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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.30, ajournering kl. 16.20-16.25. 
 

Beslutande 

Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Birgitta Ihlis (M) 

 Kerstin Stenquist (C) Anders Bengtsson (KD) 

 Fredrik Andersson (C) Irené Homman (S) 

 Jan Bergman (C) Ann-Gret Olsson (S) 

 Stefan J Eriksson (M) Maria Alfredsson (MP) 

 Anki Enevoldsen (C) §§ 177-179, 182-192, 194-196, 199-200, 202

 Patrik Andersson (S) §§ 177-179, 182-192, 194-200, 202-215 
 

Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Anki Enevoldsen (C) §§ 180-181, 

 193, 197-198, 201, 203-215 

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

 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Patrik Andersson (S) §§ 180-181, 

 193, 201 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Christer Iversen (FP) 

 Kjell Andersson (C) §§ 177-179, 182-192, 194-196, 199-200, 202 

 Jonas Wittink (MP) §§ 177-179, 182-192, 194-200, 202-215 
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 186-189, 196, 199, 200 

 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 200 

 Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningschef, § 193 

 Fredrika Mattsson, Skolassistent, § 201 
 

Justering 

Justerare Irené Homman (S) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2014-10-21, kl. 08.30 
 

Justerade paragrafer §§ 177-215 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Sofia Jarl (C)  

 
Justerare  ____________________________   

 Irené Homman (S)  
 
 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2014-10-14 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-10-21 Datum då anslaget tas ned 2014-11-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2012:787/31 

Ks § 177 

 

Medborgarförslag om förbättring av säkerhet, Industrivägen i 
Mockfjärd 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Ragnar Marklund har i ett medborgarförslag föreslagit att det byggs en 

gång- och cykelväg (GC-väg) längs Industrivägen. Förslagsställaren vill att 

säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras. Industrivägen används av 

många gående och cyklister, samtidigt trafikeras vägen av ett stort antal 

fordon, varav många tunga. 

 

Ett förslag till sträckning är att använda en befintlig äldre väg bit, som går 

från korsningen Ersholsvägen/Industrivägen till parkeringen vid gamla 

Borohuset. Förbi Borohuset och Dalom produktion ner mot Industrivägen, 

korsa den och bygga en ny GC-väg därifrån och hela vägen till 

järnvägsövergången vid brandstationen. 

 

Det andra förslaget är att bygga en ny GC-väg direkt från korsningen 

Ersholsvägen/Industrivägen och till järnvägsövergången vid brandstationen. 

 

Motivering 

Det är aldrig bra med oskyddade trafikanter längs vägarna och kommunen 

eftersträvar att alla ska kunna transportera sig på ett säkert sätt. Industrivägen 

i Mockfjärd (länsväg 588) är en allmän väg och det är Trafikverket som är 

väghållare. Man bör i första hand ställa krav på Trafikverket och få dem att 

bygga GC-vägen, eftersom oskyddade trafikanter lyfts bort från deras väg. 

Kommunen har återkommande träffar med Trafikverket Region Mitt. Där 

diskuteras de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kommunen tycker ska 

prioriteras. Vid nästa möte kommer frågan att tas upp och läggas till listan 

över prioriterade trafiksäkerhetsobjekt. 

 

För att minimera kontakten mellan fordonstrafik och gång- och 

cykeltrafikanter, bör den eventuella GC-vägen, om möjligt byggas på 

den södra sidan om länsvägen. Alltså enligt det andra förslaget. 

 

 

forts. 
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Ks § 177 forts. 

 

Kommunen kommer under hösten att påbörja arbetet med att ta fram en 

cykelplan. I den kommer det att redovisas hur kommunens GC-vägnät ser ut 

idag. Man kommer att ta fram en översiktskarta på hur det skulle kunna se 

ut, förslag på åtgärder som prioriteras och kostnadsberäknas. 

 

Kostnaden att bygga GC-vägen uppskattas till cirka 3 500 – 4 000 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 118. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-03-04, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 121203 § 207. 

Medborgarförslag, 2012-11-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:159/29 

Ks § 178 

 

Medborgarförslag om försäljning av Monteliusgården (f.d. Gagns Inn) 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Alf-Göran Nisser, till kommunfullmäktige föreslås 

att Monteliusgården säljs till högstbjudande eller för en miljon kronor. 

 

Motivering 

Kommunen har tecknat hyreskontrakt med Gagnefsbostäder AB, som äger 

fastigheten, och kommer att bedriva ett hem för vård och boende för 

ensamkommande barn och ungdomar i Monteliusgården. Renovering och 

verksamhetsanpassning av lokalerna pågår och verksamheten flyttar in i 

lokalerna den 1 november 2014. Försäljning av fastigheten är därför inte 

aktuell. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 120. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-09-17, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140310 § 7. 

Medborgarförslag, 2014-02-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:414/33 

Ks § 179 

 

Medborgarförslag om att anlägga en fontän vid 
midsommarstången i Djurås 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Hanna Mattsson, till kommunfullmäktige 

föreslås att anlägga en fontän med tillhörande park vid midsommarstången 

i Djurås. 

 

Ärendets beredning 

Förslaget att placera en fontän vid midsommarstången med tillhörande 

bänkar är bra då det är en central plats i Djurås och många personer 

passerar platsen både till fots och med bil. En fontän med bänkar runt 

omkring skulle försköna omgivningen och bli en bra plats där folk kan 

sitta och njuta av solen. 
 

Tyvärr kostar en fontän med tillhörande bänkar mycket pengar. I nuläget 

väljer kommunen att satsa på att investera i andra saker istället som till 

exempel skolan.   
 

Men tanken med en fontän ska föras vidare till de som jobbar med 

projektet ”Vackrare Gagnef”. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 121. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-09-10, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 100. 

Medborgarförslag, 2014-05-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2012:792/45 

Ks § 180 

 

Motion om att det måste löna sig att sortera 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Maria Alfredsson, miljöpartiet, har i en motion föreslagit att man som 

enskilt hushåll får möjlighet att välja ett längre hämtningsintervall och 

att det också blir en kostnadslättnad för det hushållet. 

 

Ärendets beredning 

Gagnefs Teknik AB har beretts möjlighet att yttra sig över motionen. 

