns ett stort antal exemplar kvar av Prinsarnes 

blomsteralfabet, bör ingen ny tryckning göras ännu. Om man beslutar 

om en nytryckning när denna upplaga är slut bör stor vikt läggas vid 

att färgsättningen blir densamma som i originalupplagan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ku 140219 § 1. 

Tjänsteutlåtande kultur och fritid, 2014-02-10, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 131104 § 141. 

Medborgarförslag, 2013-10-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:285/02 

Ks § 44 

 

Motion om minskad administration för lärarna 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över lärarnas arbetssituation. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J Eriksson (M) att man 

ser över vilka administrativa arbetsuppgifter som kan lyftas bort från lärarna. 

 

Lärarna har under de senaste åren fått en ökad administrativ börda. Det 

mesta är relaterat till de reformer och förändringar som regering och riksdag 

genomfört, med en ny skollag, en ny läroplan och en ny kursplan. 

 

Arbetssituationen för lärare är en nationell fråga som också nämns som ett 

viktigt utvecklingsområde i Skolverkets lägesbedömning 2013. 

Arbetsmiljöverket pekar också på lärarnas ökade arbetsbörda som en risk 

för ökad ohälsa. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 130325 § 31. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-02-26, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130429 § 55. 

Motion, 2013-03-27, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:475/11 

Ks § 45 

 

Motion om att föreslå Gagnef som försökskommun för e-röstning 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 

Gagnefs kommun ansöker om att få bli försökskommun vid eventuell 

försöksverksamhet med elektronisk röstning i kommande val. 

 

Efter kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) framgår att 

den utredning som vallagskommittén föreslog i sitt betänkande SOU 

2013:24 inte är tillsatt än. Detta innebär högst sannolikt att det inte kommer 

att bli någon försöksverksamhet förrän vid valet 2018 och att det heller inte 

finns någon part att vända sig till med frågan om försöksverksamhet än. 

 

I dagsläget är det alltså svårt att uppfylla motionärens förslag, men frågan 

bör aktualiseras om ett par år inför valet 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 32. 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-01-27, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130610 § 79. 

Motion, 2013-06-10, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:476/00 

Ks § 46 

 

Motion om att erbjuda gratis WiFi i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 

möjligheten att erbjuda gratis WiFi på strategiska platser i Gagnefs kommun 

utreds. 

 

Motionärens argument för en utbyggnad av Wifi överensstämmer med 

kommunens ambitioner enligt antagen bredbandsstrategi. Att i egen regi 

bygga dessa zoner bedöms, efter bland annat kontakt med Leksands 

kommun, medföra en avsevärd initial kostnad samt resurser för löpande 

hantering/administration som inte finns idag. 

 

De samtal som förs, både i länet och i Gagnefs kommun, om fiberutbygg-

naden i enlighet med bredbandsstrategin öppnar emellertid för att en 

utbyggnad av WiFi kan ske i samband med fiberutbyggnaden. Möjligheten 

bör aktivt bevakas i dessa sammanhang. 

 

Redan idag finns möjlighet att till en mycket låg kostnad ansluta till Telia 

Surfzon (Homerun) i området runt Lindberghallen i Djurås. Troligtvis 

kommer Visit Södra Dalarna AB (Turistbyrån) inom kort att erbjuda gratis 

WiFi i Lindberghallen vilket också är i enlighet med motionärens förslag. 

 

Genom att bevaka möjligheten till samtidig WiFi-utbyggnad i samband med 

fiberutbyggnaden i kommunen samt i övrigt underlätta och stödja andra 

aktörer vid etablering av WiFi anses motionen bifallen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 33. 

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

Protokollsutdrag, Kf 130610 § 80. 

Motion, 2013-06-10, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:915/60 

Ks § 47 

 

Motion om utredning – central rättning av de nationella proven 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa central 

rättning av de nationella proven i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 

utreda möjligheterna att införa central rättning av de nationella proven i 

Gagnefs kommun. 

 

I grundskolan ges nationella prov i skolåren 3, 6 och 9. För lärare har det 

blivit en ökad administrativ börda att genomföra och rätta proven. De 

nationella ämnesproven i åk 6 och 9 ska användas för att bedöma elevers 

kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna och som stöd för 

betygsättning. Att lärare gör sambedömningar av de nationella proven är 

viktigt för att kunna kvalitetssäkra en rättssäker betygssättning i 

grundskolan. Samtidigt ger det möjlighet till en pedagogisk diskussion, som 

i förlängningen leder till ett kollegialt lärande. Rektor har ansvar för att 

rättningen av de nationella proven genomförs på ett likvärdigt sätt och att 

den bedömning som görs grundar sig på skolverkets riktlinjer och skolans 

kursplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 34. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-02-25, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 177. 

Motion, 2013-12-03, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:932/10 

Ks § 48 

 

Motion om utredning – lokalt tillagad mat 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att tillaga mat 

lokalt på äldreboenden, förskolor och grundskolor. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kerstin Stenquist (C) och 

Anki Enevoldsen (C) att kommunen utreder möjligheterna att laga maten 

till äldreboenden, förskolor och skolor lokalt. 

 

Kostnaden för transporter av mat i kommunen har ökat kraftigt. Efter den 

senaste upphandlingen har kostnaden för transporter fördubblats. Antalet 

barn i förskola och grundskola har samtidigt ökat. Tillagningsköket i Djurås 

har idag inte kapacitet att producera fler portioner per dag, utan att det görs 

ytterligare investeringar i grytor och ugnar. Köken vid Djurmoskolan och 

Syrholns skola är idag mottagningskök. De skulle kunna med enkla medel 

kunna göras om till tillagningskök. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 35. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-02-25, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 179. 

Motion, 2013-12-05, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:934/60 

Ks § 49 

 

Motion om det systematiska kvalitetsarbetet inom skolsektionen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Patrik Andersson (S) och 

Maria Alfredsson (MP) att fullmäktigeberedningen av skolvisionen 

återinsätts. Att beredningen får ett kompletterande uppdrag som består i att 

ta fram det politiska underlag som ska ligga till grund för verksamheternas 

redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet samt arbetar fram ett 

underlag för egentillsynerna. 

