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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.35 
 

Beslutande 

Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande  

 Kerstin Stenquist (C) Irené Homman (S) 

 Stefan J Eriksson (M) Alf Johansson (S) 

 Birgitta Ihlis (M) Ann-Gret Olsson (S) 

 Anders Bengtsson (KD) Patrik Andersson (S) 

 Fredrik Andersson (C) §§ 125, 127, 132, 134, 136-137, del av 141, 148 
 

Tjänstgörande ersättare Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Anki Enevoldsen (C)  

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

 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP)  

 Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Fredrik Andersson (C) §§ 121-124, 

 126, 128-131, 133, 135, 138-140, del av 141, 142-147 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Christer Iversen (FP) §§ 125, 127, 132, 134, 136-137, del av 141, 148 
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, § 125 

 Malin Lindén Ohlsson, sektionschef stöd och omsorg, §§ 127, del av 141 

 Håkan Elfving, skolchef, §§ 127, 135-137, 139, del av 141, 146-147 

 Eva Gidlund, stadsarkitekt, § 132 

 Erika Hellman, samhällsbyggnadschef, §§ 134, 148 

 Else-Britt Johansson, förskolechef, §§ 136-137, del av 141 

 Ulla Nyman Gustafsson, bitr. förskolechef, §§ 136-137, del av 141 

 Gunnar Linnros, personalchef, del av § 141 

 Helena Halvarsson, HR-handläggare, del av § 141 

 Siri Ellberg, HR-handläggare, del av § 141 

 Linda Alfredsson, HR-handläggare, del av § 141 

 Marcus Blomkvist, gatuingenjör, § 148 
 

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande 
 

Justering 

Justerare Irené Homman (S) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2014-06-23, kl. 14.00 
 

Justerade paragrafer §§ 121-148 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Sofia Jarl (C)   

 
Justerare  ____________________________   

 Irené Homman (S) 
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 Dnr 2014:442/00 

Ks § 121 

 

Region Dalarnas förbundsordning, ändring av § 7 och § 16 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna förändringar i Region Dalarnas förbundsordning § 7 

respektive § 16. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarnas direktion har beslutat att föreslå kommunalförbundets 

medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningens § 7 respektive § 16. 
 

Inför arbetet med kommande regionbildning i Dalarna under nästa mandatperiod 

har diskussioner förts om nödvändigheten av att utöka uppdragen för Region 

Dalarnas presidium och att införa ordförande på heltid samt två vice ordföranden 

på 50 respektive 25 procent. Detta skulle kunna ske genom att antalet ledamöter 

i direktionen utökas från 25 till 27 ledamöter. En sådan åtgärd kräver en revision 

av Region Dalarnas förbundsordning. 
 

Samtidigt föreslås att stadgandet i förbundsordningens § 16 om när direktionen 

ska fastställa Region Dalarnas budget ändras från ”under oktober månad” till 

”senast 15 november”. Detta förslag baserar sig på erfarenheterna från det 

interna budgetarbetet i relation till direktionens sammanträdescykler. Sedan 

Region Dalarnas start 2003 har budgetomslutningen också kraftigt ökat. 

Tidpunkterna som anges för Region Dalarnas samråd med medlemmarna ska 

ske och när dessa ska enas om vilken ram Region Dalarna har att hålla sig 

inom påverkas inte. 
 

För att dessa revisioner ska bli giltiga krävs att samtliga medlemmars 

fullmäktige godkänner förändringarna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 78. 

Revision av Region Dalarnas förbundsordning (Missiv, § 7 respektive § 16), 

Region Dalarna, 2014-05-09, tre sidor. 

Förbundsordning för Region Dalarna, tio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:518/04 

Ks § 122 

 

Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2013 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Region Dalarna för verksamhetsåret 2013. 