En förutsättning för differentierade hämtningsintervall är att sopkärlen 

är märkta. Denna märkning pågår för närvarande i kommunen. När 

detta är genomfört, finns möjligheter att välja längre intervall på 

tömningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 122. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-09-09, en sida. 

GTAB svar, 2014-01-30, en sida. 

Protokollsutdrag, GTAB 131219 § 63. 

Protokollsutdrag, Kf 121203 § 208. 

Motion, 2012-11-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:316/00 

Ks § 181 

 

Motion om utbildningsdag för förtroendevalda 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson, socialdemokraterna, har utifrån frågeställningar kring 

besluten om den framtida äldreboendestrukturen, i en motion föreslagit  

- att en utbildningsdag för kommunfullmäktiges ledamöter om 

fullmäktiges uppdrag utifrån kommunallagen genomförs   

- att uppdra till kommunstyrelsen att som förtroendeskapande åtgärd 

genomföra en gemensam utbildningsdag för kommunstyrelsens 

ledamöter och kommunens revisorer angående revisorernas uppdrag 

 

Ärendets beredning 

Efter det att den nya mandatperioden trätt ikraft den 1 januari 2015 

kommer ett antal utbildningar för både nya och ”gamla” förtroendevalda 

att genomföras. I dessa utbildningar kommer viss kommunalrättslig 

lagstiftning att ingå, liksom bland annat en genomgång av uppdraget som 

förtroendevald, ärendehantering och rollfördelning. Omfattningen av 

utbildningsinslagen är ännu inte bestämda. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 123. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-09-03, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130429 § 57. 

Motion, 2013-04-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:468/53 

Ks § 182 

 

Motion om cykelväg mellan södra Gröntuv och Djurås centrum 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Det finns ingen bra väg att ta sig med cykel från södra Gröntuv till Djurås 

centrum. Man måste cykla på Riksväg 70 (RV70), sträckan är cirka 1 km lång och 

mycket trafikerad. I en motion föreslår Maria Alfredsson (MP) att en cykelvänlig 

sträckning mellan södra Gröntuv och Djurås centrum genomförs snarast. 
 

I sin motion hänvisar Maria Alfredsson (MP) till ett beslut taget i mars 2012. 

Där antogs det att man skulle ta fram en cykelplan för Gagnefs kommun. 

Då kostnadsförslaget man fick 2012 för att upprätta planen skulle uppgå till 

150 000 kronor ansågs det vara för dyrt. Kommunen står fast vid sitt beslut att 

ta fram en cykelplan och kommer att påbörja arbetet under 2014. 

 

Motivering 

Trafikverket utreder frågan om så kallad mötesfri väg (2+1 väg) på 

E16/RV70 från Borlänge och norrut. Vid ombyggnation av vägen kommer 

befintlig vägren att nyttjas som körfält, frågan angående gång- och cykelväg 

(GC-väg) måste då lösas. En vägplan är redan under framtagande för sträckan 

Borlänge – Djurås. I samband med att trafiksäkerhetshöjande åtgärder utreds, 

kommer kommunen vid regelbundna möten med transportstyrelsen påtala 

behovet av ett säkert sätt för gående och cyklister att transportera sig på 

sträckan södra Gröntuv – Djurås centrum. 
 

Gagnefs kommun jobbar medvetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 

gång- och cykeltrafikanter. Från Monteliusgården till kyrkskolan har det 

nyligen byggts en GC-väg. Det utreds också om fortsättning av GC-vägen 

från Monteliusgården och ända fram till järnvägsstationen i Gagnef. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 124. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-01-13, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 105. 

Motion, 2013-05-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:472/02 

Ks § 183 

 

Motion om att utöka personaltätheten inom hemtjänsten 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (-) att 

personaltätheten inom hemtjänsten utökas med 3 undersköterskor på det 

östra och 3 undersköterskor på det västra distriktet, till en kostnad på cirka 

800 000 kronor. Pengarna tas ur kommunens planerade överskott år 2014, 

tjänsterna permanentas efter 2015-01-01 och beloppet 1 600 000 kronor 

arbetas in i budget. 

 

Ärendets beredning 

När man ansöker om hemtjänst så träffar man biståndshandläggaren som 

utifrån Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer bedömer behovet hos 

den som ansöker om hjälp. Biståndshandläggaren skriver en skriftlig 

utredning och beslut, som den enskilde har möjlighet att överklaga om man 

får avslag på några av de insatser man önskar. 
 

Hemtjänstens uppdrag är att verkställa de beslut som biståndsbedömaren 

fattar. Hemtjänsten får en beställning på vilka insatser den enskilde är 

beviljad och en planering för att införa insatserna görs i ett planeringssystem. 

När man utför insatserna anpassar man tiden för hur lång tid dessa tar hos 

den enskilde. 
 

Hemtjänstens personal anpassas utifrån de insatser brukarna har beviljats. 

Vilket innebär att det finns en flexibilitet i verksamheten. Behovet av att 

utöka personalstyrkan utöver brukarnas behov finns därför inte. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 125. 

Tjänsteutlåtande, äldreomsorg, 2014-08-14, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 104. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:496/31 

Ks § 184 

 

Motion om gång- och cykelvägar i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket angående 

byggande av gång- och cykelvägar i kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (-) att kontakt 

tas med Trafikverket för byggande av gång- och cykelvägar (GC-vägar) i 

kommunen. 
 

I motionen föreslås, att det byggs en GC-väg parallellt med riksväg 70 

(RV70) mellan Gräv och Borlänge i samband med att RV70 byggs om till 

mötesfri väg. Vidare föreslås det också att en GC-väg parallellt med E16 

mellan Djurås och Björbo byggs. Kommunen har regelbunden kontakt med 

Trafikverket gällande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och 

kommer att påtala detta vid nästa möte. 

 

Ärendets beredning 

Kommunen kommer under hösten att påbörja arbetet med att ta fram en 

cykelplan. I den kommer det att redovisas hur kommunens GC-vägnät ser ut 

idag. Man kommer att fram en översiktskarta på hur det skulle kunna se ut, 

förslag på åtgärder som prioriteras och kostnadsberäknas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 126. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-08-29, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 108. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:500/33 

Ks § 185 

 

Motion om rastplatsen vid Långsjön 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (-) att en 

uppgradering görs av rastplatsen vid Långsjön. 

