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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 
 
Beslutande 
Ledamöter Irené Homman (S) ordförande  
 Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) 
 Tomas Fredén (S) Kerstin Stenquist (C) 
 Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) 
 Svante Hanses (KOSA) Emil Bostad (SD) 
 Anders Bengtsson (KD) §§ 233-254, 257, 260, 261 
 
Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
 Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 255, 
 256, 258, 259, 262-278 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Tommy Brandt (S) Marianne Östlund (KOSA) 
 Christina Walles (S)  Kjell Andersson (C) 
 Per-Arne Leck (V)   
 Christer Iversen (FP) §§ 233-254, 257, 260, 261 
 
Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 240-241, 248, 257 
 Malin Lindén Ohlsson, sektionschef Stöd och omsorg, §§ 242-243 
 Maria Eriksson, kvalitetsutvecklare äldreomsorgen, §§ 242-243 
 Erica Nordsvahn, ekonomihandläggare, §§ 242-243 
 Håkan Elfving, skolchef, §§ 260-261 
 
Övriga Jan Frimodig, vd vid Gagnefs Teknik AB, §§ 245-247 
 
 
Justering 
Justerare Sofia Jarl (C) 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2014-11-24, kl. 11.00 
 
Justerade paragrafer §§ 233-278 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________  
 Anna-Lena Palmér 
 
Ordförande  ____________________________  
 Irené Homman (S) 
 
Justerare  ____________________________  
 Sofia Jarl (C) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2014-11-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-11-24 Datum då anslaget tas ned 2014-12-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Anna-Lena Palmér 
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2013:765/24 

Ks § 233 
 
Medborgarförslag om kommunkartan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, till kommunfullmäktige föreslås 
att Gagnefs kommun låter trycka upp en ny upplaga av kommunkartan. 
 
En karta är ett levande dokument som ständigt behöver förnyas. Idag så sker 
nästan all karthantering med hjälp av den digitala tekniken och uppdateras 
kontinuerligt när kommunen får reda på att någon förändring skett, till exempel 
byggnader har tillkommit eller rivits. Detta gör att det material som kommunen 
sen kan sälja vidare till exempelvis räddningstjänsten alltid är uppdaterad till 
senaste datum när det gäller adresser gator/vägar och byggnader som 
tillkommit via bygglov eller försvunnit via rivningsanmälan. Kommunen har 
också påbörjat inventering av cykelvägsnätet eftersom det ska tas fram en 
cykelplan samt även påbörjat arbetet med att uppdatera Nationella Väg 
Databasen (NVDB) för Gagnef, denna ligger till grund för den information 
som visas i GPS apparater. Så arbetet med att uppdatera den digitala kartan 
som de flesta aktörer använder sig av pågår kontinuerligt. 
 
Att trycka en karta leder dock till en tryckkostnad på mellan 10 000 kronor upp 
till cirka 90 000 kronor, dessutom tillkommer en inventeringskostnad för att se 
att alla de skikt i kartan som inte hör till kommunens primära uppgifter att 
sköta, som stigar och leder vilka måste kontrolleras så de stämmer innan kartan 
trycks. Idag har kommunen valt att bidra ekonomiskt till en karta som ges ut 
varje år i pappersform via Visit Södra Dalarna som visar kommunens större 
tätorter. När det gäller vandringskartor hänvisas till Lantmäteriets Gröna karta. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 143. 
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-10-22, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 131104 § 140. 
Medborgarförslag, 2013-10-12, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Au 140923 § 119 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2014:189/13 

Ks § 234 
 
Medborgarförslag om flyktingbarnens boende 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från Ulla Envall, till kommunfullmäktige föreslås att 
de ensamkommande flyktingbarnen ska bo i villa i Mockfjärd. 
 
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 att driva verksamheten för 
ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat 
var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. 
 
Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna 
ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt 
perspektiv och kommunstyrelsen beslutade att verksamheten ska drivas i 
Gagns Inn fastigheten. 
 
Kommunens fokus har från första början varit att ge de ensamkommande barn 
och ungdomarna en bra start i Sverige med professionell personal som kan 
bemöta barn och ungdomarna på ett bra sätt. Men även att medborgare i 
Gagnefs kommun fortsätter att engagerar sig och bry sig om barn och 
ungdomarna och visar dem vägen för att integreras i det svenska samhället, 
även nu när en del av verksamheten kommer att vara belägen i Gagnefs kyrkby. 
 
Bakgrund 
Gagnefs kommun började att ta emot ensamkommande barn och ungdomar 
hösten 2011. Kommunen valde då att lägga ut verksamheten på entreprenad 
och det blev i Attendo Individ och familj AB som öppnade ett hem för vård 
och boende (HVB) i Mockfjärd. I avtalet med Migrationsverket (Länsstyrelsen) 
har kommunen åtagit sig uppdraget 10 platser varav 3 asylplatser. 
 
Under avtalstiden med Attendo började diskussioner att ta hem verksamheten i 
egen regi för att på ett bättre sätt ansvara för boendeprocessen och höja 
kvaliteten på verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 
(Ks 130903 § 211, dnr 2013:629/13) att driva verksamheten för 
ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat 
var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Ks § 234 forts. 
 
Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna 
ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt 
perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-19 (Dnr 2013:629/13) att 
verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. 
 
Monteliusgården 
Gangs-Inn fastigheten byter namn med den nya verksamheten och heter 
Monteliusgården. Renovering av fastigheten har påbörjats för att anpassats 
till det behov som finns för verksamheten. En föreståndare för verksamheten 
har anställts och började 1 juni. 
 
Rekryteringsprocessen av den personal som ska jobba på Monteliusgården 
och i utsluss-boende har påbörjats. I samband med inflyttningen i 
Monteliusgården finns möjligheten att öka på antalet ensamkommande barn 
och ungdom som kan tas emot i Gagnefs kommun. När det gäller utsluss 
boende så är de lägenheterna spridda i kommunen och det finns även kvar i 
Mockfjärd efter att HVB verksamheten flyttar. 
 
Monteliusgården har ur ett professionellt och verksamhetsmässigt perspektiv 
bedömts som den bästa lösningen för den här verksamheten i Gagnefs kommun. 
Fokus har från första början varit att ge de ensamkommande barn och 
ungdomarna en bra start i Sverige med professionell personal som kan 
bemöta barn och ungdomarna på ett bra sätt. Men även att medborgare i 
Gagnefs kommun fortsätter att engagerar sig och bry sig om barn och 
ungdomarna och visar dem vägen för att integreras i det svenska samhället, 
även nu när en del av verksamheten kommer att vara belägen i Gagnefs kyrkby. 
 
Den ekonomiska delen av både fastigheten och verksamhet är en god affär 
som inte kommer belasta Gagnefs kommun utan ge ett mervärde både 
mänskligt och ekonomiskt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 144. 
Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-06-09, två sidor. 
Protokollsutdrag, Kf 140428 § 52. 
Medborgarförslag, 2014-03-08, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2013:703/13 

Ks § 235 
 
Motion om att utreda möjligheten till flyktingboende i Hedens skola 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ann-Gret Olsson (S) att 
kommunstyrelsen omgående får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga 
om Hedens skola till flyktingboende samt att utredning och 
kostnadsberäkning redovisas som underlag för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks 130903 § 211, dnr 
2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. 
Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas 
Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. 
 
Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna 
ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-19 (dnr 2013:629/13) att 
verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. 
 
Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 
då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 145. 
Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-01-13, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 130930 § 110. 
Motion, 2013-09-24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2013:942/13 

Ks § 236 
 
Motion om ”låt pojkarna bo kvar i Mockfjärd” 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Irma Rönnbäck (M) att de 
ensamkommande asylsökande pojkarna ska få bo kvar i Mockfjärd och att 
Hedens skola rustas upp till ett bra boende. 
 
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks 130903 § 211, dnr 
2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. 
Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas 
Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. 
 
Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna 
ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-19 (dnr 2013:629/13) att 
verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. 
 
Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 
då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 146. 
Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-05-19, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 140310 § 8. 
Motion, 2013-12-11, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2014:110/13 

Ks § 237 
 
Motion om att boendet för ensamkommande flyktingbarn 
lokaliseras i Mockfjärd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bengt-Ola Ryttar (S), 
Anne-Christine Carlsson (S), Patrik Andersson (S), Sven-Inge Persson (S), 
Ann-Gret Olsson (S) och Maria Alfredsson (MP) att boendet för 
ensamkommande flyktingbarn lokaliseras i Mockfjärd. 
 
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks 130903 § 211, dnr 
2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. 
Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas 
Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. 
 
Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna 
ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-19 (dnr 2013:629/13) att 
verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. 
 
Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 
då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 147. 
Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-05-19, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 140310 § 9. 
Motion, 2014-02-04, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 9 
 
 Dnr 2014:456/28 

Ks § 238 
 
Motion om att bygga om Monteliusgården till hyresbostäder och 
Hedens skola till flyktingboende 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V); 
• att Monteliusgården används till hyresbostäder, 2-3 rummare, 
• att göra Hedens skola till ett flyktingboende. 
 
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks 130903 § 211, dnr 
2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. 
Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas 
Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. 
 
Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna 
ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-19 (dnr 2013:629/13) att 
verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. 
 
Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 
då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 148. 
Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-08-14, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 140616 § 101. 
Motion, 2014-05-22, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2013:691/46 

Ks § 239 
 
Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Börje Nahlbom att Gagnefs 
kommun omedelbart fasar ut, via upphandlingen, produkter innehållande BPA. 
 
Bisfenol A är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa 
plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Studier har visat 
att BPA är hormonstörande vid låga doser. Barn är, eftersom de är små, 
växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som 
exempelvis hormonstörande ämnen. Det finns ett stort samhälleligt intresse 
för kemikaliefrågan kopplat till barns exponering och en plats där de vistas 
stora delar av dygnet är i förskolan. I nuläget finns det begränsat med stöd 
för att ställa relevanta miljökrav i upphandling av produkter till förskolan. 
 
Ett nytt stöd som är på gång kommer från Konkurrensverket. Verket har fått 
i uppdrag av regeringen att ta fram upphandlingskriterier och utveckla ett 
helhetsstöd för en giftfri förskola, vilket ska redovisas i maj 2015. Se 
underlag ”Giftfri förskola är ett gemensamt intresse”. 
 
Nuläget i kommunen 
Genom Upphandlingscenter ställs redan idag vissa miljökrav. En referensgrupp 
med inblandade från olika kommuner och verksamheter har tillsammans 
utarbetat en lista med krav för till exempel livsmedelsprodukter. Listan ställer 
krav på att vissa köksprodukter ska vara fria från bisfenol A, till exempel 
plastmuggar, plastkantiner, plasttallrikar, tillbringare och dryckesbehållare. 
 
När det gäller att utforma krav i upphandlingen kan dessa ibland begränsas av 
att det ändå måste finnas produkter på marknaden som kan uppfylla kraven. 
 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning 
Sammanfattningsvis kan man säga att barn i förskolan exponeras för en stor 
mängd potentiellt skadliga kemikalier och att det är positivt att miljökrav 
ställs genom upphandling. 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Ks § 239 forts. 
 
Att genom utfasning i upphandlingen undvika alla produkter innehållande BPA 
skulle minska exponeringen för detta ämne. Som nämns i Börje Nahlboms motion 
krävs att man då undviker hela gruppen bisfenoler om det ska få önskad verkan. 
 
Under år 2015 kommer ytterligare stöd för miljökrav i upphandling med 
fokus på produkter i förskolan. Konkurrensverket har fått i uppdrag att ta 
fram nya kriterier för husgeråd och leksaker samt uppdatering av befintliga 
kriterier för textilier och möbler. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Mbn 141001 § 99, dnr 2013-000395/42. 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2014-09-22, fyra sidor. 
Protokollsutdrag, Mbn 140326 § 28, dnr 2013-000395/42. 
Protokollsutdrag, Kf 130930 § 108. 
Motion, 2013-09-18, en sida. 
 
Underlag 
Kemikalieinspektionen 
• http://www.kemi.se/innehall/fragor-i-fokus/bisfenol-a-bpa/ 
• KemI Rapport 2/11: Bisfenol A – Rapport från ett regeringsuppdrag 
• KemI Rapport 6/12: Bisfenol A i leksaker och barnartiklar – behov av 

exponeringsminskning? 
Miljöstyrningsrådet 
• Rapport 2013:2 Giftfri förskola – leka, äta, sova 

http://www.msr.se/Documents/publikationer/msr_2013_2_leka_ata_sova.pdf 
Konkurrensverket 
• Giftfri förskola är ett gemensamt intresse 

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med intressenter 
med anledning av regeringsuppdraget om giftfri förskola den 24 september 
2014 i Stockholm http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-
artiklar/anforande_dan_sjoblom_giftfri-forskola_141924.pdf 

Livsmedelsverket 
• http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-

amnen/Forpackningsmaterial/Bisfenol-A/ 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Kontor-och-textil/Textil-och-lader/
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Kontor-och-textil/Mobler/
http://www.kemi.se/innehall/fragor-i-fokus/bisfenol-a-bpa/
http://www.msr.se/Documents/publikationer/msr_2013_2_leka_ata_sova.pdf
http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/anforande_dan_sjoblom_giftfri-forskola_141924.pdf
http://www.kkv.se/upload/Filer/Press/Tal-artiklar/anforande_dan_sjoblom_giftfri-forskola_141924.pdf
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Forpackningsmaterial/Bisfenol-A/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Forpackningsmaterial/Bisfenol-A/
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 Dnr 2014:947/04 

Ks § 240 
 
Verksamhet och budget 2015-2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar som föreslås i Verksamhet 
och budget 2015-2017 vad avser driftbudget för kommunstyrelsen, 
miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige. 