2. Bevilja ledamöterna i Region Dalarnas direktion ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Region Dalarna för år 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut om Region Dalarnas årsredovisning 2013, 2014-05-30, 51 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:143/00 

Ks § 123 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Äldreomsorgen 

• Barn och utbildning 

• Integration 

• Företagsfrågor 

• Miljö och bygg 

• Personalaktiviteter 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2014-06-17, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 140513 § 95 

Ks 140408 § 53 

Ks 140218 § 14 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter + handling 
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Ks § 124 

 

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 111205 § 157 Budget 2012 och plan för 2013 – 2014 för 

Gagnefs kommun 

Ks 120612 § 193 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

samt patientsäkerhetsberättelse för år 2011 

Au 130319 § 74 Barnomsorgsbehov på obekväm arbetstid 

Ks 131217 § 317 Kostnad per brukare – 2012 

Au 140204 § 26 Riktlinjer för Egentillsyn i skola/förskola 

Ks 140513 § 116 Anställande av förvaltningschef, miljö- och 

byggförvaltningen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-06-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2014:353/04 

Ks § 125 

 

Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport 
inklusive årsprognos 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 

2. Lägga budgetuppföljning april 2014 från  

Nämnden för gemensam upphandling till handlingarna. 

3. Ge kommunchefen i uppdrag att vid nästkommande sammanträde för 

kommunstyrelsen presentera åtgärder för att nå budget i balans samt 

redovisa det pågående arbetet med att sänka kostnaden för hemtjänst-

timmen. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse på 1,8 mnkr för kommunen 

som helhet. Det innebär att kommunens överskott förväntas bli 8,6 mnkr 

jämfört med budget på 10,4 mnkr. 

 

Prognosen innebär är en förbättring med 354 tkr sedan aprilprognosen.  

Fortfarande gäller att de stora verksamheterna prognostiserar för underskott 

under året, men det är förbättringar på barn- och utbildningssektionen och 

samhällsbyggnadssektionen med totalt 1 048 tkr. Äldreomsorgens prognos 

försämras med 471 tkr. 

 

Nämnden för gemensam upphandling har behandlat sin budgetuppföljning 

från april 2014 och prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Ge kommunchefen i uppdrag att vid 

nästkommande sammanträde för kommunstyrelsen presentera åtgärder 

för att nå budget i balans samt redovisa det pågående arbetet med att 

sänka kostnaden för hemtjänst-timmen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag. 

 

 

forts. 
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Ks § 125 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-06-17, en sida. 

Ekonomisk rapport och prognos 2014-05-31, åtta sidor. 

Protokollsutdrag, GNU 140526 § 16, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140602 § 88 

Ks 140513 § 97 

Au 140429 § 67 

Kf 140428 § 47 

 

Protokollsutdrag 

Nämnden för gemensam upphandling 

Kommunchef 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:462/04 

Ks § 126 

 

Årsbokslut 2013 för de stiftelser som förvaltas av Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsbokslut 2013 för stiftelserna Adelborgska fonden 

för Gagnefs minnesstuga, Sociala samfonden, Magasinkassan, 

Gunnar Ingritz fond och Olles Kerstin Erikssons fond.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun förvaltar fem stiftelser Adelborgska fonden för Gagnefs 

minnesstuga, Sociala samfonden, Magasinkassan, Gunnar Ingritz fond och 

Olles Kerstin Erikssons fond. Kommunstyrelsen utgör styrelse för 

stiftelserna. Kommunen är inte ägare till stiftelserna. 

 

Stiftelserna administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete 

ingår löpande utbetalningar av medel i enlighet med stiftelsens ändamål och 

efter attest av ekonomichef, löpande redovisning och upprättande av 

bokslut. För detta arbete debiteras ett årligt arvode. 

 

Årligen upprättas årsbokslut, vilket fastställs av kommunstyrelsen som 

styrelse för stiftelserna och revideras av kommunrevisionen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 79. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-05-15, en sida. 

Sammanställning över stiftelser per 2013-12-31, en sida. 

Årsbokslut 2013 inklusive sammanställning för stiftelserna Adelborgska 

fonden för Gagnefs minnesstuga, Sociala samfonden, Magasinkassan, 

Gunnar Ingritz fond och Olles Kerstin Erikssons fond, 30 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-06-17 10 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:514/10 

Ks § 127 

 

Lokal överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten 
och skolan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta ”Lokal överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten 

och skolan” efter att ett förtydligande under rubriken ”Målgrupp” 

gjorts enligt nedan.  