 

Ärendets beredning 

Idag finns det en rastplats vid Långsjön beläget efter E16 mellan 

Mockfjärd och Dala-Floda. Samhällsbyggnadssektionen tar idag ansvaret 

för att papperskorgar töms samt att vid behov städa rastplatsen och tömma 

toaletten. Samhällsbyggnadssektionen kommer att fortsätta med skötseln 

av den befintliga rastplatsen.  

 

Då rastplatsen är anlagd på en samfällighet med flera delägande 

fastigheter utan ordnad förvaltning kan inte kommunen att investera i 

rastplatsen, eftersom kommunen inte är markägare. 

 

Att ta kontakt med Björbo/Dala-Flodas fiskevårdsförening och Gagnefs/ 

Mockfjärds fiskevårdsförening är ett bra förslag speciellt om belastningen 

på rastplatsen ökar i samband med start av ”put and take” fiske. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 127. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-09-10, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 110. 

Motion, 2014-05-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:353/04 

Ks § 186 

 

Delårsbokslut per 2014-08-31 och helårsprognos för 
Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2014-08-31”. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Delårsrapport och prognos per 2014-08-31” och 

överlämna denna till kommunens revisorer. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2014-08-31. Rapporten 

omfattar åtta månader. 

 

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat för perioden på + 23,5 mnkr, 

vilket är bättre än resultatet vid samma tidpunkt i fjol (+16,0 mnkr). 

 

Verksamhetens nettokostnader är 13,2 mnkr lägre än budget. Verksamhetens 

intäkter är 20,1 mnkr bättre än budgeterat, medan kostnaderna är 7,2 mnkr 

högre än budget. Skatte- och utjämningsintäkterna är 1,8 mnkr bättre än 

budgeterat, medan det finansiella nettot är 1,5 mnkr bättre än budgeterat. 

 

Prognosen för året visar på ett positivt resultat på 9,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr 

sämre än budget. Huvuddelen av resultatet genereras inom Finansförvaltningen 

som förväntas få ett resultat på 8,4 mnkr bättre än budgeterat. 

 

Kommunen prognostiserar ett underskott på 9,1 mnkr jämfört med årets 

budget. De sociala sektionerna prognosticeras tillsamman få ett resultat på 

hela 7,5 mnkr sämre än budget. Äldreomsorgen förväntas få ett underskott 

på hela 4,2 mnkr, medan stöd- och omsorgssektionen förväntas få ett 

underskott på 3,4 mnkr, som är jämt fördelat på IFO och LSS verksamheten. 

 

Kommunen tar inte fram någon sammanställd redovisning för 

kommunkoncernen i delårsbokslutet. Dock innehåller bokslutsdokumentet 

rapporter från de helägda kommunala bolagen. 

 

 

forts. 
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Ks § 186 forts. 

 

Gagnefsbostäder AB redovisar ett överskott före finansiella poster på 

0,9 mnkr. De finansiella kostnaderna är inte periodiserade i utfallet och 

resultatet inklusive avskrivningar och finansiella poster på 2,0 mnkr är 

för högt. För helåret förväntas ett positivt resultat före finansiella poster 

med 0,4 mnkr, men ett negativt resultat totalt sätt med 0,3 mnkr. 

 

Gagnefs Teknik AB redovisar ett resultat på 1,9 mnkr för perioden. 

Prognosen är dock -2,6 mnkr. Underskottet genereras inom VA 

verksamheten, som för helåret förväntas få ett resultat på -2,8 mnkr. 

 

Dala Vatten och Avfall AB redovisar ett negativt resultat, men förväntas 

hålla budget för helåret. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 128. 

Gagnefs kommun, Delårsrapport och Prognos 2014-08-31, 32 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 140617 § 125 

Kf 140602 § 88 

Ks 140513 § 97 

Au 140429 § 67 

Kf 140428 § 47 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:777/10 

Ks § 187 

 

Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefsbostäder AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsens beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Den nu aktuella bolagsordningen för Gagnefsbostäder AB är fastställd 2006 

och ägardirektiven är fastställda 1997.  

 

Utifrån förändringarna i Kommunallagen 2013 om förtydligandet av 

kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen behöver 

bolagets bolagsordning och ägardirektiv ses över. Revideringarna utgår från 

Sveriges Kommuner och Landstings förslag, som är framtagna både för att 

tillgodose skyldigheterna utifrån uppsiktplikten och för att tillgodose de så 

kallade Teckalkriterierna. Teckalkriterierna innebär kortfattat att om en 

kommun ska kunna köpa tjänster av ett kommunalt bolag utan att omfattas 

av Lagen om offentlig upphandling så ska kontrollkriteriet (att kommunen 

har en kontroll över bolaget som motsvarar den man har över sin egen 

förvaltning) och verksamhetskriteriet (att bolaget måste bedriva huvuddelen 

av sin verksamhet tillsammans med kommunen) vara uppfyllda. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Andersson (S): Återremiss. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Patrik Andersson (S) förslag om 

återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera 

ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 129. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-09-11, en sida. 

Ägardirektiv för Gagnefsbostäder AB, fem sidor. 

Bolagsordning för Gagnefsbostäder AB, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunchef 
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 Dnr 2014:704/04 

Ks § 188 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2013 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 

verksamhetsåret 2013. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 130. 

Protokollsutdrag Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM 140218 § 5. 

Räddningstjänsten Dala Mitt – Årsredovisning 2013, 18 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:701/04 

Ks § 189 

 

Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2013 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 

verksamhetsåret 2013. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Nedansiljans Samordningsförbund för 

räkenskapsåret 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 131. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013, 2014-03-26, 15 sidor. 

Revisionsberättelse för år 2013, 2014-03-26, två sidor. 

Revisionsrapport – granskning av årsredovisning 2013-12-31, mars 2014, 

nio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:730/10 

Ks § 190 

 

Regler för kommunalt partistöd, Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun”. 

 

Ärendebeskrivning 

Nya regler för partistöd i kommunallagen har trätt i kraft 1 februari 2014 

och reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden 2015-2018. 

 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala 

demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur 

stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller 

ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti 

som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad 

lokal partiförening som kan ta emot stödet. 

 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. De nya reglerna innebär att det blir möjligt att begränsa 

partistödet till partier som inte kan bemanna en eller flera platser i 

fullmäktige. 