2. Fastställa anslaget till -518 782 tkr kronor år 2015 enligt följande 
fördelning: 

 

Anslag (tkr) Budget 2015 

Kommunstyrelsen -514 132 

Miljö- och byggnadsnämnden -2 690 

Kommunfullmäktige -1 960 

S:a Anslag -518 782 

3. Fastställa ett anslag till Kommunstyrelsen på 14 700 tkr för 
investeringar år 2015. 

4. Fastställa de finansiella delmål 2015 som finns föreslagna i 
budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2015-2017”. 

5. Fastställa den Värdegrund, de strategiska mål och de sektionsmål som 
finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2015-2017”. 

 
Ärendebeskrivning 
Budgetförslaget Verksamhet och budget 2015-2017 har behandlats av 
budgetberedningen 2014-05-19, 2014-08-19 och 2014-11-05. MBL 
förhandling enligt § 11 är genomförd 2014-11-10. 
 
I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2015. 
 
Skattesatsen har redan fastställts till 22,72 % vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2014-11-03. 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Ks § 240 forts. 
 
Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Detta motsvarar i förslaget 10 906 tkr för 2015. I förslaget finns 
2 000 tkr avsatta för utvecklingsmedel. Driftsbudgeten uppgår totalt till 
518 782 tkr. I beloppet ingår beräknade kostnader för lönehöjningar samt 
kapitalkostnader. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan J. Eriksson (M): Fastställa oppositionens förslag till driftbudget 2015 och 
investeringsbudget 2015. 
Sofia Jarl (C): Bifall till Stefan J. Eriksson (M) förslag. 
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Stefan J. Eriksson (M) förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Kerstin Stenquist (C), 
Stefan J. Eriksson (M) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Oppositionens förslag till driftbudget 2015 och investeringsbudget 2015, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-11-11, två sidor. 
Verksamhet och budget 2015-2017, 22 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 14 
 
 Dnr 2014:109/04 

Ks § 241 
 
Uppdaterade ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa uppdaterade Ramar för in och utlåning i Gagnefs 
kommunkoncern för budgetåret 2015. Koncernens totala inlåningsram 
för långfristig skuld blir i och med beslutet 651 mnkr. Koncernens 
låneram för checkkredit blir 40 mnkr. 

2. Fastställa låneräntan till kommunens dotterbolag till genomsnittlig ränta 
för kommunens låneportfölj plus en räntemarginal. För 2015 fastställs 
räntemarginalen till 0,3 % för Gagnefsbostäder AB och 0,6 % för 
Gagnefs Teknik AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-03-10 Ramar för in och utlåning i 
Gagnefs kommunkoncern. I anslutning till beslutet om budget 2015 bör 
ramarna uppdateras. 
 
Det framtagna förslaget utgår från de lånebeslut som fattats och den 
förändring av in och utlåning som skett under 2014. Låneramen justeras 
även för de lånebeslut som är överspelade. 
 
Vid budgetbeslutet har kommunfullmäktige de senare åren beviljat 
kommunstyrelsen en ospecificerad låneram på 25 mnkr. I och med årets 
beslut fastställs denna till 24 870,5 tkr. 
 
Från och med detta beslut fastställs en särskilt ram för kommunkoncernens 
checkkredit på 40 mnkr, vilket är 10 mnkr över nuvarande checkkredit. 
 
Den finansiering kommunen har genom leasingavtalet för Älvudden 
kommer utöver låneramen. Dock ska räntan på leasingavtalet räknas med 
den kommunens genomsnittliga låneränta räknas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-11-10, en sida. 
Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 15 
 
 Dnr 2014:712/04 

Ks § 242 
 
Avgiftsberäkning inom hemtjänsten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att införa timtaxa inom hemtjänsten. 

2. Att fastställa taxan för hemtjänst till 355 kronor per timme. 

3. Att införa en avgift för installation av trygghetslarm till motsvarande 
avgiften för en hemtjänsttimme. 

4. Att införa en avgift, beräknad enligt timtaxan, för besvarande av larm 
där tidsåtgången är överstigande en timme per månad. 

 
Ärendebeskrivning 
Avgiften för vård och omsorg inom Gagnefs kommun beräknas enligt ett 
system som har varit detsamma sedan 1997. Inom hemtjänsten förekommer 
fyra olika taxor; omvårdnadstaxa, servicetaxa, städtaxa och trygghetslarm. 
 
För att debitera kunden rätt avgift får personal och enhetschefer inom 
hemtjänsten lägga ner förhållandevis mycket tid på att administrera/rapportera 
utförd tid enligt de olika taxorna. Den faktura kunden får blir svår att förstå, 
och avgiftshandläggare och enhetschefer får många frågor från kunder och 
deras anhöriga. 
 
Hemtjänsten arbetar ständigt med att effektivisera både det praktiska arbetet 
och administrationen. Under våren 2014 infördes ett mobilt stöd för tids- 
och insatsregistrering i hemtjänsten. Den tid som utförs hos kunderna 
registreras då i mobiltelefoner och via integrationer kommer uppgifter om 
utförd tid in i verksamhetssystemet. 
 
Begreppsförklaring 
Den högsta avgift kommunen får debitera är i 2014 års prisnivå 1 776 kronor 
per månad. Detta kallas maxtaxa/högkostnadsskydd. Den enskilde garanteras 
också ett förbehållsbelopp (som ska täcka måltider, kläder, sjukvård, resor, etc.). 
Förbehållsbeloppet består av två delar, minimibelopp och bostadskostnad. 
Minimibeloppet är för ensamstående 5 012 kronor samt för 
makar/sammanboende 4 235 kronor per månad och person. 
 
Inkomst – Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 16 
 
  

Ks § 242 forts. 
 
Nuvarande beräkningsmodell för hemtjänstavgift 
Av det disponibla avgiftsutrymmet debiteras den enskilde enligt följande 
prövat mot maxtaxan/högkostnadsskyddet: 
 
Trygghetslarm kostar 220 kronor per månad. 
 
Städning kostar 196 kronor per timme. 
 
Omvårdnadstaxa 

Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 
Timmar 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36- 
Procent av 
avgiftsutrymmet 20 30 40 50 60 70 80 90 

 
Servicetaxa 

Nivå 1 2 3 4 
Timmar 0-5 6-10 11-

15 
16-
20 

Procent av 
avgiftsutrymmet 

30 40 50 60 

 
Om kunden haft hemsjukvård, dagverksamhet och/eller korttidsplats 
samordnas detta med hemtjänstavgiften och prövas mot avgiftsutrymmet 
och maxtaxan/högkostnadsskyddet. 
 
Förslag till ny beräkningsmodell för hemtjänstavgift 
Av det disponibla avgiftsutrymmet debiteras den enskilde enligt följande 
prövat mot maxtaxan/högkostnadsskyddet: 
 
För installation av trygghetslarm debiteras den enskilde en avgift 
motsvarande en hemtjänsttimme. Trygghetslarm kostar 220 kronor per månad 
samt därutöver debitering per timme enligt hemtjänsttaxan vid utryckning. 
Vid tidsåtgång understigande en timme per månad debiteras ingen avgift. 
 