 

Ärendebeskrivning 

BUS (Barn och ungdomssatsning) styr- och ledningsgrupp har formulerat 

uppdrag tills skola och socialtjänst att ta fram en lokal överenskommelse om 

samverkan mellan socialtjänsten och skola. Ett samarbete har pågått under 

2013-2014 för att förbereda och ta fram ett arbetsmaterial. Utgångspunkt för 

överenskommelsen är aktuell lagstiftning i socialtjänstlagen, skollagen och 

hälso- och sjukvårdslagen samt i föreskrifter, förordningar och allmänna 

råd. Avsikten med överenskommelsen är att tydliggöra hur samverkan och 

samarbetet ska ske mellan skolans och socialtjänstens verksamhetsområde. 

 

Den gemensamma överenskommelsen syftar till att klargöra ansvarsområden 

och skapa gemensamma rutiner för att erbjuda samordnade insatser till barn 

med sammansatta behov. 

 

Målgrupp är barn i förskola och grundskola med sammansatta behov som 

inte kan tillgodogöra sig undervisningen och då de befinner sig i en sådan 

livssituation att de löper en särskild risk att utveckla en negativ utveckling. 

 

Förslag till överenskommelsen är förankrad bland rektorer, elevhälsa och 

socialtjänsten vid ett gemensamt arbetsmöte under hösten 2013 samt BUS 

och berörda verksamhetschefer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 127 forts. 

 

Ärendets beredning 

Överenskommelsen är sammanställd utifrån följande avsnitt: 

• Bakgrund 

• BUS mål 

• Mål med överenskommelsen 

• Syfte 

• Målgrupp 

• Utgångspunkt 

• Huvudsakliga uppdrag 

• Definition av samverkan 

• Sekretess vid samverkan 

• Handbok 

• Uppföljning och utvärdering 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Att under rubriken ”Målgrupp” göra ett förtydligande om att 

överenskommelsen gäller barn och unga upp till 18 år, eller i vissa fall 21, i 

enlighet med texten längre ned i dokumentet.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) tilläggsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 80. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-05-06, en sida. 

Lokal överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten och skolan, 

2014-05-01, fem sidor. 

Handbok med rutiner, 2014-04-25, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Stöd & omsorg 

Barn & utbildning 
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 Dnr 2014:452/00 

Ks § 128 

 

Ceremoni för nya svenska medborgare i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppmärksamma nyblivna svenska medborgare i Gagnefs kommun med 

enkel ceremoni i samband med nationaldagens firande i kommunen. 

 

Bakgrund 

Regeringen har beslutat att alla nya svenska medborgare ska erbjudas att 

delta i en välkomstceremoni, dnr Ju 2006/518/IM. 

 

Målet är att alla nya svenska medborgare, som så önskar, ska ges möjlighet att 

delta i en ceremoni med anledning av det nya medborgarskapet och på så sätt 

bland annat stärka sammanhållningen i ett samhälle som präglas av mångfald. 

 

Länsstyrelsen i Dalarna samordnar arbetet i länets kommuner genom att 

förse kommunerna med namnlistor och adressetiketter. 

 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

I kommunen förekommer nationaldagsfirande på åtminstone tre eller fyra 

orter varje år. Förslaget är att förlägga välkomstceremonin till något av 

dessa firanden och där uppmärksamma nya svenska medborgare med en 

enkel gåva i form av en liten svensk flagga i trä. 

 

Finansiering 

Marginell kostnad för gåva, totalt cirka 1 000 kronor per år tas från 

kommunstyrelsens ordinarie budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 81. 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-05-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunikation 
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 Dnr 2014:419/04 

Ks § 129 

 

Verksamhetsbidrag för 2014 - Falu domstolars nämndemannaförening 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 2 500 kronor för år 2014 till 

Falu domstolars nämndemannaförening. 

2. Bidraget betalas ut efter att Falu domstolars nämndemannaförening 

rekvirerat det. Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2014-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Falu domstolars nämndemannaförening har inkommit med en ansökan om 

bidrag från Gagnefs kommun med 2 500 kronor för verksamhetsår 2014. 

Bidragsansökan gäller de nämndemän som kommunfullmäktige i Gagnef 

utser. I Gagnef finns fem nämndemän i tingsrätt. 
 