 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa 

hur stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska granskas och 

granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg. 

 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 132. 

Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun, 2014-09-03, en sida. 

 

Underlag 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - cirkulär 14:12, Nya regler i 

kommunallagen om lokalt partistöd, 2014-03-17, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 191 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2015 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsens beredning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irené Homman (S): Återremiss. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Irené Homman (S) förslag om återremiss 

och finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 133. 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-09-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-10-14 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:790/25 

Ks § 192 

 

Framställan från hyresgäster vid Stråkvägen om friköp av 
fastigheten 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ställa sig positiv till ett friköp av hela fastigheten under förutsättning att 

samtliga hyresgäster accepterar ett friköp som innebär antingen att 

lägenheterna avstyckas och bildar egen fastighet eller att hyresgästerna 

bildar en bostadsrättsförening som övertar fastigheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder AB (GBAB) har mottagit förfrågan från två hyresgäster 

inom Djuråsområdet om de tillåts friköpa sina lägenheter. 
 

Från samma hyresgäster, i en senare skrivelse, har det till styrelsen 

framställts en förfrågan om att friköpa hela fastigheten, det vill säga 

samtliga 24 lägenheter i troligt syfte att antingen avstycka så att varje 

lägenhet får egen beteckning alternativt att friköpet sker genom att 

hyresgästerna bildar en egen bostadsrättsförening. 

 

Bedömning 

Gagnefsbostäder AB’s styrelse konstaterar att det inte är till gagn för 

bolaget att enstaka lägenheter friköps och avstyrker att det tillåts. 
 

Styrelsens uppfattning i den senare framställan är att styrelsen ställer sig 

positiv till ett friköp av hela fastigheten under förutsättning att samtliga 

hyresgäster accepterar ett friköp som innebär antingen att lägenheterna 

avstyckas och bildar egen fastighet eller att hyresgästerna bildar en 

bostadsrättsförening som övertar fastigheten. Om någon av hyresgästerna 

motsätter sig ett friköp enligt något av nämnda alternativ så motsätter sig 

styrelsen detta. Om friköpet medför att en bostadsrättsförening bildas och 

någon av hyresgästerna godkänner att bli hyresgäst till bostadsrättsföreningen 

så ställer sig styrelsen även positiv till detta alternativ. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 142. 

Underställning av fråga om friköp av lägenheter, 2014-09-04, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:712/04 

Ks § 193 

 

Taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt 
plan- och bygglagen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt 

plan- och bygglagen, att gälla från och med 2015-01-01. 

 

Taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt 

plan- och bygglagen 

Nybyggnad ”Attefallshus ”< 25 m2 med vatten och avlopp, 

kontrollansvarig 2 800 kr 

Nybyggnad Attefallshus”< 25 m2 enklare komplementbyggnad 2 000 kr 

Tillbyggnad < 15 m2 med badrum, kontrollansvarig 1 500 kr 

Tillbyggnad < 15 m2 enklare tillbyggnader eller uterum 1 000 kr 
 

Taxan föreslås gälla från 2015-01-01 och tills vidare. Kommer Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) att ta fram förslag till taxa för ovanstående åtgärder ska taxan ses över. 

 

Ärendebeskrivning 

Från 2014-06-02 gäller bygglovbefrielse för åtgärder som tidigare varit lovpliktiga. 

Några av de lovbefriade åtgärderna är anmälningspliktiga. Grannar kan också 

behöva höras. Dessa anmälningar innebär i praktiken att ärendet medför nästa 

samma arbetsuppgifter som vid en lovansökan. Miljö- och byggnadsnämnden vill 

därför inför en ny taxa för anmälningspliktiga åtgärder. Taxan ska gälla till dess att 

SKL kommer med förslag till taxesättning för denna typ av åtgärder. Flera kommuner 

i Dalarna tar redan ut en avgift för motsvarade arbetsinsats. 
 

I dokumentet ”Jämförelser med andra kommuner” redovisas motsvarade taxor i 

närliggande kommuner. Rättviks kommun tillämpar timtaxa tills vidare och 

denna har inte höjts sedan maj 2011. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut 

kommer timtaxa att debiteras. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 140903 § 83, dnr 2014-000322/40. 

Förslag till taxa för anmälningspliktiga åtgärder i Gagnefs kommun samt 

jämförelse med andra kommuner, 2014-09-03, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:539/02 

Ks § 194 

 

Revisionsrapport ”Bisysslor, uppföljning av revisionsgranskning” 
– yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ” Bisysslor, uppföljning av 

revisionsgranskning”, samt översända till kommunrevisionen och 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har av revisorerna i Gagnefs kommun fått i uppdrag att följa upp 

tidigare genomförd granskning av kommunens bisysslor. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om kommunen har vidtagit åtgärder med 

anledning av tidigare granskning samt att bedöma om dessa åtgärder är att 

betrakta som tillräckliga och relevanta. 

 

Yttrande 

KPMG bedömer i sin rapport bland annat att riktlinjer och tillhörande 

tillämpningsanvisningar avseende uppföljning av bisysslor innehåller 

nödvändiga delar för att kommunen ska få en god kontroll på 

kommunanställdas bisysslor. Enligt tillämpningsanvisningarna finns en 

intern kontroll inbyggd genom personalavdelningens inventeringsskyldighet 

och dels finns bisysslor med som ett riskbedömningsområde vid 

upprättandet av den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen. 
 

Information från personalavdelningen gällande av fullmäktige 

antagna ”Riktlinjer för granskning av bisysslor” har genomförts dels 

muntligt och dels skriftligt till kommunens chefer vid olika tillfällen efter 

fullmäktiges beslut. I denna del har bland annat redovisats vad som är 

tillåtna, förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor 

utifrån lagstiftning (LOA) och gällande avtal (AB). Vid anmälan av 

eventuell bisyssla har enskild arbetstagare ett eget ansvar men ett lämpligt 

tillfälle för arbetsgivaren att efterfråga en eventuell bisyssla är vid det 

medarbetarsamtal som årligen genomförs med varje enskild arbetstagare.  
 

Mot bakgrund av revisionens påpekanden finner personalavdelningen det 

nödvändigt att avdelningen granskar om nuvarande rutin efterlevs bland 

annat mot bakgrund av att få bisyssleanmälningar inkommit till 

personalavdelningen för bedömning. 