 

Varje huvudman inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. För att göra det krävs det en 

kunskap, och en insyn i verksamheten som gör att man kan göra adekvata 

prioriteringar. De ledamöter som är utsedda av kommunstyrelsen att 

genomföra egentillsyner i skolan har ett särskilt uppdrag att följa upp 

verksamheten utifrån styrdokumenten. En fullmäktigeberedning har ett 

avgränsat tidsatt uppdrag, och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

ska bedrivas långsiktigt och kontinuerligt. Lämpligt är att de ledamöter som 

är utsedda att ansvara för egentillsynen också har i uppdrag att ansvara för 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Kommunstyrelsen bör 

förtydliga uppdraget för de ledamöter som ingår i egentillsynen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Andersson (S): Bifall till motionen. 

Sofia Jarl (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Kerstin Stenquist (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Patrik Andersson (S) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Irene Homman (S), Ann-Gret Olsson (S), 

Patrik Andersson (S), Tomas Fredén (S) och Maria Alfredsson (MP). 

 

forts. 
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Ks § 49 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 36. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-02-26, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 181. 

Motion, 2013-11-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2012:600/60 

Ks § 50 

 

Nybyggnation av förskola Djurås, tilläggsanslag 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att tilldela 4 200 000 kronor för nybyggnation till förskola i Djurås. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt, 2013-06-10, Kf § 88, att avsätt 8 miljoner kronor 

för byggande av ny förskola i Djurås. Då anbud inkommit kan man konstatera 

att den ram som tilldelats av kommunfullmäktige på 8 miljoner kronor inte 

räcker till. Orsakerna till kostnadsökningen är en nytillkommen kostnad för 

anslutning fjärrvärme istället för t.ex. bergvärme alt luftvärme, 

byggkonjunkturen och förändring av parkeringslösningen då den nuvarande 

trafiklösningen orsakat problem för verksamhet och avlämnande föräldrar. 

Kostnaden för projektet beräknas till totalt 12,3 miljoner kronor. 

 

Skolchefen och samhällbyggnadschefens bedömning 

Bedömningen är att det är nödvändigt att tilldela medel enligt ovanstående. 

Behovet av förskoleplatser är trängande och verksamheten ser inte 

möjligheten att ytterligare skala ner tidigare förslag utan allvarliga 

konsekvenser för möjligheten att bedriva förskoleverksamhet. 

 

Köken på nuvarande förskola i Djurås är i behov av upprustning, 

exempelvis kommer det inom en snar framtid krävas byte av kylar och 

spisar. Vid en avveckling av Skogens förskola kan man minska kostnaden 

för kostpersonal med cirka 200 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 54. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 130610 § 88 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:211/00 

Ks § 51 

 

Attestreglemente för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta attestreglemente för Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommuner behöver ha ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av 

verifikationer för att upprätthålla en god intern kontroll. Idag saknas det 

dokumenterade regler för hanteringen av verifikationer samt attestregler i 

kommunen. Förslaget presenterar ett internt regelverk för kontroll av 

verifikationer för Gagnefs kommun. 

 

Reglementet ska tydliggöra ansvar i organisationen avseende 

• Övervakning, förvaltning och vidareutveckling av regelverket  

• Fastställande av rutiner 

• Beslut om vem som ska/får utföra kontrollåtgärder 

• Ansvar för rapportering 

 

För att reglementet ska kunna vara funktionellt och anpassat till 

organisation, tekniska förutsättningar etc. behöver det kompletteras med 

tillämpningsanvisningar. Tillämpningsanvisningar omprövas vid behov av 

kommunstyrelsen, samt förslagsvis årligen, för att säkerställa att dessa hålls 

aktuella. Reglemente tillsammans med anvisningar ska tydliggöra vad som 

ska kontrolleras, lägga fast ansvaret för rapportering och korrigering av 

eventuella fel. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 37. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-03-12, en sida. 

Gagnefs kommun attestreglemente, 2014-03-12, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2011:173/05 

Ks § 52 

 

Upphandlingssamverkan – revidering av samarbetsavtal och 
reglemente för gemensamma nämnden med anledning av 
utökning med Hedemora kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa förslag till reviderat samverkansavtal gällande 

upphandlingssamverkan mellan kommunerna; Falun, Borlänge, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika och Säter. Förslaget gäller från 1 januari 2015 och 

ersätter tidigare avtal. 

2. Fastställa förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan. Förslaget ersätter tidigare antaget reglemente. 

3. Fastställa förslag till reviderad upphandlingspolicy med riktlinjer för 

direktupphandling. Förslaget ersätter tidigare antagen 

upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling. 

4. Besluten förutsätter att samverkande kommuner fattar likalydande 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner har tidigare fattat 

beslut om upphandlingssamverkan. Kommunfullmäktige antog avtalet den 3 

december 2012, § 222. 

 

Med anledning av utökning med Hedemora kommun till sex kommuner 

föreligger behov av reviderat samverkansavtal och berörda styrdokument. 

 

Samverkansavtalet innehåller ett förslag om att bilda en samrådsgrupp 

bestående av ekonomicheferna i respektive kommun. Tidigare benämndes 

denna grupp styrgrupp. 

 

Samverkansformen är gemensam nämnd med ett gemensamt 

UpphandlingsCenter med Ludvika som värdkommun. Gemensam nämnd 

innebär att kommunen överlåter ansvaret för en stor del av sin 

upphandlingsverksamhet till den gemensamma nämnden. 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 57. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, en sida. 

Reviderat samverkansavtal, daterat 31 mars 2014, sju sidor. 

Reviderat reglemente, daterat 12 mars 2014, fyra sidor. 

Reviderad upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling, daterad 

12 mars 2014, fem sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 121203 § 222 

Kf 120604 § 133 

Au 120417 § 101 

Ks 110322 § 102 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:143/00 

Ks § 53 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Stöd och omsorg 

• Samhällsbyggnad 

• IT avdelningen 

• Barn- och utbildning 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2014-04-08, en sida. 
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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 

Kf 130311 § 5 Medborgarförslag om riktlinjer vid tillsättning av 

chefer i Gagnefs kommun 

Kf 130429 § 55 Motion om minskad administration för lärarna 

Kf 130610 § 79 Motion om att föreslå Gagnef som försökskommun för 

e-röstning 

Kf 130610 § 80 Motion om att erbjuda gratis WiFi i Gagnefs kommun 

Kf 130930 § 103 Medborgarförslag om gemensamhetsanläggningar för 

reglering av vattnets väg genom bygden 

Kf 131104 § 141 Medborgarförslag om boken Prinsarnes 

blomsteralfabet av Ottilia Adelborg 

Kf 131104 § 142 Medborgarförslag om rutiner vid utannonsering av 

tjänst 

Kf 131104 § 143 Medborgarförslag om diarieföring av mail 

Kf 131209 § 177 Motion om utredning – central rättning av de 

nationella proven 

Kf 131209 § 179 Motion om utredning – lokalt tillagad mat 

Kf 131209 § 181 Motion om det systematiska kvalitetsarbetet inom 

skolsektionen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-03-27, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2013:84/00 