Falu domstolars nämndemannaförening arbetar med att bredda kompetensen 

inom allt som kan kopplas till de beslut som tas i domstolarna. Det kan röra 

sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, 

placering av barn, bakgrunder till ekobrott, psykiatri, narkotika- och 

drogproblematik som kopplas till brottslighet med mera. 
 

Föreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut 

som möjligt i domstolarna. Nämndemannasystemet är grundläggande i den 

svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen. 
 

Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till 

studiebesök och kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. 

Föreningen har även för avsikt att komma ut till skolorna (högstadiet) och 

om ekonomin tillåter betala för förlorad arbetsförtjänst vid studieresor. 
 

Domstolsverket lämnar inte bidrag till föreningens verksamhet utöver det 

som rör själva domstolarna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 82. 

Ansökan om bidrag, Falu Domstolars Nämndemannaförening, 2014-04-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Falu domstolars nämndemannaförening 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2014:409/04 

Ks § 130 

 

Verksamhetsbidrag till Siljan-Japanstiftelsen för åren 2015 
och 2016 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Siljan-Japanstiftelsen medfinansiering till sin verksamhet med 

10 000 kronor per år för verksamhetsåren 2015 och 2016. 

2. Bidraget betalas ut efter att Siljan-Japanstiftelsen rekvirerat det. 

Rekvisitionen för år 2015 ska vara inkommen senast 2015-11-30. 

Rekvisitionen för år 2016 ska vara inkommen senast 2016-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Siljan-Japanstiftelsen har inkommit med en ansökan om bidrag från 

Gagnefs kommun med 10 000 kronor per år för verksamhetsåren 2015 

och 2016. 

 

Siljan-Japanstiftelsen bildades 2005 och omfattar geografiskt Rättviks, 

Leksands och Gagnefs kommuner. Stiftelsen har som mål att stötta 

ungdomligt, kulturellt och samhällsutvecklande arbete mellan 

Siljansregionen och Japan. 

 

Under de senaste åren har Gagnefs kommun gått in med ett bidrag om 

10 000 kronor per år till Siljan-Japanstiftelsen. Stiftelsen bygger sin 

ekonomi i treårscyklar och nästa period avslutas i och med utgången av 

år 2016.  

 

Två gånger per år delar stiftelsen ut medel till ungdomar, företag etc. som 

vill utveckla sina kontakter med Japan. Antalet ansökningar och bidrag till 

Gagnefs kommun har ökat. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 83. 

Ansökan om bidrag för åren 2015 och 2016, Siljan-Japanstiftelsen, 2014-04-26, 

sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Siljan-Japanstiftelsen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2012:719/10 

Ks § 131 

 

Arkivombud, Dalarnas Folkrörelsearkiv 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fritidsansvarig Ulla Immlers avsägning av uppdraget godkänns. 

2. Martina Arkåsen utses till kommunens arkivombud för Dalarnas 

Folkrörelsearkiv. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas Folkrörelsearkiv strävar efter att ha ett arkivombud i varje 

kommun, som bland annat ska hjälpa arkivet i dess strävan att bevara det 

lokala skriftliga kulturarvet genom att göra arkivet känt i den egna 

kommunen. Ulla Immler som tidigare innehaft uppdraget avgår med 

pension 2014-06-15. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 84. 

Tjänsteutlåtande, kultur och fritid, en sida. 

Avsägelse av uppdrag som arkivombud för Dalarnas Folkrörelsearkiv, 

2014-05-14, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 130219 § 47 

 

Protokollsutdrag 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 

Martina Arkåsen 

Ulla Immler 
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 Dnr 2014:116/21 

Ks § 132 

 

Förtydligande av planbeställning avseende Tjärna 30:18 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återföra ärendet till kommunstyrelsens beredning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 85. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 140326 § 18, dnr 2014-0042/21 

Ks 140218 § 26 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunchef 
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 Dnr 2014:425/73 

Ks § 133 

 

Skrivelse från pensionärsföreningarna i Gagnefs kommun och 
demensföreningen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta svar på skrivelsen samt översända svar till pensionärsföreningarna 

och demensföreningen i Gagnefs kommun via Lars Ljungman. 