Hemtjänst kostar 355 kronor per påbörjad utförd timme oavsett om insatsen 
består av städ, omvårdnad eller service. (2014 års prisnivå) 
 
Om kunden haft hemsjukvård, dagverksamhet och/eller korttidsplats 
samordnas detta med hemtjänstavgiften och prövas mot avgiftsutrymmet 
och maxtaxan/högkostnadsskyddet. 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 17 
 
  

Ks § 242 forts. 
 
Motivering till beslut 
• Kunden får lättare att förstå sin faktura när hemtjänsten debiteras per 

timme enligt en enhetlig taxa. De som är i behov av hemtjänst har ibland 
svårt att skilja på om det är omvårdnad eller service de har fått och många 
gånger sker både och i ett och samma besök. T.ex. kan inköp utföras i 
samband med ett lunchbesök eller tvätt i samband med dusch. 

• En del provberäkningar (se beslutsunderlag) har gjorts som visar att 
debitering enligt den nuvarande beräkningsmodellen och enligt den 
föreslagna förändringen inte utgör någon nämnvärd skillnad i kronor 
räknat för den enskilde om denne har hjälp med både omvårdnad/service 
och städ. De som har få insatser och högt avgiftsutrymme kan komma att 
få en ökning av avgiften. Dessa kan då välja att anlita en privat utförare 
och utnyttja RUT-avdrag. (Priset hos privata utförare är efter RUT-avdrag 
cirka 200 kronor per timme.) 

• Tids- och insatsregistreringen via mobiltelefoner (Life Care) levererar den 
utförda tiden inrapporterad i verksamhetssystemet som en klumpsumma, 
vilket då kan rapporteras till avgiftshandläggaren som grund för fakturan. 
Om kommunen håller fast vid den gamla beräkningsmodellen måste 
enhetschefen dela upp den utförda tiden enligt de olika taxorna innan 
rapport till avgiftshandläggaren. Denna uppdelning blir i form av en 
gissning/uppskattning. Med den föreslagna förändringen minskar den 
manuella rapporteringen som personal och enhetschef behöver göra och 
administrationen blir effektivare och säkrare. 

• När det gäller trygghetslarm betalar den enskilde idag 220 kronor per månad 
för trygghetslarm. I detta ingår apparat och personlig larmknapp, 
programmering/ installation samt eventuella utryckningar. Hemtjänsten 
övervakar även att larmet fungerar genom att vid behov genomföra provlarm 
en gång per månad. Den administration och arbetsinsats som installation av 
larm innebär motiverar att kommunen tar ut en avgift för detta. 

• Det förekommer att personer avstår från att ansöka om hemtjänst eftersom 
det kostar och i stället sätter i system att använda trygghetslarmet när de är 
i behov av hjälp, eftersom utryckningar inte kostar något. 

 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 18 
 
  

Ks § 242 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Su 141013 § 87 
Bilaga till förslag om ändring av hemtjänsttaxa, en sida. 
Tjänsteutlåtande, äldreomsorg, 2014-10-16, tre sidor. 
Exempel där ett nytt beräkningsystem med ny hemtjänstavgift gagnar de 
med insatser från hemtjänst, 2014-10-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 19 
 
 Dnr 2014:712/04 

Ks § 243 
 
Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS 2015-2016. 
 
Ärendebeskrivning 
En uppdatering av avgifter inom LSS har gjorts inför 2015-2016. 
Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Enda undantagen läggs fast i 
18-20§§ LSS och i 5-6§§ förordningen (1993:1 090) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 
 
I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, 
fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Avgifterna får inte överstiga 
kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2014-11-04, en sida. 
Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS 2015-2016, 2014-11-04, tre sidor. 
 
Lagrum 
LSS 
Socialtjänstlagen 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 20 
 
 Dnr 2014:712/04 

Ks § 244 
 
Anpassning av fjärrvärmetaxor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att höja fjärrvärmetaxan till 94,90 öre/Kwh per den 1 januari 2015. 
Beloppet är uppräknat med 2,5 % enligt SKLs Entreprenadindex. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnef kommun värmer idag upp flera av sina fastigheter och några externa 
fastigheter med fjärrvärme. Några av de externa kunderna är Gagnefbostäder AB, 
en bostadsrättsförening i Mockfjärd, en bensinstation i Djurås, samt en 
näringsidkare i Djurås Centrum. 
 

Energimarknadsinspektionen, Ei, utreder på uppdrag av regeringen frågan 
om ett styrande index, avråder i dagsläget från att prisjustera fjärrvärme. 
Kommunen följer detta och under tiden föreslås att fjärrvärmetaxan årligen 
räknas upp med SKLs Entreprenadindex. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Fjärrvärmekostnaderna blir relativt höga i en mindre kommun där man har färre 
abonnenter samt mindre anläggningar. Det blir mindre kostnadseffektivt. Tittar 
man på statistik från Svenska Fjärrvärme ligger flera mindre kommuner högt. 
 
Motivering till beslut 
Fjärrvärmetaxan hade fram tills 2014, under många år legat still i Gagnef 
kommun. Detta har orsakat stora underskott för Samhällsbyggnadssektionen, 
då den debiterade summan inte har korrelerat med verklighetens kostnad. 
 

För att så skyndsamt som möjligt kunna få teckning för kostnaderna var 
förslaget från 2013, att under en två årsperiod höja fjärrvärmetaxan. 
Steg 1 till 88,10 kr/Kwh under 2014 samt 92,60 kr/Kwh för år 2015. 
 
Fullmäktige beslöt 2013-12-09 att godkänna höjningen för 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-11-03, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 131209 § 201, dnr 2013:654/04  
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 21 
 
 Dnr 2014:933/04 

Ks § 245 
 
Taxa för allmänna vattentjänster 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa taxa för allmänna vattentjänster 2015 för Gagnefs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun 
föreligger.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Kerstin Stenquist (C), 
Stefan J. Eriksson (M) och Anders Bengtsson (KD). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GTAB 141002 § 38. 
Taxa för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun, 13 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 22 
 
 Dnr 2014:934/04 

Ks § 246 
 
Avfallstaxa 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa avfallstaxa 2015 för Gagnefs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till avfallstaxa för 2015 i Gagnefs kommun föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GTAB 141002 § 38. 
Avfallstaxa 2015 i Gagnefs kommun, 10 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 23 
 
 Dnr 2014:242/45 

Ks § 247 
 
Revidering av föreskrifter om hantering av hushållsavfall för 
Gagnefs kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta revidering av föreskrifter om hantering av hushållsavfall för 
Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan samt de föreskrifter 
om hanteringen av avfall som gäller för kommunen. 
 