Ks § 55 

 

Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 
omsätta lån, fullmakter m m 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C), 1:e vice ordförande 

Anki Enevoldsen (C), kommunchef Gunnel Gyllander, ekonomichef 

Torstein Tysklind samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i 

förening teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna 

kommunens bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Torstein Tysklind Bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld 

Ekonom, Thomas Groop Ekonom, Birgitta Jansson 

Ekonom, Erik Bergkvist Ekonom, Jenz Ek 

Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow 

3. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander, ekonomichef Torstein Tysklind 

att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 

fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

4. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

till ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander 

eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll 

ska tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 

öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller ekonomichef 

Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander. Utdrag ur detta 

protokoll ska tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 

till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges 

beslut, till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller 

ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander. 

Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

 

 

 

forts. 
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7. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef 

Gunnel Gyllander att underteckna handlingar där kommunstyrelsen 

beviljar kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

8. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander eller den kommunchefen 

sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll 

ska tjäna som fullmakt. 

9. Ge fullmakt åt markingenjör Marcus Lindahl eller samhällsbyggnadschef 

Erika Hellman att som ombud företräda Gagnefs kommun vid 

lantmäteriförrättningar. 

10. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Erika Hellman och kommunchef 

Gunnel Gyllander att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

11. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Erika Hellman och kommunchef 

Gunnel Gyllander att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende: 

• köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

• att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, dödning 

och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av kommunens fastigheter. 

12. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Gunnel Gyllander 

inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Torstein Tysklind 

inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld i dennes ställe. 

14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för samhällsbyggnadschef 

 Erika Hellman inträder ställföreträdande samhällsbyggnadschef Mats Fogelström 

i dennas ställe. 

 

Ärendebeskrivning 

P.nr 2 Ersatt ekonomiassistent Åsa Nyman med ekonom Jenz Ek. 

P.nr 6 Enl. Finanspolicy och Ramar för in och utlåning i Gagnefs 

kommunkoncern fastställd av Kf 140310 § 20. 

P.nr 14 Ersatt ställföreträdande samhällsbyggnadschef Jan Frimodig med 

ställföreträdande samhällsbyggnadschef Mats Fogelström. 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 38. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-03-13, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 130618 § 178 

Ks 130219 § 28 

Ks 121002 § 291, dnr 2011:61/00 

Ks 120904 § 243, dnr 2011:61/00 

Ks 120327 § 81, dnr 2011:61/00 

Ks 120214 § 42, dnr 2011:61/00 

Ks 110215 § 70, dnr 2011:61/00 

 

Protokollsutdrag 

Berörda ledamöter 

Berörda tjänstemän 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2011:41/82 

Ks § 56 

 

Ridhus i Mockfjärd – Gagnefs Ridklubb 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Maximalt 250 000 kronor avsätts för framtagande av underlag gällande 

byggnation av en ny oisolerad ridhall i anslutning till den befintliga 

ridanläggningen i Mockfjärd. 

2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

3. Föra förslaget om att anslå 4 500 000 kronor till nybyggnation av 

fristående Ridhus i Mockfjärd till kommunstyrelsens budgetberedning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav 2011-03-22, § 126, uppdrag till samhällsbyggnads-

sektionen, fritids- och idrottsutskottet och Gagnefs Ridklubb att utreda 

frågan om ett större ridhus i Mockfjärd. Uppdraget gällde kostnader, 

ägandeform, utformning, externa bidragsmöjligheter med mera. 

Konsultinsats behövs för en mer exakt beräkning, kravspecifikation och 

förfrågningsunderlag. 

 

Redogörelse av ärendet 

Diskussioner har förts mellan samhällsbyggnadssektionen, fritids- och 

idrottsutskottet och Gagnefs Ridklubb, vilka sammanfattas i utredning 

”Utbyggnad av ridanläggningen i Mockfjärd”. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Iversen (FP): Anslå 4 500 000 kronor till nybyggnation av 

fristående Ridhus i Mockfjärd. 

Sofia Jarl (C): Föra Christer Iversen (FP) förslag till kommunstyrelsens 

budgetberedning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag mot Christer Iversen (FP) förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-04-08 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 56 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 39. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-02-07, en sida. 

Utbyggnad av ridanläggningen i Mockfjärd, 2013-12-13, fyra sidor. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Fiu 130225 § 8 

Ks 110322 § 126 

Fiu 110208 § 1 

 

Protokollsutdrag 

Samhällsbyggnad 

Kultur och fritid 

Ekonomi (Budgetberedningen) 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2013:458/81 

Ks § 57 

 

Offentliga badplatser i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslaget är att anta en prioriteringslista om sju stycken bad enligt följande; 

Nässjön, Flosjön, Hemtjärn, Högbergsdammen, Mojesjön, Norra Tansen 

och Sandviken. Samt att på dessa badplatser teckna ett avtal med frivillig 

förening som tar på sig delar av skötseln. 
 

Idag underhåller kommunen totalt 17 badplatser. På 12 av dessa finns det 

avtal med olika föreningar som tecknades under 2004. Dock är det några av 

dessa föreningar som inte är aktiva idag och vissa har inte skött det åtagande 

som de åtagit sig. 
 

Kostnaden för kommunen att driva badplatserna idag är cirka 15 000 kronor 

per badplats. Dock har detta inte getts utrymme i budget vilket gör att 

underhållet är eftersatt. 
 

Samhällsbyggnadssektionen föreslår att de bad som inte är prioriterade men 

där en aktiv förening finns, överlämnas i befintligt skick avseende bryggor 

och räddningsredskap. Kommunen kan dock bistå med dykning i en 

övergångsperiod. De föreningar som tar över en badplats har också möjlighet 

att söka föreningsbidrag som alla andra aktiva föreningar i kommunen. 
 

När frågan om vilka badplatser kommunen ska vara med och stödja är 

klarlagd ska även frågan om vilket/vilka bad som ska handikappanpassas tas 

upp då målet är att det ska finnas åtminstone ett anpassat bad i kommunen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Iversen (FP): Föra ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Christer Iversen (FP) förslag. 