2. Att kommunen inbjuder föreningarna till en fortsatt dialog i frågan. 

 

Ärendebeskrivning 

Lars Ljungman har, på uppdrag av pensionärsföreningarna och 

demensföreningen i Gagnefs kommun, tillställt kommunstyrelsen en 

skrivelse med rubriken ”Äldreboendeutveckling Gagnef minskar SÄBO 

med 45 % - alternativ efterlyses”. 

 

Svar på skrivelsen 

Av den sammanställning över särskilda boendeplatser Lars Ljungman bifogar 

till sin skrivelse framkommer att efter genomförandet av Äldrestrategin 

kommer det att finnas lika många platser i särskilt boende som 2012. Däremot 

kommer en omfördelning ske, som innebär fler demensboenden och färre 

”vanliga” boendeplatser. Denna omstrukturering var en av grundtankarna i 

Äldrestrategin eftersom man i verksamheten såg ett ökat behov av 

demensplatser och en minskad efterfrågan på ”vanliga” platser. 
 

Ljungman föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen beslutar om 

kompletteringar av anbudshandlingarna i den pågående upphandlingen av 

nytt demensboende enligt följande: 

• Anbudstiden förlängs med 1 månad. 

• Anbudsgivarna får lämna förslag där de även nyttjar ”Bergkvistska” tomten. 

 

Bedömning 

Den så kallade ”Bergkvistska” tomten är i dag planlagd som parkmark. Det 

innebär att bygglov för ett äldreboende, eller för den delen någon annan 

byggnad, inte kommer att beviljas. För att det ska vara möjligt att bebygga 

tomten krävs en planändring. En planprocess tar, enligt kommunens 

stadsarkitekt, cirka ett år, om inga överklaganden sker. Detta innebär att 

byggstarten för demensboendet skulle bli försenad med cirka ett år. 

 

forts. 
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Ks § 133 forts. 

 

En förändring av förfrågningsunderlaget till demensboendet, såtillvida att 

”Bergkvistska” tomten skulle kunna nyttjas, vilket i sin tur innebär att 

byggstarten senareläggs ungefär ett år, bedöms av Upphandlinscenter i 

Ludvika som en så väsentlig förändring av förutsättningarna att den 

pågående upphandlingen bör avbrytas. 

 

Att avbryta upphandlingen och genomföra en detaljplaneändring skulle dels 

väsentligt försena byggnationen ytterligare och dels innebära konsekvenser 

för de byggföretag som håller på att räkna på bygget. Den tid de lagt ner på 

detta (mer än halva anbudstiden har gått till dags dato) skulle vara 

bortkastad och det är tveksamt om man vid en ny upphandling skulle vara 

intresserad av att räkna på objektet. Gagnefs kommuns förtroende skulle i 

och med detta allvarligt skadas. 

 

En försening av projektet skulle också innebära allvarliga konsekvenser för 

verksamheten och de äldre i kommunen. Verksamheten har precis 

genomfört den minskning av antalet boendeplatser som är nödvändig under 

byggnationstiden, vilket innebär tio platser mindre än tidigare. Detta innebär 

naturligtvis en påfrestning för verksamheten och en minskad tillgänglighet 

på boendeplatser under denna tid. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alf Johansson (S): Att kommunen inbjuder föreningarna till en fortsatt 

dialog i frågan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Alf Johansson (S) förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Alf Johansson (S) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 86. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, två sidor. 

Skrivelse, pensionärsföreningarna i Gagnefs kommun samt 

demensföreningen, 2014-05-07, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Pensionärsföreningarna och demensföreningen i Gagnefs kommun via Lars Ljungman. 

Kommunchef 
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 Dnr 2014:515/10 

Ks § 134 

 

Bostadsförsörjningsplan för Gagnefs kommun 2014-2017 
– överläggningsärende 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återföra ärendet till kommunstyrelsens beredning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 87. 

Bostadsförsörjningsplan för Gagnef kommun 2014-2017, 15 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:321/51 

Ks § 135 

 

Region Dalarnas Regionala Trafikförsörjningsprogram 2015-2019 
– yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande om Region Dalarnas Regionala Trafikförsörjningsprogram 

2015-2019 samt översända yttrande till Region Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna har i samråd med länets kommuner tagit fram ett reviderat 

förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2015-19. Gagnefs kommun 

har fått en remissversion och skall lämna ett yttrande. 