Samarbetsorganet DalaAvfall har under 2013-2014 i samråd med 
miljökontoren i länet initierat och drivit arbetet med att ta fram en 
gemensam mall för föreskrifter. Mallen är en fortsättning på arbetet 
med avfallsplan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Avslag. 
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C) och Kerstin Stenquist (C). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GTAB 141002 § 39. 
Tjänsteutlåtande, GTAB, 2014-10-02, två sidor. 
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall – Gagnefs kommun, 
inkl. samrådsredogörelse, 16 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 24 
 
 Dnr 2014:935/04 

Ks § 248 
 
Investeringsbudget Gagnefs Teknik AB för 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Gagnefs Teknik AB:s investeringsbudget for 2015 till 13 525 tkr, 
varav 4 200 tkr avser flytt av investeringsram för tre projekt som beslutades 
i 2014 års investeringsbudget. 

2. Projektet ombyggnad ÅVC Djurås utgår från investeringsbudgeten för 2015 
och tas upp i en framtida kommunalekonomisk långtidsplan. 

3. Investeringarna får finansieras med upplåning. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Teknik AB:s styrelse har lämnat förslag till investeringsbudget för 
2015 som enligt bolagets ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
Det totala investeringsbeloppet uppgår till 21 525 tkr varav 4 200 tkr avser 
flytt av investeringsram för projekten renovering av vattentornet Tallbacken 
(900 tkr), VA utbyggnad Andersholen (500 tkr) samt VA utbyggnad Sälje 
(2 800 tkr). Alla siffror i tusenkronor (tkr). 
 
Löpande investeringar 
Ledningsnät 1 500  
APS 1 500 
Driftövervakning 400 Utbyggnad 
 
Nyinvesteringar 
Nya serviser 525  Täcks av anläggningsavgift 
Renovering vattentorn Tallbacken 2 900  Nödvändigt för att säkerställa  
   funktionen. 
Gagnefs ARV, personalutrymmen 1000 Befintliga utrymmen utdömda 
 
Utbyggnad VA 
Andersholen, VA utbyggnad 2700  
Utbyggnad VA i Sälje 3 000 
 
Nyinvestering avfall 
ÅVC Djurås – ombyggnad 8 000 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 25 
 
  

Ks § 248 forts. 
 
Fördjupad redogörelse för ärendet 
Gagnefs Teknik AB (GTAB) har under lång tid haft en relativt låg 
investeringstakt. Förslaget till investeringsbudget för 2015 innebär en 
kraftig ökning av takten. Förutom behovet av ombyggnad av ÅVC i Djurås 
finns under kommande år även stora behov av investeringar på VA området. 
 
I och med att GTAB ingår i kommunkoncernen ska investeringsbudget 
fastställas av kommunfullmäktige. Detta framgår av bolagets ägardirektiv. 
Orsaken till detta förvarande är att när det kommer till finansieringsfrågor är 
kommunkoncernen en enhet som delar ett ekonomiskt utrymme. Därför ska 
en samordning ske av investeringarna i kommunkoncernen. 
 
Motivering till beslut 
Det finns stora investeringsbehov de närmaste åren inom hela 
kommunkoncernens verksamhet. Därför bör kommunkoncernen att hushålla 
med det investeringsutrymme som finns. I kommunens finansiella 
långtidsmål som är fastställda i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
finns ett mål för kommunkoncernens låneskuld per invånare samt ett mål för 
kommunkoncernens soliditet. Investeringarna förväntas till stor del 
finansieras med upplåning och besluten kommer därför att ha direkt effekt 
på båda dessa finansiella mål. 
 
Innan kommunen binder ytterligare investeringsutrymme bör en avvägning 
göras av alla investeringar som behöver göras inom kommunkoncernen 
inom den närmsta 5-10 årsperioden. I denna kommunalekonomiska 
långtidsplan bör även framgå hur finansieringen ska gå till med syfte till att 
öka självfinansieringsgraden. Planen bör även ställa mål för ekonomiska 
resultat såväl för kommunen själv som för dotterbolagen. 
 
Därför bör beslutet om investeringen i ÅVC Djurås avvakta till dess en 
kommunalekonomisk långtidsplan har tagits fram.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Återremiss. 
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag. 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 26 
 
  

Ks § 248 forts. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag om återremiss 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Kerstin Stenquist (C) och  
Stefan J. Eriksson (M). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-11-18, två sidor. 
Protokollsutdrag, GTAB 141117 §§ 49-50 + bilaga, tre sidor. 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-11-10, två sidor. 
Protokollsutdrag, GTAB 141002 § 37 + bilagor, åtta sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 27 
 
 Dnr 2014:712/04 

Ks § 249 
 
Gemensamma taxor/avgifter avseende alkohol, tobak, folköl 
samt receptfria läkemedel 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa föreslagna taxor/avgifter i utredning daterad 21 september 2014 
inom områdena alkohol, tobak och folköl samt receptfria läkemedel. 

2. Godkänna att en ersättning för tillsyn av skolgårdar får tas ut med 
1 500 kronor per besök och skolgård samt att varje enskild kommun 
står för denna kostnad. 

3. Föreslagna taxor/avgifter och ersättning för tillsyn av skolgårdar ska 
börja gälla från 1 januari 2015. 

4. Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
ges rätten att, i enskilda fall, göra rimlighetsbaserade förändringar av 
fastställd taxa. 

5. Inriktningen ska vara att i slutet av 2015 och från och med 2016 övergå 
från bruttokostnad till nettokostnad och att intäkten sålunda förs direkt 
till den gemensamma nämnden samt att kommunerna betalar in 
respektive nettokostnad till den gemensamma nämnden. 

6. Inriktningen ska vara att utifrån rimlighetsskäl, utjämna oskäliga 
kostnadsskillnader mellan kommunerna, vad avser avgiften från 
respektive kommun till den gemensamma nämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2014 bildade kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, 
Ludvika, Smedjebacken och Hedemora "Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel" med säte i Falu kommun. Bildandet av den 
gemensamma nämnden föregicks av en utredning som pekade på ett antal 
fördelar med att bilda en gemensam nämnd i stället för att ha de aktuella 
frågorna utspridda på sju kommuner. Den gemensamma nämnden fick också i 
uppdrag från sina respektive kommunfullmäktigeförsamlingar att inom en 
tvåårsperiod presentera förslag till gemensamma avgifter och taxor för de i 
nämnden ingående kommunerna. I nuläget har alla kommuner olika avgifter. 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 28 
 
  

Ks § 249 forts. 
 
Den gemensamma nämnden ansåg att arbetet med gemensamma taxor 
skulle prioriteras och att ett förslag skulle presenteras för respektive 
kommuns fullmäktige redan under hösten 2014. Beslut skulle då kunna 
fattas att gälla från 1 januari 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GNATL § 64, dnr ATL0015/14-706. 
Tjänsteskrivelse inkl. bilagor, GNATL, 2014-09-22, 49 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 29 
 
 Dnr 2014:870/70 

Ks § 250 
 
Reviderade riktlinjer för alkoholservering 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta reviderade riktlinjer för alkoholservering samt att gälla från 
1 januari 2015. 