 

forts. 
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Ks § 194 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 140923 § 43. 

Tjänsteutlåtande, personal, 2014-10-02, en sida. 

Bisysslor - uppföljning av revisionsgranskning, 2014-06-03, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Revisorerna 

Personal 
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 Dnr 2009:605/11, 2014:879/00 

Ks § 195 

 

Stadgeändring i förbundsordningen för Nedansiljans 
samordningsförbund 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ändra § 9 i förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund. 

2. Överlåta till Landstinget Dalarna att utse gemensam revisor. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag på stadgeändring har inkommit från Nedansiljans samordningsförbund. 

 

Beslutsunderlag 

Ändring av § 9 i Förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:836/04 

Ks § 196 

 

Skattesats för Gagnefs kommun 2015 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa skattesats för 2015 till 22,72 %. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen kan kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger 

avvakta med att upprätta ett budgetförslag till november månad. Då måste 

kommunstyrelsen ändå under oktober månad föreslå en skattesats som 

kommunfullmäktige kan besluta under november. Skattesatsen kan sedan 

ändras vid kommunfullmäktiges slutgiltiga budgetbehandling under 

december månad. 

 

På grund av valet och valresultatet har budgetberedningen inte lämnat något 

budgetförslag till kommunstyrelsen. Därför kan kommunstyrelsen inte 

upprätta budgetförslaget i oktober. Förutsättningen för budgetarbetet har hela 

tiden varit oförändrad kommunalskattesats. Därför bör kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 22,72 % under 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-10-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:143/00 

Ks § 197 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Äldreomsorgen 

• Stöd och omsorg 

• Barn och utbildning 

• Näringsliv 

• Miljö och bygg 

• Trafikfrågorna 

• Samverkansavtal med polisen 

• Övrigt 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2014-10-14, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 140902 § 153 

Ks 140617 § 123 

Ks 140513 § 95 

Ks 140408 § 53 

Ks 140218 § 14 
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Ks § 198 

 

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 121203 § 207 Medborgarförslag om förbättring av säkerhet, 

Industrivägen i Mockfjärd 

Kf 121203 § 208 Motion om att det måste löna sig att sortera 

Kf 130429 § 57 Motion om utbildningsdag för förtroendevalda 

Kf 130930 § 105 Motion om cykelväg mellan södra Gröntuv och Djurås 

centrum 

Kf 140310 § 7 Medborgarförslag om försäljning av Monteliusgården 

(f.d. Gagns Inn) 

Kf 140616 § 100 Medborgarförslag om att anlägga en fontän vid 

midsommarstången i Djurås 

Kf 140616 § 104 Motion om att utöka personaltätheten inom hemtjänsten 

Kf 140616 § 108 Motion om gång- och cykelvägar i Gagnefs kommun 

Kf 140616 § 110 Motion om rastplatsen vid Långsjön 

Ks 140617 § 125 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport 

inklusive årsprognos 

Ks 140902 § 160 Avtal med Säters kommun om konsumentrådgivning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-10-06, en sida. 

Ärendebalanslista, 2014-10-06, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2013:622/04 

Ks § 199 

 

Investeringar inventarier Monteliusgården 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inom kommunstyrelsens investeringsram omfördelas 900 tkr till 

projektet Inventarier Monteliusgården. Beloppet tas från ramen för 

oförutsedda investeringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten Monteliusgården ska starta den 1 november 2014 enligt 

tidigare beslut i kommunstyrelsen. 

 

När beslutet fattades om att starta verksamheten i egen regi var 

investeringsbudgeten för 2014 redan fastställd. 

  

Driften av boendet, inklusive kapitalkostnaderna, kommer att finansieras 

av statsbidrag och kommer inte att belasta kommunens ekonomiska ram. 

Dock bör kommunstyrelsen formellt sätt besluta om omfördelningar av 

investeringsramen till detta projekt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - reviderat, ekonomi, 2014-09-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 134. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-09-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 

Stöd & omsorg 
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 Dnr 2014:211/00 

Ks § 200 

 

Tillämpningsanvisningar till kommunens attestreglemente 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta tillämpningsanvisningar till Gagnefs kommuns attestreglemente. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommuner behöver ha ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av 

verifikationer för att upprätthålla en god intern kontroll. Kommunfullmäktige 

antog i april 2014 ett attestreglemente som anses som ett internt regelverk för 

kontroll av verifikationer för Gagnefs kommun.  

 

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 140923 § 135. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-09-08, en sida. 

Tillämpningsanvisningar till Gagnefs kommuns attestreglemente, sex sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140428 § 77 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:198/53 

Ks § 201 

 

Trafikbeställning 2015 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta trafikbeställning 2015 med nedan angivna justeringar. 

2. Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att ändra trafikbeställningen när 

kostnaderna blir kända. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommun och landsting ska inför antagande av trafikförsörjningsplan 2015 

lämna en trafikbeställning till Region Dalarna. I den beställning som 

kommunen lämnar finns det en redovisning av den mellankommunala och 

kommunala trafiken samt flextrafiken. Flextrafiken är anropsstyrd och kan 

anpassas efter det resebehov som finns i kommunen, samt kopplas mot 

stråktrafiken. 

 

Justering av trafikbeställning 2015 

• Mellankommunaltrafik, tillägg att tågtrafik ska ingå för skolskjuts och 

arbetspendling. 

• Skolskjutsar, tillägg att tåg ska inkluderas. 

• Övriga önskemål, tillägg; att buss och tåg i enlighet med beslut i Region 

Dalarnas förbundsdirektion ska komplettera varandra och ses som ett 

sammanhållet trafiksystem, detta ska gälla även skolskjutsberättigade. 

• Hållplatser, tillägg; att hållplatser utefter stråktrafiken, linje 102, 121 och 

122 ska fungera som knutpunkter där man kan parkera cykel och bil. 

• Flextrafik, anropsstyrd trafik, tillägg: Bodarna- Arvslindan- Bäsna→ 

Vårdcentralen→ Djurås 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 136. 