 

Gagnefs kommuns synpunkter 

Gagnefs kommun är en utpräglad pendlarkommun med en närhet till Dalarnas 

största arbetsmarknadsområde. För kommunens utveckling och för regionens 

tillväxt är det av stor vikt att det finns ett väl fungerande trafiksystem som 

möter såväl behovet av studie- och arbetspendling, som en väl fungerande 

trafik mot Mälardalen och Stockholmsområdet. En utveckling av stråken är 

en viktig prioritering som måste vägas mot att det också skall finns en 

fungerande lokaltrafik i kommunen. Som programmet pekar på krävs det 

utveckling av tågtrafiken i stråket Mora-Leksand-Djurås-Borlänge-Falun med 

en ökad turtäthet. Vid en förändring mot en utökad stråktrafik bör särskilt 

beaktas anläggandet av pendlingsparkeringar för bil och cykel. Likaså bör 

anslutningspunkterna för stråktrafiken vara placerade i kommunens 

befolkningscentrala delar. För Gagnefs del så saknas det en anslutningspunkt 

till stråken för boende i Djurmo/Sifferbo. 

 

Målbeskrivning 

Komplexiteten avseende de nationella målen avspeglar sig i förslaget till 

trafikförsörjningsprogram. De övergripande målen är relevanta. Dock bör 

man sammanföra och utveckla dem så att de blir färre och mer utmanande.  

Om marknadsandelen för kollektivtrafik i Dalarna idag är 10 %. Vad är 

målet om 10 år? En del av delmålen är otydliga och bör omarbetas eller helt 

utgå. Några exempel: 

Fler besöksmål skall växa och skall bli ett varaktigt tillskott i besöksnäringen. 

Arbetsgivare och företag upptäcker kollektivtrafikens möjligheter som 

skapare av positiva värden för sin personal och verksamhetens image. 

 

forts. 
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Ks § 135 forts. 

 

Fråga 1 och 2 

Huruvida programmet utgör en stabil grund för det fortsatta arbetet med att 

utveckla kollektivtrafiken beror inte på innehållet i programmet, utan på 

vilket sätt det fortsatta arbetet mellan region, kommun och landsting 

kommer att bedrivas. Dokumentet i sig är en god grund för ett fortsatt 

processarbete. Ett arbete som kräver en bred förankring i hela länet för att 

målen skall kunna nås. Om målbilden är modern eller inte vill Gagnefs 

kommun inte ha någon synpunkt på. Det relevanta är om det är begripligt.  

 

Kostnader 

De senaste årens ökade kostnader har inte lett till motsvarande ökning av 

resande i länet. En stor utmaning för kommun såväl för landsting är att 

utveckla trafiken till en rimlig kostnad. Landstinget har kostnadsansvaret för 

tåg och stråktrafik. Med den stora förändring av kollektivtrafiken som nu 

sker till hösten i hela länet är det viktigt att betona att den samlade 

finansieringen av trafiken skall delas som tidigare mellan kommun och 

landsting på 50/50 basis. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-06-17, två sidor. 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 88. 

Region Dalarnas Regionala Trafikförsörjningsprogram 2015-2019, 

Region Dalarna, 2014-04-15, 38 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Barn & utbildning 
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 Dnr 2014:489/61 

Ks § 136 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid förskolorna i Björbo/Dala-Floda 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Björbo och Dala-Flodas förskolor. 

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 140527 § 91. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida. 

Rapport från egentillsyn Björbo och Dala-Flodas förskolor, 2014-03-27, 

fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn & utbildning + handlingar 

Kerstin Stenquist (C) + handlingar 
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 Dnr 2014:490/61 

Ks § 137 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid förskolan i Mockfjärd 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Mockfjärdsskolan. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

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 140527 § 92. 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida. 