Patrik Andersson (S): Att samtliga badplatser behålls samt att det tillförs 

250 000 kronor till budget 2015. 

 

 

 

 

forts. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Christer Iversen (FP) förslag mot Patrik Andersson (S) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Christer Iversen (FP) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 40. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-03-05, två sidor. 

Överenskommelser gällande skötsel av badplatser, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 131119 § 282 

Au 130528 § 114 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi (Budgetberedningen) 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2013:617/00 

Ks § 58 

 

Ändring av tjänstebeteckning i delegationsordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den delegation som gatuchefen har överförs till gatuingenjören. 

 

Ärendebeskrivning 

Befattningen ”gatuchef” har tagits bort och ersatts med ”gatuingenjör”. 

Förslaget är att den delegation som gatuchefen har överförs till 

gatuingenjören. Detta för att gatuingenjören ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter och fatta giltiga beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 41. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-02-20, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 131015 § 246 

 

Protokollsutdrag 

Kommunikation, chef 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2013:997/61 

Ks § 59 

 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djuråsskolan. 

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 140325 § 42. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-01-28, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djurås skola F-9, 2013-12-11, nio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn och utbildning + rapport och handlingsplan 

Kerstin Stenquist (C) + rapport och handlingsplan 
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 Dnr 2014:119/61 

Ks § 60 

 

Riktlinjer för Egentillsyn skola/förskola i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsens beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har under många år genomfört egentillsyn i 

skola/förskola. För att få klara och tydliga regler för egentillsyn i 

skola/förskola har föreliggande riktlinjer tagits fram. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Andersson (S): Återremiss. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till Patrik Andersson (S) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Patrik Andersson (S) förslag om 

återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 43. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-03-06, en sida. 

Riktlinjer för Egentillsyn skola/förskola i Gagnefs kommun, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Au 140204 § 26 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Barn och utbildning + handling 

Kerstin Stenquist (C) + handling 
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 Dnr 2014:200/04 

Ks § 61 

 

Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2014 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2014. 

2. Anta regler och riktlinjer för startbidrag fristående förskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 

för verksamheten förskola 2014. Bidragsbeloppen inkluderar en 

kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317). Ett särskilt moms 

bidrag om 6 % ingår i beräkningen för kompensation för ingående moms, 

detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). Föräldraavgiften faktureras 

av utföraren. 

 

Nystartade fristående förskolor kan ansöka om ett startbidrag när 

verksamheten har startat och etableringskontroll genomförts. Syftet med 

startbidraget är att stimulera till att öka antalet förskoleplatser i kommunen 

och bidra med kostnadstäckning för de startkostnader anordnare har i 

samband med att ny verksamhet startat. Förskolan skall ha minst 10 platser 

och utgår endast om det är platser som utnyttjas av barn för vilka Gagnefs 

kommun utbetalar peng till enskild anordnare av förskoleverksamhet. 

Ansökan ska göras inom 2 år från det att verksamheten startat. Efter 1 år 

respektive 2 år efter att den nya eller utökade verksamheten öppnat kommer 

kommunen att kontrollera att verksamheten bedrivs i enligt med ansökan 

om startbidrag och utnyttjas av barn för vilka Gagnefs kommun utbetalar 

peng till fristående anordnare av förskoleverksamhet. Pedagogisk omsorg 

omfattas inte av ovanstående riktlinjer. 

 

Startbidraget är upp till 100 000 kronor. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Iversen (FP): Återremiss. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Christer Iversen (FP) förslag. 

Om återremiss ej bifalls, ny lydelse till förslag nummer ett; Att ersättningen 

ska vara uppdelad i flera nivåer och kopplad till vistelsetid. Avslag till 

förslag nummer två. 

 

forts. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslag om återremiss och finner att 

kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag 

(beslut nr 1). 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets 

förslag (beslut nr 2). 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 44. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-03-11, en sida. 

Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2014, 2014-03-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn och utbildning + handling 

Ekonomi + handling 
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 Dnr 2014:200/04 

Ks § 62 

 

Ersättning till fristående skolor 2014 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ersättning till fristående skolor 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 

för verksamheten grundskola och fritidshem 2014. Bidragsbeloppen 

inkluderar en kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317). 

Ett särskilt moms bidrag om 6 % ingår i beräkningen för kompensation för 

ingående moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). 

För verksamheten fritidshem hanteras föräldraavgiften av utföraren. 

 

Bidragsbelopp 2014 

Grundskola årskurs 1-9: 87 700 kronor per elev och år. 

Månadsbelopp 7 310 kronor per elev och månad. 

 

Fritidshem: 30 800 kronor per elev och år. 

Månadsbelopp 2 567 kronor per elev och månad. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 45. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-03-11, en sida. 

Ersättning till fristående skolor 2014, 2014-03-11, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn och utbildning + handling 

Ekonomi + handling 
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 Dnr 2014:200/04 

Ks § 63 

 

Ersättning pedagogisk omsorg 2014 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ersättning pedagogisk omsorg 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 

för verksamheten pedagogisk omsorg, (familjedaghem, fritidshem) 2014. 

Bidragsbeloppen inkluderar en kompensation på 1 % för administration 

(SFS 2010:802). Ett särskilt moms bidrag om 6 % ingår i beräkningen för 

kompensation för ingående moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 

1994:1799). Föräldraavgiften hanteras av utföraren. Maximalt antal 

heltidsbarn i verksamheten är satt till 5 stycken. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Att ersättningen ska vara uppdelad i flera nivåer 

och kopplad till vistelsetid. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 46. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-03-11, en sida. 

Ersättning pedagogisk omsorg 2014, 2014-03-11, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn och utbildning + handling 

Ekonomi + handling 
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 Dnr 2014:200/04 

Ks § 64 

 

Interkommunala priser 2014 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ersättning till kommunala skolor 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Interkommunala priser avser barn/elever som är gästande/placerade i och 

från andra kommuner enligt skollagen kap 10 § 27 och kap 8 § 13. 

Årskostnaderna är baserade på beräkningar på 2014 års budget och volymer 

för respektive verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 47. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-03-11, en sida. 

Interkommunala priser 2014, 2014-03-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn och utbildning + handling 

Ekonomi + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-04-08 37 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:240/70 

Ks § 65 

 

Arbetet med eHälsa inom äldreomsorgen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att påbörja processen med att skapa möjligheter för ökad trygghet, 

delaktighet och service i hemmet inklusive att övergå till digital teknik 

för samtliga trygghetslarm. 