Region Dalarna, Trafikbeställning 2015, 2014-03-07, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna + handling 

Barn & utbildning+ handling 
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 Dnr 2014:691/61 

Ks § 202 

 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid förskolan i Djurås 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa beredningsgruppens förslag till utvecklingsområden och 

åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har genomfört egentillsyn 2014-05-07 vid förskolan i 

Djurås. Utifrån tillsynen har ett antal utvecklingsområden och åtgärder 

tagits fram av beredningsgrupp och förskolechef. Åtgärderna kommer att 

följas upp vid nästa egentillsyn och ska redovisas i den årliga 

kvalitetsuppföljningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 137. 

Rapport från egentillsyn förskola Djurås, 2014-05-07, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn & utbildning + handling 

Kerstin Stenquist (C) + handling 
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 Dnr 2014:788/10 

Ks § 203 

 

Inriktningsbeslut om ingående i gemensam nämnd för 
språktolkförmedling 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att kommunstyrelsen uttalar intresse att ingå i den gemensamma 

nämnden för språktolkförmedling och har för avsikt att arbeta för 

en anslutning. 

 

Ärendebeskrivning 

Borlänge kommun har i egen regi sedan 1974 bedrivit en språktolksförmedling. 

De flesta kommuner har köpt tolk och översättartjänster från tolkförmedlingen. 

 

Den 6 mars 2013 bildade Borlänge kommun och Landstinget Dalarna en 

gemensam nämnd kallad ”Gemensam nämnd för språktolksförmedlings-

verksamhet”. Syftet med nämndens verksamhet är att tillgodose behovet av 

språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, 

telefontolkar och videowebbtolkar. Borlänge kommun är värdkommun för 

den gemensamma nämnden för språktolkförmedling. 

 

Borlänge kommun och Landstinget har under våren bjudit in Dalarnas 

kommuner till samråd om en gemensam språktolksnämnd för hela Dalarna. 

Där alla deltagande kommuner får styrelseplatser i den tänkta gemensamma 

nämnden. 

 

Rätten till tolk framgår i förvaltningslagens 8 § där det framgår att i de fall 

en myndighet har att göra med någon som ej behärskar svenska bör 

myndigheten vid behov anlita tolk. 

 

Genom att bilda en gemensam språktolksnämnd för hela Dalarna kan 

kommunen erbjuda kvalificerade språktolktjänster till nyanlända invandrare. 

Gagnefs kommun inhandlade språktolktjänster 2013 för 157 998 kronor av 

tolkförmedlingen i Borlänge. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för 

den kommunala kompetensen och till självkostnadspris. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 203 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 138. 

Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-09-15, en sida. 

Skrivelse från Borlänge kommun angående gemensam språktolksnämnd 

samt sammanställning över språktolknämndens uppdrag under tiden juni 

2013-juli 2014 och Faktablad, 2014-09-15, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Borlänge kommun, Gemensamma nämnden för språktolkförmedling 

Stöd & omsorg 
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 Dnr 2013:895/43 

Ks § 204 

 

Naturvårdsprojekt LONA ”Naturreservatet Ändlösberg” 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gagnefs kommun beviljar att projektet ”Illustration/karta” startas upp. 

2. Gagnefs kommun medfinansierar projektet med offentliga resurser i 

form av arbetsinsatser av personer med arbetsmarknadspolitiskt stöd. 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet syftar till att lyfta fram ett specifikt reservat i likhet med tidigare 

åtgärdat reservat som Lortån och naturområdet Änjansdalen vilket blivit 

oerhört populära besöksmål med ökad tillgänglighet, skyltning, broar, 

broschyrer mm. Kommunen vill att naturreservatet Ändlösberg ska bli ett 

attraktivt naturreservat att besöka och lyfta fram det unika i området. 

 

Projektet finansieras i sin helhet med faktiska kontanta medel från 

naturvårdsverket via länsstyrelsen och kommunen medfinansierar 

projekt med resurser i form av arbetsinsatser av personer med 

arbetsmarknadspolitiskt stöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 139. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-08-11, en sida. 

Länsstyrelsen, beslut, 2014-03-04, fyra sidor. 

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojektet ”Naturreservatet 

Ändlösberg”, 2013-11-26, 26 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Projektsamordnare LONA 
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 Dnr 2014:167/80 

Ks § 205 

 

Kulturstöd för arkivering av film – Mas-Media 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta ärendet då filmerna överlämnats till kommunarkivet för vidare 

utredning och arkivering. 

 

Ärendebeskrivning 

Mas-Media har lämnat tre skrivelser till kommunen med syfte att filmmaterial 

som filmats av företaget på Gagnefs kommuns uppdrag ska tillvaratas och 

arkiveras på bästa sätt. De filmer som Mas-Media redan tidigare lämnat över 

till kommunen finns idag i Statens filmarkiv i Grängesberg. Nu har de 

resterande filmerna som fanns kvar hos Mas-Media överlämnats till 

kommunen. Ansvaret för den framtida arkiveringen är kommunarkivariens. 

Filmerna är nu tillfälligt arkiverade och kommunarkivarien utreder var de 

bäst ska förvaras i framtiden.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

En skrivelse från Mas-Media innehållande bland annat en ansökan om 

kulturstöd inkom till kultur- och fritidssektionen 2014-02-27. Ansökan avsåg 

systematisering av ett 80-tal 16mm-filmer och cirka 30 videomastrar med 

syftet att sedan kunna överlämna filmerna till Dalarnas museum för förvaring. 

Då ansökan inte lämnats in av en förening går det inte att ge stöd i form av 

kommunalt bidrag, då kommunallagen inte medger bidragsutbetalning till 

privatperson eller privata företag.  
 

Ärendet återfördes till beredning vid kulturutskottet 2014-04-16. 
 

Ytterligare två skrivelser har sedan lämnats in av Mas-Media där innehållet 

huvudsakligen varit synpunkter på hur ovan nämnda filmer bör förvaras och 

arkiveras på bästa sätt. 
 

Allmänkulturansvarig och kultur- och fritidschefen besökte Mas-Media 

2014-06-05 för att få närmare kunskap om filmerna. De aktuella filmerna 

togs med efter besöket och lämnades senare till kommunarkivarien. Då 

framkom även att det är kommunarkivariens ansvar att arkivera filmerna 

och avgöra vilken typ av förvaring som är lämplig. Därmed har kultur- och 

fritidssektionen inte det fortsatta ansvaret för de aktuella filmerna och 

ärendet avslutas för sektionens vidkommande. 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-10-14 35 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 205 forts. 