 
Ärendebeskrivning 
Reviderade riktlinjer för alkoholservering föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GNATL § 64, dnr ATL0015/14-706. 
Tjänsteskrivelse inkl. bilagor, GNATL, 2014-09-22, 22 sidor. 
Riktlinjer serveringstillstånd detaljhandel och servering av folköl 
försäljning av tobak, antagen av kf 130311 § 35, dnr 2013:82/70, 24 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 30 
 
 Dnr 2014:777/10 

Ks § 251 
 
Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefsbostäder AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Gagnefsbostäder AB. 
 
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 
Sofia Jarl (C): Att i ägardirektiven under rubrik fyra behålla punkt två i 
andra stycket ”Bygga och förvalta bostäder anpassade för särskilda behov, 
exempelvis äldrebostäder eller bostäder för funktionshindrade”. 
Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) tilläggsförslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Kerstin Stenquist (C), 
Stefan J. Eriksson (M) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 31 
 
  

Ks § 251 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 149. 
Protokollsutdrag, Ks 141014 § 187. 
Ägardirektiv för Gagnefsbostäder AB, fem sidor. 
Bolagsordning för Gagnefsbostäder AB, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 32 
 
 Dnr 2014:967/28 

Ks § 252 
 
Avtal Gagnefs kommun – Gagnefsbostäder AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna avtal om fastighetsförvaltning mellan Gagnefs kommun och 
Gagnefsbostäder AB, att gälla från och med 2015-01-01.  

2. Godkänna avtal om fastighetsskötsel mellan Gagnefs kommun och 
Gagnefsbostäder AB, att gälla från och med 2015-01-01.  

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefsbostäder AB är ett helägt kommunalt bolag, som äger och förvaltar 
bostäder och vissa verksamhetslokaler i Gagnefs kommun. Gagnefsbostäder AB 
har ingen egen personal anställd utan köper all verksamhet av Gagnefs kommun. 
Bolagets VD har också varit anställd av Gagnefs kommun, som en del (20 %) av 
samhällsbyggnadschefens tjänst. Detta belopp har direktfakturerats bolaget. 
 
1999 tecknades avtal mellan kommunen och bolaget om den administrativa 
fastighetsförvaltningen av bolaget. Avtalssumman uppgick till 674 tkr. 
Beloppet har sedan dess indexuppräknats i enlighet med avtal och uppgår för 
2014 till 816 tkr. Vid en genomgång av de tjänster som kommunen i dagsläget 
utför för bolagets räkning konstateras att kostnaden uppgår till 1 770 tkr. 
Förslag till nytt avtal avseende fastighetsförvaltningen föreligger, som utgår 
från dagsläget vad avser utförda tjänster och tjänsternas omfattning. Detta 
innebär en utökad kostnad för bolaget med 954 tkr per år. 
 
Avtal har också tecknats mellan kommunen och bolaget om skötseln av 
bolagets fastigheter. Avtalssumman uppgick till 775 tkr. Beloppet har sedan 
dess indexuppräknats i enlighet med avtal och uppgår för 2014 till 913 tkr. 
Vid sidan av avtalet faktureras en del tjänster, bland annat snöröjning. Det 
totala fakturerade beloppet uppgår till 1 295 tkr (inkl avtalets 913 tkr). Vid en 
genomgång konstateras att det totala belopp som utifrån verksamhetens 
omfattning idag skulle ha fakturerats uppgår till 1 632 tkr. En differens om 
338 tkr. Vaktmästarorganisationen har idag ett tidredovisningssystem som gör 
det enkelt att beräkna den tid vaktmästarna lägger ner på kommunen respektive 
bolaget. Förslag till nytt avtal avseende fastighetsskötseln föreligger, som utgår 
från den tidsåtgång som redovisas i tidredovisningssystemet. Städning, 
gräsklippning och snöröjning faktureras separat. 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 33 
 
  

Ks § 252 forts. 
 
Gagnefsbostäder AB är en egen juridisk person och bedriver en 
affärsmässig verksamhet. Bolaget måste därför bära sina egna kostnader och 
inte subventioneras av skattemedel, vilket är det förhållande som råder idag. 
Detta får som konsekvens att medel som skulle kunna användas till 
kommunens kärnverksamheter idag används till att subventionera boendet 
för Gagnefsbostäders hyresgäster. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2014-11-11, en sida. 
Avtal mellan Gagnefs kommun och Gagnefsbostäder AB avseende 
förvaltning av Gagnefsbostäder AB, tre sidor. 
Avtal mellan Gagnefsbostäder AB och Gagnefs kommun avseende 
fastighetsskötsel, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 34 
 
 Dnr 2011:55/73 

Ks § 253 
 
Upphävande av beslut om LOV 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 89, om att införa 
Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten från och med 2015-01-01. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Återremiss för komplettering med utredning av 
konsekvenserna av att upphäva beslutet om att införa LOV. 
Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Kerstin Stenquist (C), 
Stefan J. Eriksson (M) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 162. 
Protokollsutdrag, Kf 130610 § 89. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 35 
 
  

Ks § 254 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2015 
enligt följande: 

 4 mars 
 6 maj 
 10 juni 
 14 oktober 
 11 november 
 9 december 

2. Mötestiden är klockan 17.30 med undantag för den 9 december 
då sammanträdet börjar klockan 15.00. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-11-10, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 141014 § 191, återremiss. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 36 
 
 Dnr 2014:143/00 

Ks § 255 
 
Kommunchefens verksamhetsrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 
• Äldreomsorgen 
• Stöd och omsorg 
• Barn och utbildning 
• Näringsliv 
• Trafikfrågorna 
• Samverkansavtal med polisen 
• Övrigt 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2014-11-18, två sidor. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 37 
 
  

Ks § 256 
 
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 130930 § 108 Motion om utfasning av produkter innehållande 

bisfenol A (BPA) 
Kf 130930 § 110 Motion om att utreda möjligheten till 

flyktingboende i Hedens skola 
Kf 131104 § 140 Medborgarförslag om kommunkartan 
Kf 131209 § 196 Byggnation av demensboende – begäran om 

investeringsmedel 
Kf 140310 § 8 Motion om ”låt pojkarna bo kvar i Mockfjärd” 
Kf 140310 § 9 Motion om att boendet för ensamkommande 

flyktingbarn lokaliseras i Mockfjärd 
Kf 140428 § 52 Medborgarförslag om flyktingbarnens boende 
Kf 140616 § 101 Motion om att bygga om Monteliusgården till 

hyresbostäder och Hedens skola till flyktingboende 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-11-11, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sju sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 38 
 
 Dnr 2014:353/04 

Ks § 257 
 
Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive 
årsprognos 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska prognosen för 2014-10 visar på ett resultat på 300 tkr, 
vilket innebär en förbättring sedan augustiprognosen med 1,0 mnkr. 
 