 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort årliga 

överenskommelser, med början 2010, om ”Stöd till en evidensbaserad 

praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”. Syftet med dessa 

överenskommelser har varit att skapa nytta för invånare, personal och 

beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom hela 

socialtjänsten med stöd av ny teknik. Kopplat till varje överenskommelse 

har regeringen via SKL utbetalt stimulansmedel för definierade 

användningsområden och mål. En betydande del av överenskommelsen rör 

kommunernas arbete med eHälsa, som också syftar till att uppnå målen i 

den Digitala agendan. 

 

Nya överenskommelser har sedan dess gjorts årligen. Även för 2014 finns 

möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att 

fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt. 

Stimulansmedlen som kan sökas utgör för kommunerna i Dalarnas län 

tillsammans 2 500 000 kronor för verksamhetsutveckling genom 

gemensamma projekt, och för samordnare 383 000 kronor. Stimulansbidraget 

ska användas till projekt och aktiviteter i länet i syfte att nå samtliga mål för 

den nationella överenskommelsen. 

 

Målen för satsningen 2014, som är en fortsättning på satsningen för 2013, är 

att öka: 

• användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och 

underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheten. De ska 

vara utformade efter målgruppens behov och förutsättningar. De ska 

också vara ett komplement till andra former av service och kontakter med 

socialtjänsten. 

 

 

forts. 
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• andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker 

roll- och behörighetsidentifikation. 

• andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och 

komma åt information mobilt. 

• användningen av Nationell Patient Översikt (NPÖ), både kunna ta del av 

och tillgängliggöra information. 

• andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som 

kommunen beviljar och fatta beslut om att utarbeta en långsiktig plan för 

övergång till digitala trygghetslarm och därmed förbättrade möjligheter till 

en ökad trygghets och service i hemmet. I konceptet ingår sedan 2013 även 

att följa upp beviljade larm och säkerställa att larmmottagning fungerar. 

Kvalitetssäkra rutiner och processer kring larm och larmutrustning. 

 

I Dalarna kommer Region Dalarna och länsstyrelsen att gemensamt driva 

utveckling av tekniska förutsättningar för utveckling av e-tjänstesamhället i 

form av utbyggnad av bredband och mobiltelefonnät. En väl fungerande 

infrastruktur utgör en grundläggande förutsättning för fortsatt utveckling av 

e-tjänster och eHälsa. 

 

De två övriga grundkraven är att länet presenterar en konkret projektplan för 

de målområden som man avser satsa på, med namngivna deltagande 

kommuner, samt en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. 

Grundkraven ska vara uppfyllda senast den 31 mars 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 48. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-03-04, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Stöd och omsorg 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2014:241/00 

Ks § 66 

 

Införa arbetssättet ”Individens behov i centrum” 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att införa ”Individens behov i centrum” som arbetsmetod vid 

handläggning och dokumentation inom socialtjänsten i Gagnefs 

kommun. Införandet av metoden omfattar både handläggare och 

utförare inom äldreomsorgen och LSS. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen rekommenderar alla Sveriges kommuner att använda sig av 

ÄBIC (äldres behov i centrum) för att skapa förutsättningar för en 

strukturerad vård och omsorgsdokumentation. Den information som 

dokumenteras om individen är beskriven med ett gemensamt språk. 

Det gemensamma språket utgår från en internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF. Det betyder att den enskilde 

ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av 

existerande insatser. Användandet av modellen kommer inte att lagstiftas, 

däremot kommer socialstyrelsen att kräva att Sveriges kommuner använder 

ÄBIC när kommunerna lämnar in underlag till officiell statistik mm. 

Det finns inget i modellen som hindrar kommuner från att använda sig av 

metoden även när det gäller yngre personer med funktionsnedsättningar. 

I de fall man gör det kallar man metoden individens behov i centrum IBIC. 

Eftersom det kräver en del omstrukturering i dataprogram samt hos den 

mänskliga faktorn som ska arbeta enligt modellen är det enklare att använda 

sig av samma arbetsmetod oavsett ålder. 

 

Inför införandet av ÄBIC/IBIC finns det stimulansmedel att ansöka om från 

socialstyrelsen. Kraven för att få ta del av stimulansmedlen är att: 

• Det finns utbildade processledare i kommunen. 

• Det finns ett politiskt beslut att införa metoden, lägst på socialnämnds nivå. 

 

Gagnefs kommun har genom socialstyrelsen utbildat två processledare. 

Politiskt beslut att införa metoden saknas. 

 

 

 
 

 

forts. 
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IBIC/ÄBIC 

För att stödja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, 

där ett nationellt fackspråk används har Socialstyrelsen tagit fram modellen 

Äldres behov i centrum. För verksamheterna innebär modellen att 

information om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken 

för missförstånd. Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta 

behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till 

personalplanering, verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. 

Den statistik som man kan få ut av ÄBIC kan också vara ett bra underlag för 

samhällsplanering. Exempelvis kanske många personer på en viss by 

behöver hjälp vid promenader, när man tittar närmare på problemet visar det 

sig att det saknas trottoarer vilket gör att personer med gångsvårigheter 

måste ha ett mänskligt stöd för att ta sig ut. 

 

Det övergripande målet är att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån 

sina individuella behov. Det innebär att: 

• ansökan, utredning, planering och uppföljning ska hanteras likvärdigt 

• organisation och resursplanering i omsorgen kan utgå från individuella behov 

• det blir möjligt att följa och värdera resultat för individer 

 

För verksamheten kan modellen skapa nytta genom att: 

• vara en del i att utveckla en evidensbaserad praktik 

• ge möjlighet till uppföljning av verksamhetens arbete 

 

Nationellt innebär modellen möjlighet att utveckla den nationella statistiken 

och öppna jämförelser. 

 

Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör äldreomsorgen 

mer likvärdig och rättssäker. Med äldres behov i centrum får också den 

äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i 

utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. 

 

I Äldres behov i centrum beskrivs varje individs behov utifrån den 

internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa (ICF). 

 

 

 
forts. 
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Motivering till beslut 

För att ge Gagnefs kommun möjlighet att ta del av de stimulansmedel som 

finns att ansöka om vid införandet av modellen. För att stödja utvecklingen 

av ett mer behovsinriktat och systematiskt arbete vid utredning och 

utförande av äldreomsorg och handikappomsorg. För att göra det möjligt för 

Gagnefs kommun att lämna in statistik på rätt sätt, bör förslaget om att 

införa IBIC antas. 