 

Motivering till beslut 

De filmer som skrivelserna avser har nu överlämnats från Mas-Media till 

kommunen och ansvaret för utredning av filmernas framtida hantering 

ligger på kommunarkivarien. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ku 140910 § 24. 

Tjänsteutlåtande, kultur & fritid, 2014-09-01, två sidor. 

Skrivelse från Mas Media, 2014-06-01, en sida. 

Skrivelse från Mas Media, 2014-05-13, en sida. 

Skrivelse från Mas Media, 2014-02-25, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ku 140416 § 8 

 

Protokollsutdrag 

Mas-Media 

Kulturutskottet, för kännedom 

Kultur & fritid 

Registrator 

Arkivföreståndare 
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 Dnr 2014:466/80 

Ks § 206 

 

Förslag till ny biografdrift i Lindberghallen, Djurås 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta ärendet eftersom sökanden dragit tillbaka sitt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Mas-Media, som drivs av filmaren och biografägaren Torbjörn Lindqvist, 

har inkommit med en skrivelse i vilken han uttrycker intresse att starta upp 

och driva bio i Lindberghallen. Förutsättningarna har dock ändrats och han 

har dragit tillbaka sitt förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ku 140910 § 25. 

Tjänsteutlåtande, kultur & fritid, 2014-08-29, en sida. 

Skrivelse från Mas-Media, 2014-06-01, en sida. 

Protokollsutdrag Au 140527 § 94. 

Skrivelse från Mas-Media, 2014-05-13, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Au 140527 § 94 

Ku 140521 § 23 

 

Protokollsutdrag 

Mas-Media 

Kulturutskottet, för kännedom 

Kultur & fritid 

Registrator 
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 Dnr 2013:926/86 

Ks § 207 

 

Ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus, perioden 2014-2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan då redan ingånget avtal för perioden 2012-2014 finns. 

2. Uppmana Folkmusikens hus att inkomma med en ny ansökan 2015-2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Folkmusikens hus i Rättvik ansöker om ekonomiskt stöd för perioden 

2014-2017. De ansöker om 2,50 kronor per kommuninvånare och år.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Folkmusikens hus, med säte i Rättvik, har som syfte att sprida kunskap och 

intresse för folkmusik och folkdans. Verksamheten omfattar utställningar, 

konserter och danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. 
 

Verksamheten finansieras genom bidrag från kommuner och landsting. 

Omsättningen 2012 var 7,3 miljoner kronor och man hade 10 anställda 

(6,75 årsverken). Den offentliga finansieringen står för hälften av intäkterna. 

Resten utgörs av egenintäkter och tidsbegränsade statliga projektbidrag. 
 

2008-10-24 rekommenderade Region Dalarna i ett beslut länets kommuner att 

bidra till Folkmusikens hus enligt en fastställd fördelningsnyckel. Det innebar 

ett bidrag från Siljanskommunerna (Älvdalen, Mora, Orsa, Leksand) med 

2,50 kronor per kommuninvånare. Övriga kommuner rekommenderades ge 

bidrag motsvarande 1,25 kronor per invånare.  
 

På grund av minskade kommunala bidrag och kostnadsökningar på drygt 

300 000 kronor (löner, drift och verksamhet) vill Folkmusikens hus justera 

fördelningsnyckeln från 2008 att utgöra 5 konor per invånare för 

Siljanskommunerna och 2,50 kronor per invånare för övriga dalakommuner 

under perioden 2014-2017. 
 

För Gagnefs kommun skulle det innebära en ökning från cirka 15 000 kronor 

till cirka 25 000 kronor per år.  
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Motivering till beslut 

Hela Dalarna gynnas av Folkmusikens hus och är en angelägenhet för alla 

länets kommuner. Kulturutskottet önskar träffa företrädare för 

Folkmusikens hus inför nästa avtalsperiod. 

 

Finansiering 

Det finns inte utrymme för ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus inom 

kultur- och fritidssektionens budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ku 140910 § 26. 

Tjänsteutlåtande, kultur & fritid, 2014-09-01, två sidor. 

Folkmusikens hus, Ansökan om ekonomiskt stöd för perioden 2014-2017, 

2013-11-18, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Folkmusikens hus  

Kulturutskottet, för kännedom 

Kultur & fritid 
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 Dnr 2013:747/04 

Ks § 208 

 

Ansökan om att få förbruka stiftelsers tillgångar 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansöka hos Länsstyrelsen om att få förbruka stiftelserna Gunnar Ingritz 

fond och Olles Kerstin Erikssons fonds tillgångar för det ändamål 

vartill de är bestämda eller för ändamål som så nära som möjligt 

motsvarar detta. 

2. Ansöka hos Länsstyrelsen om att stiftelserna Gunnar Ingritz fond och 

Olles Kerstin Erikssons fond kan upphöra när de saknar tillgångar och 

skulder. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut, Ks 2013-11-19 § 283 punkt 3, 

om att ansöka hos Länsstyrelsen om att få göra om stiftelserna till fonder 

och därefter utdela fondernas kvarvarande medel till samma ändamål som 

tidigare. Länsstyrelsen har svarat att för beslut önskar de kompletteringar 

och ett nytt kommunstyrelsebeslut i ärendet som förtydligar. 

 

Bakgrund 

Stiftelsen Gunnar Ingritz fond grundades 1991 då Gagnefs kommun genom 

testamente fick ärva en fastighet som enligt föreskrifterna i testamentet 

skulle användas av Dala-Flodas ålderdomshem Törnholn eller försäljas. 

Någon användning i verksamheten fanns inte utan kommunen beslöt att 

sälja fastigheten. Av influtna medel ska därefter avkastningen användas till 

förbättringar av vården och trevnad för pensionärerna på ålderdomshemmet. 
 

Stiftelsen Olles Kerstin Erikssons fond grundades 1974 då Gagnefs kommun 

genom testamente fick ärva en summa pengar som ska tillfalla ”Hem för gamla” 

i Dala-Floda socken och som skulle fonderas. Där räntan på detta kapital ska 

användas till pensionärernas trevnad på ålderdomshemmet, Törnholn. 
 