Rapport från egentillsyn av förskolan i Mockfjärd, 2014-04-16, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn & utbildning + handlingar 

Kerstin Stenquist (C) + handlingar 
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 Dnr 2014:417/80 

Ks § 138 

 

Investeringsbidrag, inköp begagnad ismaskin – Björbo IF 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Björbo IF beviljas maximalt 317 096 kronor i investeringsbidrag för 

inköp av begagnad ismaskin. (75 % av 422 795 kronor) 

2. 75% på fakturerat belopp minus tidigare utbetalt fonderingsbidrag, 

betalas ut efter att fakturakopia skickats in. 

3. Medel förs över från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel 

2014 till fritids- och idrottsutskottets budget, verksamhet 301, för 

utbetalning till Björbo IF. 

 

Ärendebeskrivning 

Björbo IF ansöker om investeringsbidrag på 625 000 kronor för inköp av 

begagnad eldriven ismaskin. 

 

Sedan 1998 har föreningen årligen fått ett fonderingsbidrag att förvalta inför 

inköp av ny ismaskin. Sedan dess har 202 205 kronor betalats ut. Detta 

belopp dras från inköpskostnaden 625 000 kronor. Investeringsbidrag 

föreslås beviljas med 75 % av 422 795 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140527 § 93. 

Protokollsutdrag, Fiu 140520 § 22. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur och fritid, 2014-05-13, två sidor. 

Bidragsansökan, 2014-05-12, en sida. 

Bild, en sida. 

Skrivelse Björbo IF, 2014-05-02, en sida. 

Protokoll styrelsemöte 2014-04-07, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Björbo IF 

Kultur & fritid 

Fritid- och idrottsutskottet, för kännedom 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2013:831/60 

Ks § 139 

 

Skolinspektionens tillsyn 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört inspektioner i 

kommunens samtliga skolor. Resultatet av inspektionerna redovisas dels i 

en separat rapport för varje skola som rektor besvarar. Till hösten kommer 

en sammanfattande kommunrapport. Skolchef Håkan Elving föredrar de 

rapporter som hittills tillsänts kommunen. 

 

De huvudområden som skolinspektionen granskar är enskild elevs rätt, 

kunskapsresultat, elevers utveckling mot målen, ledning och utvecklingen 

av utbildningen. Fyra rapporter med beslut är klara från grundskolan. 

Redovisningen görs i form av en avvikelserapportering vilket innebär att det 

endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Skolinspektion Gagnefs kommun 2014, Björbo, Syrholn, Bäsna och Djurmo 

grundskolor, sex sidor. 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Djurmoskolan i Gagnefs kommun, 2014-06-05, 16 sidor. 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Bäsna skola i Gagnefs kommun, 2014-05-28, åtta sidor. 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Björbo skola i Gagnefs kommun, 2014-05-20, elva sidor. 

Skolinspektionen - Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 

Syrholns skola i Gagnefs kommun, 2014-05-20, 14 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn & utbildning 
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Ks § 140 

 

Ändrade datum för sammanträde – allmänna utskottet och 
kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Flytta kommunstyrelsens sammanträde från den 16 september till 

den 2 september 2014. 

2. Flytta allmänna utskottets sammanträde från den 2 september till 

den 19 augusti 2014. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, ledamöter 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 141 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Falun Borlänge-regionen – protokoll årsstämma samt 

verksamhetsberättelse 2013 

Underlag 

Protokoll årsstämma inklusive verksamhetsberättelse 2013, 

Falun Borlänge-regionen AB, 2014-04-16, 29 sidor. 

Dnr: 2014:308/10 

 

2. Räddningstjänsten Dala Mitt – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2014-04-17, 17 sidor. 

Bilagor till Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll 2014-04-17, åtta sidor. 

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden – Bokslut 2013 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 140507 § 45 

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2014-05-07, 19 sidor. 

 

5. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

– protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, 2014-04-28, 13 sidor. 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-06-17 28 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 141 forts. 

 

6. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

– protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, 2014-05-20, 13 sidor. 

 

7. Barnomsorgsbehov 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2014 per månad, 2014-05-31, en sida. 

Dnr: 2014:76/63 

 

8. Dalastrategin – Dalarna 2020 

Underlag 

Dalastrategin – Dalarna 2020, Region Dalarna, 2014-05-07, 39 sidor. 