 

Lagrum 

Socialtjänstlagen 

LSS 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 49. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, två sidor. 

Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen, broschyr. 

 

Protokollsutdrag 

Stöd och omsorg 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2014:243/13 

Ks § 67 

 

Avtal avseende ensamkommande barn 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen rätt att teckna avtal med Länsstyrelsen om 

förändringar av antal platser i avtalet för mottagandet av 

ensamkommande barn/ungdomar. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan 15 augusti 2011 har Gagnefs kommun ett avtal med Länsstyrelsen om 

mottagande av ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare. Avtalet är på 

10 platser varav 3 är för asylsökande. På Mockfjärdshemmet bor 10 ungdomar 

och i utslusslägenheterna 8 ungdomar. 
 

För de platser som finns på Mockfjärdshemmet erhåller kommunen 1 600 kronor 

för obelagd plats och ytterligare 300 kronor när platsen är belagd. Totalt 

1 900 kronor per dygn och ungdom. Attendo erhåller 1 700 kronor per dygn för 

belagd plats. För de ungdomar som ingår i utslussverksamheten ansöker 

kommunen ersättning hos Migrationsverket för faktisk kostnad (hyreskostnad, 

utslussbidrag samt ersättning till Attendo för utslusspersonal). 
 

Sedan den 1 januari 2014 har två förändringar trätt i kraft. 
 

Den första är asylersättningsförordningen som gör att kommunen endast kan 

erhålla schablonersättningen (1 900 kronor per dygn) oavsett placeringsform 

för en asylsökande ungdom. 
 

Den andra är en ny lag som innebär utökade befogenheter för Migrationsverket 

att anvisa ensamkommande ungdomar till kommunerna. Utifrån det beslutade 

fördelningstalet från Migrationsverket är Gagnefs kommuns fördelningstal 

ändrat från tre till fem asylplatser. 
 

Den nya lagen ger Migrationsverket rätt att till kommunen anvisa ytterligare 

asylsökanden vid behov. Migrationsverket har tagit fram ett fördelningstal för att 

fördela de cirka 4000 asylsökande barn per år som beräknas komma de närmaste 

åren. Gagnefs kommun har erhållit fördelningstalet 5 vilket innebär att kommunen 

kommer att utöka mottagandet och ta emot fler ungdomar oavsett nuvarande avtal. 

Varje asylplats beräknas omsättas cirka 2,2 gånger per år vilket kan innebära cirka 

12 nya ungdomar varje år. I praktiken innebär fördelningstalet och handläggnings-

tiderna på Migrationsverket volymen på mottagandet i kommunen. 

 

forts. 
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Samråd har skett med Migrationsverkets kontaktperson för Gagnefs kommun 

som menar att avtalen är viktiga för att kommunen ska få rätt ersättning för 

mottagandet. Migrationsverket menar också att kommunerna bör använda 

hela sin boendekedja för att få rätt ersättning. 

 

Den nya asylersättningsförordningen ger endast schablonen för en 

asylsökande som är i behov av placering på behandlingshem. En sådan 

placering kan kosta uppemot 4 500 kronor per dygn. Gagnefs kommun har 

haft sådana placeringar av asylsökanden som Mockfjärdshemmet inte har 

kunnat hantera på grund av alltför omfattande vårdbehov. 

 

Migrationsverkets företrädare upplyser om att kommunen får schabloner-

sättning för samtliga platser som är angivna i ett avtal. I och med att den nya 

lagen ger Migrationsverket rätt att anvisa utanför nuvarande avtal och att 

Gagnefs kommun fått ett fördelningstal på 5 asylplatser innebär att 

kommunen bör utöka avtalet med Länsstyrelsen. Kommunen kan också 

räkna in de ungdomar som bor i utsluss i avtalet. 

 

Det nuvarande avtalet angående ensamkommande barn/ungdomar är på 

10 platser (3 asyl och 7 boende) Mockfjärdshemmet HVB Attendo har ett 

tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg på 10 platser. 

Mockfjärdshemmet är alltid fullbelagt. Därutöver är det 8 ungdomar som 

bor i träningslägenheter/utsluss. Kommunens avtal med Länsstyrelsen bör i 

första hand stegvis utökas till 18 platser. 

 

Avtalet med länsstyrelsen bör därefter succesivt utökas för att täcka in alla 

ungdomar som är inskrivna i boendekedjan (HVB boende samt utsluss). 

Kommunen har möjlighet att erhålla schablonersättning för alla inskrivna. 

 

Kommunchefen föreslås erhålla delegation att vid behov utöka avtalet om 

platser för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 50. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-02-14, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Stöd och omsorg Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2012:36/10 

Ks § 68 

 

Kvinnojouren 2014-2015 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtal tecknas mellan Vansbro, Gagnef och Leksands kommuner för 

tiden 2014-01-01--2015-12-31 gällande gemensam kvinnojour. 

2. Finansieringen sker inom stöd och omsorgs budget. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Gagnefs kommun beslutade 2012-02-14, § 48 att pröva 

en ny form av kvinnojoursverksamhet som bättre kan motsvara och tillgodose 

behovet av hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn i kommunen 

genom att teckna avtal mellan Vansbro, Gagnef och Leksands kommuner för 

en gemensam kvinnojour förlagd i Vansbro. 

 

Förslag till ekonomiska villkor för drift av verksamheten finns och för 

Gagnefs del är det 4 kronor per invånare vilket motsvarar 40 210 kronor för 

år 2014 och 40 210 kronor för år 2015. 

 

Vansbro kommun har anställt en person på 40 % för att bedriva arbetet inom 

kvinnojouren och kostnaden för denna tjänst uppgår till 163 000 kronor per 

år inklusive sociala avgifter. 

 

Kostnaden för personal ska delas lika mellan parterna i avtalet. Kostnaden 

för varje part är 54 334 kronor per år. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 51. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-02-28, en sida. 

Avtal mellan Vansbro, Leksand och Gagnefs kommuner gällande 

gemensam kvinnojour, 2013-12-06, fem sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 120612 § 183 

Ks 120214 § 48 

 

Protokollsutdrag 

Vansbro kommun Stöd och omsorg 

Leksands kommun Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2013:22/75 

Ks § 69 

 

Föreningsbidrag till verksamheter inom socialtjänstens 
verksamhetsområden - kriterier och riktlinjer 
– överläggningsärende 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återföra ärendet till socialutskottet. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialutskottet har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram regler och 

riktlinjer för ansökan om bidrag till föreningar med verksamhet inom det 

sociala området. 