Stiftelserna Gunnar Ingritz fond och Olles Kerstin Erikssons fond har 

närliggande ändamål. De har tidigare, 2009 och 2010, haft utdelning utöver 

det som är beskrivet enligt ändamålen. Fonderna kan inte dela ut ytterligare 

medel fören underskotten återställts. I och med att avkastningen är låg är det 

tveksamt om underskotten kan återställas. De administrativa kostnaderna 

kommer i stället att förbruka fondernas tillgångar. 

 

forts. 
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Motivering till beslut 

Kommunstyrelsen behöver med anledning av ovan ansöka om att få förbruka 

tillgångarna i stiftelserna Gunnar Ingritz fond och Olles Kerstin Erikssons 

fond till föreskrivna eller närliggande ändamål. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-10-02, två sidor. 

Länsstyrelsen Dalarnas län, begäran om komplettering av ansökan, 

2014-09-19, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 131119 § 283. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 209 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Region Dalarna - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Region Dalarna, 2014-06-18, 20 sidor. 
 

2. Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djuråsskolan F-9 

Ärendebeskrivning 

Djuråsskolan F-9 besöktes av Skolinspektionen den 3-4 juni 2014. 

Underlag 

Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djuråsskolan F-9 i 

Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 2014-07-23, 14 sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
 

3. Djuråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Underlag 

Djuråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, 2014-2015, 

39 sidor. 

Dnr: 2014:752/60 
 

4. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 

2014-08-26, sju sidor. 
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5. Region Dalarna - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Region Dalarna, 2014-08-31, elva sidor. 
 

6. Miljö- och byggnadsnämnden - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2014-09-03, 24 sidor. 
 

7. Regionchefens rapport till direktionen 2014-09-17 

Underlag 

Regionschefens rapport till direktionen, Region Dalarna, 2014-09-17, tre sidor. 
 

8. Region Dalarna - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Region Dalarna, 2014-09-17, 39 sidor. 
 

9. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 - Mockfjärdsskolan 

Underlag 

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 – Mockfjärdsskolan, 2014-09-26, 14 sidor. 

Dnr: 2014:813/61 
 

10. Trafikförsörjningsprogrammet för Dalarnas län 2015-2019 

Underlag 

Trafikförsörjningsprogrammet för Dalarnas län 2015-2019, 2014-09-29, 46 sidor. 

Dnr: 2014:321/51 
 

11. Kostnadsfördelning för kollektivtrafiken andra halvåret 2014 

Underlag 

Kostnadsfördelning för kollektivtrafiken andra halvåret 2014, Region Dalarna, 

2014-09-29, åtta sidor. 

Dnr: 2014:812/53 

forts. 
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12. Barnomsorgsbehov 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2014 per månad, 2014-09-30, en sida. 

Dnr: 2014:76/63 
 

13. Dalabanans intressenter – protokoll föreningsstämma 

Underlag 

Protokoll, Dalabanans intressenter, 2014-09-19, tre sidor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-10-01, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Barn & utbildning 

Ekonomi 

Kommunikation 

Kultur & fritid 

Personal 

Samhällsbyggnad 

Stöd & omsorg 

Äldreomsorg 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2014-10-14 44 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Ks § 210 

 

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 140825-140930, nr 45-49, en sida. 
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Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Invigning Monteliusgården 

• Verksamhetsutvecklingsdag för skolan 

• Upphandlingscentrum 

• Ungdomsforum 2014-12-15 

• Informerat nya 6:e klassarna om sms-panelen 
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Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag  

Allmänna utskottet 2014-09-23, §§ 117-142 

Personalutskottet 2014-09-23, §§ 39-43 

Kulturutskottet 2014-09-10, §§ 24-33 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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Anmälan av delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Fritidsansvarig 

02/2014, Lotteriregistrering 

03/2014, Investeringsbidrag luftvärmeväxlare 

 

Ekonomiavdelningen 

10/2014, Lån till Gagnefs Bostäder AB 

 

Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande 
09/2014, Yttrande 

 

Parkeringstillstånd 

20-24/2014, Ansökan om parkeringstillstånd 

 

Socialutskott 
§§ 53, 57, 60-66, 69, 72, 73, 76-79 

 

Ordförande eller annan utsedd ledamot i socialutskottet 
2014:01, Placering enligt 11 § LVU 

2014:02, Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

2014:03, Beslut att omedelbart omhändertagande ska upphöra 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 213 forts. 

 

Sektionschef Stöd och omsorg 
2014:1-3, 5, 6, Beslut att utse ombud att föra kommunstyrelsen talan i mål 

och ärenden i allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol 

2014:4, Beslut i frågan om mottagande av ärende från annan kommun 

2014:7, Beslut att göra framställan om överflyttning av ärende till annan kommun 

 

Individ och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) för april-september 2014 

Delegationsbeslut västra distriktet (ÄO) för april-september 2014 

Delegationsbeslut östra distriktet (ÄO) för april-september 2014 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) för 

april-september 2014 
 

Delegationsbeslut från IFO innehåller sekretessuppgifter och den kompletta 

sammanställningen av fattade beslut för redovisad period förvaras i 

arkivskåp på IFO i kronologisk följd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-10-06, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2014-10-06, tre sidor. 

Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-09-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2009:715/10 

Ks § 214 

 

Avslutande av Administrativa nämnden Gagnef-Vansbro 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avsluta Administrativa nämnden Gagnef-Vansbro under förutsättning 

att kommunfullmäktige i Vansbro kommun fattar likalydande beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut 

från kommunfullmäktige 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att upprätta Samverkansavtal med 

Vansbro kommun om det behövs. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 091207 § 103 

 

Protokollsutdrag 

Vansbro kommun 
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 Dnr 2014:871/00 

Ks § 215 

 

Ny politisk organisation, 2015-01-01 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra ärendet till kommunstyrelsens beredning för utredning av 

verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna och miljöpartiet presenterade förslag på ny politisk 

organisation från 2015-01-01. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan J. Eriksson (M): Föra ärendet till kommunstyrelsens beredning för 

utredning av verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. 

Anders Bengtsson (KD): Ajounering. 

 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 16.20-16.25. 

 

Beslutsgång 

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

att kommunstyrelsen har beslutat att föra ärendet till kommunstyrelsens 

beredning. 

 

Beslutsunderlag 

Ny politisk organisation, 2014-10-14, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 