Dnr: 2014:531/10 

 

9. Landsbygdspolitiskt program 

Underlag 

Landsbygdspolitiskt program, Region Dalarna, 2014-06-02, 21 sidor. 

Dnr: 2014:536/10 

 

10. Verksamhetsrapport från personalutskottet 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen redovisar delar av det arbete som pågår med Attraktiva 

arbetsgivare och den digitala personalhandbok som nyligen lanserats. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 141 forts. 

 

11. Verksamhetsrapport från Stationen 

Ärendebeskrivning 

Sektionschef Malin Lindén-Ohlsson redovisar verksamheten vid Stationen; 

dels processen fram till verksamheten startade vintern 2013/2014 och dels 

det arbete som bedrivs där. 

Dnr: 2012:385/02 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-06-05, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Barn & utbildning 

Ekonomi 

Kommunikation 

Kultur & fritid 

Personal 

Samhällsbyggnad 

Stöd & omsorg 

Äldreomsorg 
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Ks § 142 

 

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 140430-140528, nr 27-31, en sida. 
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Ks § 143 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Dala Vatten och Avfall AB, bolagsstämma 

• Budgetberedningen 

• Gagnefsbostäder AB 

• Brand 2014 i Helsingborg 

• Nämnden för gemensam upphandling 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-06-17 32 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 144 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2014-05-27, §§ 77-94 

Personalutskottet 2014-05-27, §§ 28-33 

Kulturutskottet, 2014-05-21, §§ 16-23 

Fritids- och idrottsutskottet, 2014-05-20, §§ 17-25 

Kulturutskottet, 2014-04-16, §§ 6-15 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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Ks § 145 

 

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 

3-22/2014, Bidrag 

 

Fritidsansvarig 

1/2014, Investeringsbidrag 

 

Parkeringstillstånd 

11-13/2014, Ansökan om parkeringstillstånd 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-06-11, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2014-06-11, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2014:470/60 

Ks § 146 

 

Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling 
– skolelever 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna återrapporten av anmälan till huvudman om kränkande 

behandling som förtecknas i dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 6 kap 10§ 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 
 

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att 

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen 

eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de 

uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-05-22, en sida. 

Återrapport kränkande behandling 1-5/2014 Djuråsskolan, en sida. 

Återrapport kränkande behandling 1-1/2014 Kyrkskolan, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 

Protokollsutdrag 

Barn & utbildning 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-06-17 35 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:534/60 

Ks § 147 

 

Återrapport av anmälan till huvudman om hög frånvaro 
– skolelever 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna återrapporten av anmälan till huvudman om hög frånvaro 

som förtecknas i dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 7 kap 17§ 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot hög frånvaro. 
 

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 

utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och 

åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan 

verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och 

specialskolan. 

Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 

utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se 

till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har 

varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens 

vårdnadshavare inte informeras samma dag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-06-09, en sida. 

Återrapport hög frånvaro 1-4/2014-06-09 Djuråsskolan, en sida. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 7 kap 17§ 

 

Protokollsutdrag 

Barn & utbildning 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-06-17 36 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:561/04 

Ks § 148 

 

Kommunalt lån till Rista Östra samfällighetsförening 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja lån på 50 000 (femtiotusen) kronor för investering i 

avloppsanläggning till Rista Östra samfällighetsförening. 

 

Ärendebeskrivning 

Rista Östra samfällighetsförening ansöker om ett lån för investering i deras 

avloppsanläggning. Föreningen ansöker om 50 000 (femtiotusen) kronor 

inklusive moms, vilket är 50 % av kostnaderna för investeringen. 

 

Ansökan uppfyller kraven för kommunalt lån till samfällighetsföreningar 

som ligger utanför Gagnefs Teknik ABs verksamhetsområde. Lånet på 

50 000 (femtiotusen) kronor betalas tillbaks på 10 år, till en ränta av 

Gagnefs kommuns genomsnittliga låneränta + 1 %. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-06-09, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 120312 § 40, två sidor. 

Rista Östra samfällighetsförening - Ansökan om lån, 2014-06-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Rista Östra samfällighetsförening 

Samhällsbyggnad 

Ekonomi 

 