 

Ärendets beredning 

Tidigare sökande föreningar har fått skriftlig information att riktlinjer för 

föreningsbidragen ska ses över. Föreningarna har ombetts att framföra 

synpunkter i ärendet. Svar har inkommit från Väntjänsten i Gagnef och 

Väntjänsten Dala-Floda-Björbo, Reumatikerföreningen, PRO Gagnef, SPF 

Gagnef-Floda samt Hjärt- och lungsjukas förening. Förfrågan har också 

gjorts till Gagnefs närkommuner om deras eventuella rutiner och riktlinjer. 

Svar har erhållits från Säter, Borlänge, Falun och Vansbro kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Su 130513 § 53. 

Bidragsregler för föreningar verksamma inom det sociala området i 

Gagnefs kommun, 2013-05-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Socialutskottet 

Stöd och omsorg 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2014:242/45 

Ks § 70 

 

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa ut Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Gagnefs 

kommun under maj månad 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan samt de föreskrifter 

om hantering av avfall som gäller för kommunen. 

 

Samarbetsorganet DalaAvfall har under 2013-2014 i samråd med 

miljökontoren i länet initierat och drivit arbetet med att ta fram en 

gemensam mall för föreskrifter. Mallen är en fortsättning på arbetet 

med avfallsplan. 

 

Bakgrund för mallen: 

• Mallen har tagits fram av en regional projektgrupp bestående av 

representanter från länets renhållare och miljökontor. 

• Arbetet har förankrats via lokala arbetsgrupper i varje kommun bestående 

av politiker och tjänstemän från den egna kommunen. Dessutom har två 

seminarier hållits med representanter från alla dalakommuner. 

• Avfall Sveriges jurist har deltagit kontinuerligt under processen och även 

medverkat vid seminarierna. 

 

Målsättningen har varit att: 

• Skapa gemensamma förutsättningar i Dalarna (så långt möjligt). 

• Få en tydlig koppling till avfallsplanen och dess ledstjärnor och strävan 

uppåt i avfallstrappan. 

• Fastighetsägarens respektive renhållarens ansvar tydliggörs. 

• Föreskrifterna ska vara lättlästa och enkla att använda. 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 70 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140325 § 52. 

Tjänsteutlåtande, Dala Vatten och Avfall AB, två sidor. 

Kungörelse om Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Gagnefs 

kommun, en sida. 

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall, Remissförslag, 2014-03-10, 

åtta sidor. 

Placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar, 2014-01-31, tolv sidor. 

Avfall från enskilda avloppsanläggningar, 2014-01-31, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Dala Vatten och Avfall AB 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:145/11 

Ks § 71 

 

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 140325 § 53. 

Protokollsutdrag, Ks 140218 § 29. 

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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Ks § 72 

 

Årets företagare 2013 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att besluta enligt förslag från Företagarna Gagnef. 

 

Ärendebeskrivning 

”Årets företagare” är ett samarbete mellan Företagarna Gagnef och 

Gagnefs kommun. 

 

Det delas ut till en företagare som under året utfört en prestation i sin 

kommun och som genom sitt företagande och sin person fungerar som 

en inspirationskälla och förebild för andra företagare. 

 

De nominerade ska: 

• äga och driva ett företag 

• uppvisa god lönsamhet 

• vara en god förebild 

• sakna betalningsanmärkningar. 

 

Protokollsutdrag 

Företagarna Gagnef 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2013:629/13 

Ks § 73 

 

Godkännande av att renovera Monteliusgården för 
verksamhetsanpassningar till ensamkommande flyktingbarn 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna att kostnaderna för verksamhetsanpassningarna vid 

Monteliusgården överstiger de i hyreskontraktet angivna 5 000 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder AB har inköpt Monteliusfastigheten för att utgöra hem för 

ensamkommande flyktingbarn. För att uppfylla verksamhetens krav behöver 

fastigheten därför renoveras. 

 

Enligt hyresöverenskommelse, dnr: 2013:629/13, skall framställan göras till 

hyresgästen om summan av renoveringen överstiger 5 000 tkr varför GBAB 

nu gör en förfrågan enligt kontrakt. (se beslutsunderlag ”Beräknad 

ombyggnadskostnad för Monteliusgården, vid olika tidpunkter”) 

 

Bedömning 

Om Gagnefsbostäder AB inte får renovera för uppskattad summa kan heller 

inte verksamhetens krav tillmötesgås. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Gret Olsson (S): Föreslå kommunfullmäktige besluta att ej godkänna 

fortsatt renovering av Monteliusgården samt att Monteliusgården bjuds ut 

till försäljning till högstbjudande. Att kommunstyrelsen för egen del 

beslutar att genomföra en direktupphandling av en oberoende konsult som 

får i uppdrag att göra en grundlig besiktning av Hedens skola, inkluderande 

genomgång av VVS och EL samt fastighetens kondition och status. Att 

samma konsult lämnar åtgärdsförslag med kostnadskalkyl. 

Patrik Andersson (S): Att föra ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. 

Stefan J. Eriksson (M): Återremiss. Ärendet behöver kompletteras med 

bedömningar enligt följande: 

• Kostnader för eventuell framtida dränering eller andra alternativa 

lösningar för att lösa detta. 

• Kostnader för radonmätning och de åtgärder som kan krävas för att lösa 

upptäckta problem. 

 

forts. 
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Ks § 73 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan J. Eriksson (M) förslag om 

återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska 

avgöras idag. 

Ordföranden meddelar att liggande förslag är huvudförslag. 

Ordföranden ställer Ann-Gret Olsson (S) förslag mot Patrik Andersson (S) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller att Patrik Andersson (S) 

förslag utses som motförslag. 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Patrik Andersson (S) förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 

Den som röstar nej bifaller Patrik Andersson (S) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster, tre nej-röster, två avstår. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  
 

Ledamot  N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Anki Enevoldsen C X  X    

Irene Homman S X  X    

Kerstin Stenquist C X  X    

Fredrik Andersson C X  X    

Jan Bergman C X  X    

Stefan J. Eriksson M X    X  

Birgitta Ihlis M X    X  

Anders Bengtsson KD X  X    

Alf Johansson S X  X    

Ann-Gret Olsson S X   X   

Patrik Andersson S X   X   

Maria Alfredsson MP X   X   

Sofia Jarl C X  X    

   Totalsumma: 8 3 2 0 

 

forts. 
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Ks § 73 forts. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Ann-Gret Olsson (S) och Patrik Andersson (S) 

till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Gagnefsbostäder AB, 2014-03-26, en sida. 

Beräknad ombyggnadskostnad för Monteliusgården vid olika tidpunkter, 

Projektledarbyrån, 2014-03-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefsbostäder AB 

Stöd och omsorg 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 74 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Leader-projekt om ”Kött till kommunernas kök från marker med 

kommunala intressen” 

Underlag 

Möten om ”Kött till kommunernas kök från marker med kommunala 

intressen”, Januari, februari och mars 2014, tio sidor. 

Dnr: 2013:479/06 

 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, 2014-01-08, åtta sidor. 

Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, 2014-01-28, sju sidor. 

Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, 2014-02-19, åtta sidor. 

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2014-02-05, 25 sidor. 

 

4. Dalabanans intressenter – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Dalabanans intressenter, 2014-02-07, 4 sidor. 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-04-08 54 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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5. Dala Vatten och Avfall AB – protokoll 

Underlag 

Protokoll inklusive bilagor, Dala Vatten och Avfall AB, 2014-02-10, 13 sidor. 

 

6. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 2014-02-17, 20 sidor. 

 

7. Räddningstjänsten Dala Mitt – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2014-02-18, 21 sidor. 

Bilagor till Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll 2014-02-18, tio sidor. 

 

8. Gagnefs Teknik AB – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gagnefs Teknik AB, 2014-02-19, sex sidor. 

 

9. Samverkansområde Luftvårdsområde 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 140326 § 35, två sidor. 

 

10. Återrapport loggranskning 2013  

Underlag 

Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2014-02-18, en sida. 

Dnr: 2014:157/70 

 

11. Redovisning av projekt kompetensbyrån 

Underlag 

Följeforskningsrapport 3 - Utvecklingsmöjligheter för socialt företagande i 

Dalarna, Kompetensbyrån, 43 sidor. 

Dnr: 2011:667/06 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-04-08 55 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 74 forts. 

 

12. Barnomsorgsbehov 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2014 per månad, 2014-03-31, en sida. 

Dnr: 2014:76/63 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-03-31, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Barn och utbildning 

Ekonomi 

Kommunikation 

Kultur och fritid 

Personal 

Samhällsbyggnad 

Stöd och omsorg 

Äldreomsorg 
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Ks § 75 

 

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 140205-140326, nr 10-19, en sida. 
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Ks § 76 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Dalastrategin, Dalarnas regionala utvecklingsprogram. 

• Falun-Borlänge regionen AB, Verksamhetsdagar i Växjö. 
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Ks § 77 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Fritids- och idrottsutskottet 2014-02-18, §§ 1-7 

Kulturutskottet 2014-02-19, §§ 1-5 

Allmänna utskottet 2014-03-25, §§ 29-58 

Personalutskottet 2014-03-25, §§ 11-21 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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Ks § 78 

 

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. 
 

Ekonomiavdelningen 

1/2014, Lån till Gagnefs Teknik AB 

 

Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande 
3/2014 Yttrande 

 

Parkeringstillstånd 

2-5/2014, Ansökan om parkeringstillstånd 

 

Skolchef 

13-19/2014 Beslut om rätt till skolskjuts, vt -14 

 

Individ och familjeomsorgen 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) för januari-december 2013 

Delegationsbeslut västra distriktet (ÄO) för januari- december 2013        

Delegationsbeslut östra distriktet (ÄO) för januari- december 2013 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten)  

för januari- december 2013 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) för januari-mars 2014 

Delegationsbeslut västra distriktet (ÄO) för januari-mars 2014       

Delegationsbeslut östra distriktet (ÄO) för januari-mars 2014 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten)  

för januari-mars 2014 

 

 

forts. 
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Ks § 78 forts. 

 

Socialutskottet 

130101-131231: §§ 4-6, 11, 18-29, 33-40, 46-48, 51-55, 59-60, 63-65, 72-78, 

80, 85-90, 94-99, 105, 109-111, 113, 117, 119, 121-123, 125-126 

140101-140303: §§ 3-5, 11-13, 15-16, 19-22 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande inkl. sammanställning, kommunikation, 2014-03-31, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-03-25, en sida. 

Sammanställning för socialutskottet 130101-131231, fyra sidor. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-03-24, en sida. 

Sammanställning för socialutskottet 140101-140303, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Barn och utbildning 

Ekonomi 

Kommunikation 

Kultur och fritid 

Personal 

Samhällsbyggnad 

Stöd och omsorg 

Äldreomsorg 
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 Dnr 2014:301/21 

Ks § 79 

 

Planuppdrag för upprättande av detaljplan för Sifferbo camping, 
Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att upprätta detaljplan för Sifferbo camping. 

 

Ärendebeskrivning 

En skrivelse har inkommit från ägaren till Sifferbo camping om planändring 

inom västra delen av området. Enligt gällande detaljplan fastställd 

2008-05-20 får västra delen av området användas för camping endast under 

tiden 15/6 – 30/9. Området ska också under hela året vara allmänt tillgängligt 

enligt gällande plan. Ägaren har för avsikt att expandera campingen och göra 

den attraktivare genom att bland annat installera elplatser och anlägga 

sanitetsanläggning inom områdets västra del. 

 

En planändring bör göras, där bestämmelsen om camping enbart under viss 

tid av året tas bort samt där även bestämmelsen om allmän plats tas bort, för 

att undvika att eventuell gratiscamping sker. 

 

Trafikverket har samtidigt påbörjat processen för en mötesseparerad väg 

mellan Borlänge och Djurås och en vägplan skall upprättas. För att den ska 

kunna fastställas måste ändringen av detaljplanen vara påbörjad i Gagnefs 

kommun. En trafikplats planeras i anslutning till avfarten mot Sifferbo. 

Tillfarten till Sifferbo camping och den lokalgata som finns inom området, 

kommer också att anslutas till trafikplatsen via en parallellväg till E16. 

Nuvarande direktutfart mot E16 måste stängas och utfartsförbud införas och 

en ny sträckning av lokalgatan måste tillkomma inom planområdet. Detta 

föranleder ändring av gällande detaljplan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2014-04-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Miljö- och byggförvaltningen, plan 

Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 