På verksamhetsnivå är det stora förändringar. Stöd- och omsorgssektionen 
förbättrar sin prognos med 1,4 mnkr, vilket beror på att ett antal av de 
placeringar som påverkade prognosen i augusti har kunnat avslutas eller 
ersättas med hemmaplanslösningar. Däremot är det en mycket negativ 
prognos för barn- och utbildningssektionen där flera verksamheter försämrar 
sin prognos. Totalt försämras sektionens prognos med 1,7 mnkr. Glädjande i 
prognosen är att hemtjänsten nu börjar se effekter av de åtgärder man 
genomfört för att sänka kostnaderna. En förbättring för finansförvaltningen 
och kommunledningen borgar för den positiva prognosen totalt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-11-18, en sida. 
Ekonomisk rapport och prognos 2014-10-31, nio sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 141103 § 174 
Ks 141014 § 186 
Au 140923 § 128 
Kf 140922 § 132 
Ks 140617 § 125 
Kf 140602 § 88 
Ks 140513 § 97 
Au 140429 § 67 
Kf 140428 § 47 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomi 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 39 
 
 Dnr 2013:831/60 

Ks § 258 
 
Svar på föreläggande från skolinspektionen med anledning av 
genomförd tillsyn i Gagnefs kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Delegera ansvaret till sektionschef för barn- och utbildningssektionen 
att lämna svar till skolinspektionen utifrån de förlägganden som 
huvudmannen fått i samband med genomförd tillsyn 2014 av 
Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har våren 2014 genomfört en tillsyn av Gagnefs kommun 
skolor. Varje granskad enhet har fått ett datum när svar ska lämnas. 
Huvudmannen ska vara informerad om de svar som avges. Svaren delges 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 150. 
Tjänsteutlåtande, barn & utbildning, 2014-10-27, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 141014 § 209 
Ks 140617 § 139 
Kf 140428 § 51 
 
Protokollsutdrag 
Barn & utbildning 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 40 
 
 Dnr 2014:813/61 

Ks § 259 
 
Barn- och utbildningssektionens kvalitetsredovisning 2013/14 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna barn- och utbildningssektionens kvalitetsredovisning för 
2013/14. 

 
Ärendebeskrivning 
Som en del av barn- och utbildningssektionens systematiska kvalitetsarbete 
upprättas årligen en uppföljning av verksamheternas resultat och 
måluppfyllelse i en kvalitetsredovisning. Sektionens kvalitetsredovisning 
bygger på verksamheternas redovisningar, och ger en samlad bild av 
kommunens skolor från förskolan till vuxenutbildning samt vilka resultat 
man uppnått under läsåret 2013/14. I redovisningen anges ett antal åtgärder 
som ska genomföras under läsåret 2014/15. Till redovisningen biläggs en 
handlingsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 151. 
Tjänsteutlåtande, barn & utbildning, 2014-10-22, en sida. 
Barn- och utbildningssektionens kvalitetsredovisning 2013/14, 2014-10-21, 
elva sidor. 
Anteckningar, kommunstyrelsens verksamhetsplanering 2014-10-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Barn & utbildning 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 41 
 
 Dnr 2014:877/61 

Ks § 260 
 
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid Kyrkbyns 
förskola 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa beredningsgruppens förslag till utvecklingsområden och 
åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare, 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 141105 § 152. 
Tjänsteutlåtande, barn & utbildning, 2014-09-23, en sida. 
Rapport från egentillsyn Kyrkbyns förskola, 2014-09-24, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn & utbildning + handling 
Svante Hanses (KOSA) + handling 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 42 
 
 Dnr 2014:912/61 

Ks § 261 
 
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid Friförskolan 
Scadume´ 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare, samt representanter ur kommunstyrelsen, besöker 
förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. 
Kommunen har även ett ansvar att följa upp verksamheten på förskolor med 
fristående huvudmän. Besöket sammanställs i en rapport och redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 153. 
Tjänsteutlåtande, barn & utbildning, 2014-10-22, en sida. 
Rapport från egentillsyn förskola Scadume´, 2014-10-22, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn & utbildning + handling 
Svante Hanses (KOSA) + handling 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 43 
 
 Dnr 2014:778/00 

Ks § 262 
 
Earth hour 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Att delta i Earth hour 2015. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att utforma en aktivitetsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Årets tema i Sverige blir "Earth Hour älskar städer". Grunden för ett 
klimatsmart liv i städer och samhällen handlar om att öka medvetenheten 
om bilens, biffens, bostadens och börsens klimatpåverkan och vad som 
krävs för att man ska kunna minska utsläppen och leva mer klimatsmart. 
Det gör att Världsnaturfonden WWF kommer att behålla dessa byggstenar 
i Earth Hour-kampanjen även för 2015. 
 
Earth Hour kommer äga rum den 28 mars 2015. Då släcker miljarder 
människor ljuset under världens största klimatmanifestation, 
WWF:s Earth Hour. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 155. 
Earth hour älskar städer – temat för 2015, 2014-09-15, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnad 
Kommunchef 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 44 
 
 Dnr 2014:767/70 

Ks § 263 
 
Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, 
hälsa och välfärd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förslag till långsiktigt hållbar stödstruktur inom 
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Utökning föreslås 
med 3,0 årsarbetare till en kostnad av 2 250 000 kronor per år att 
fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna 
fördelar resterande 50 % mellan sig grundat på befolkningsantal. 
För Gagnefs kommun innebär det 40 000 kronor. 

2. Kostnaden belastar budgeten för äldreomsorgssektionen och stöd och 
omsorgssektionen. 

 
Ärendebeskrivning 
Inför nya överenskommelser för 2014 mellan regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för utveckling av en evidensbaserad 
socialtjänst ställdes krav på samtliga regioner/län att presentera en plan för 
en långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänst och 
närliggande hälso- och sjukvård från 2016 då nuvarande överenskommelser 
upphör och därmed också finansiellt stöd via stimulansbidrag. 
 
Region Dalarnas direktion godkände 2013-10-23 framtaget 
inriktningsförslag om långsiktigt hållbar regional stödstruktur med krav på 
ett mer preciserat underlag avseende finansiering skulle presenteras i juni 
2014 för ställningstagande inför kommande verksamhetsplaneringar i länets 
kommuner och landstinget. Förslaget redovisades till SKL senast i 
november 2013. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 156. 
Protokollsutdrag, Region Dalarnas direktion 140618 § 143, 
dnr RD 2013/215. 
Tjänsteskrivelse 2014-05-26 i ärendet, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Region Dalarna 
Kommunchef Äldreomsorg 
Ekonomi Stöd och omsorg 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 45 
 
 Dnr 2013:1000/80 

Ks § 264 
 
Bidrag till BRIS region Mitt för år 2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan. 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS region Mitt ansöker om 10 kronor per barn från Gagnef kommun för 
år 2014. Totalt 22 790 kronor för kommunens 2 279 barn. 
 
BRIS är en ideell organisation som lever tack vare privatpersoner, 
organisationers och företags goda vilja. Verksamheten präglas alltid av ett 
barnperspektiv och utgår från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. 
 
Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter 
och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och 
ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en 
dialog med vuxna. Verksamheten ska alltid utgå från barnets behov. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 157. 
Ansökan om bidrag till BRIS region Mitt inklusive verksamhetsberättelse 
Region Mitt 2012, BRIS Rapporten 2013 och BRIS verksamhetsinriktning 
och budget 2014, 2013-03-25, 16 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
BRIS region Mitt 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 46 
 
 Dnr 2014:244/80 

Ks § 265 
 
Bidrag till BRIS region Mitt för år 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan. 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS region Mitt ansöker om 10 kronor per barn från Gagnef kommun för 
år 2015. Totalt 22 630 kronor för kommunens 2 263 barn. 
 
BRIS är en ideell organisation som existerar tack vare privatpersoner, 
organisationers och företags goda vilja. Bris får även medel från kommuner 
och landsting. Verksamheten bedrivs utifrån ett barnperspektiv och utgår 
från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. 
 
Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och unga 
samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. 
Verksamheten ska alltid utgå från barnets behov. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 158. 
Ansökan om bidrag till BRIS region Mitt inklusive Bris 
verksamhetsinriktning och budget 2014-2015, verksamhetsberättelse Region 
Mitt 2013, årsredovisning 2012 och utanförskapets kostnad per årskull i er 
kommun – Skandia, 2014-03-24, 50 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
BRIS region Mitt 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 47 
 
 Dnr 2013:716/25, 2011:707/25 

Ks § 266 
 
Upphävande av tidigare beslut om försäljning av fastigheter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-10-15 § 240, om att försälja 
fastigheten Skogen 11:28 (Kyrkvillan). 

2. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-10-04 § 325, om att försälja 
Hedens skola. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Återremiss för att utreda fastigheternas användning, 
driftskostnader och investeringsbehov. 
Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Kerstin Stenquist (C), 
Stefan J. Eriksson (M) och Christer Iversen (FP) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 141105 § 161. 
Protokollsutdrag, Ks 131015 § 240. 
Protokollsutdrag, Ks 111004 § 325. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefsbostäder AB 
Samhällsbyggnad 
Ekonomi 
Äldreomsorg 
Kommunchef 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 48 
 
 Dnr 2014:712/04 

Ks § 267 
 
Hyra för övernattning i sporthall och gymnastiksal 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bidragsberättigade föreningar i kommunen betalar 300 kronor per natt 
för att övernatta i sporthallen eller gymnastiksal. Övriga till exempel 
privatpersoner, företag och föreningar utanför kommunen betalar 
600 kronor per natt. Tider för bokning av övernattning är 20.00–09.00. 

2. Beslutet ska gälla från 2015-01-01. 

3. Uthyrning kan först ske när regler för brandskydd och övernattning är 
fastställd. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag att möjliggöra övernattning i sporthallen och gymnastiksalar till en 
skälig avgift. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Det har gjorts en undersökning för att se vad andra kommuner tar betalt för 
föreningar och privatpersoner för att övernatta i sporthall/gymnastiksal. 
Förslagna avgifter är framtagna med hjälp av dessa siffror. 
 
Tider för bokning av övernattning är 20.00–09.00. Övernattningar kan 
bokas året runt om det inte krockar med skolans verksamhet eller tidigare 
bokad verksamhet. 
 
Hyresgästen är ersättningsskyldig för materiel som förstörts eller 
förkommit. De som övernattar ska städa efter sig. Vid ej godkänd städning 
debiteras kunden taxa enligt avtal. Max antal övernattande personer styr 
brandskyddsreglerna. Övrigt gäller Regler för tillfällig förläggning. 
 
Motivering till beslut 
För att förenkla administrationen är alternativet att betala en fast summa per 
övernattning istället för en avgift per person att föredra. Avgifterna anses 
skäliga vid en jämförelse med vad andra kommuner tar för avgifter. Valet 
att inte skilja på sporthall eller gymnastiksal förenklar administrationen. 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 49 
 
  

Ks § 267 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Fiu 141028 § 26. 
Bilaga undersökning avgifter för övernattning i andra kommuner. 
Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2014-09-04, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kultur & fritid 
Samhällsbyggnad 
Ekonomi 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 50 
 
 Dnr 2014:968/00 

Ks § 268 
 
Kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Gagnefs kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta styrdokument för kvalitetsarbete inom socialtjänsten i 
Gagnefs kommun i verksamheter enligt SoL, HSL, LSS, LVU 
och LVM. 

 
Ärendebeskrivning 
Sektionen Stöd och omsorg har tagit fram ett styrdokument för 
kvalitetsarbete efter socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) samt socialstyrelsens handbok för tillämpning av 
dessa föreskrifter; ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Su 141103 § 105. 
Styrdokument för kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Gagnefs kommun, 
16 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Stöd & omsorg 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 51 
 
 Dnr 2014:910/43 

Ks § 269 
 
Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun 
– yttrande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Gagnefs kommun har ingen erinran mot länsstyrelsens förslag till beslut 
om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd i 
Gagnefs kommun. Idag har 17 områden med sjöar och vattendrag i 
kommunen utvidgat strandskydd till 300 meter på land och i vatten. Med det 
nya förslaget föreslås antalet minskas ned till fem vattenområden. 
Länsstyrelsens bedömning är att det generella strandskyddet om 100 meter 
är tillräckligt omfattande för att säkerställa syftet med strandskyddet för de 
vattenområden där strandskyddet minskas ner. 
 
De områden som föreslås få behålla det utvidgade strandskyddet är tre 
sträckor utmed Västerdalälven, Morkarlön i Österdalälven samt ett område 
kring Dammsjön med flera tjärnar. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Det utvidgade strandskyddet tillkom på 1950-talet innan det generella 
strandskyddet infördes. På den tiden var syftet främst att skydda 
strandområden till förmån för rörligt friluftsliv. Det generella strandskyddet 
om 100 meter på land och i vatten infördes 1975. Syftet vara att trygga 
allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv. År 1994 tillkom ett 
nytt biologiskt syfte, där strandskyddet även syftar till att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
I Gagnefs kommun har en rad sjöar och vattendrag utökat strandskydd till 
300 meter på land och i vatten. I flera fall omfattar det utvidgade strandskyddet 
endast delar av strandområdena. Utvidgat strandskydd finns vid Gränsen, 
Lilla Lövsjön, Orsen, Tyren, Gryssen, Västerdalälven väster om Björbo, 
Dammsjön med flera tjärnar, Långtjärnen och Ekfänn, Skisstjärnen, Närsen, 
Västerdalälven öster om Björbo, Öradstjärnen/Kråkmyrtjärnen/Trolldalstjärnen, 
Fänntjärnen/Hälltjärnen/Nedre Hästtjärnen/Övre hästtjärnen, Västerdalälven 
öster om Floda med Hagön, Långtjärnen (Myrflaten), Mojesjön och Morkarlön, 
sammanlagt 17 områden. 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 52 
 
  

Ks § 269 forts. 
 
I det förslag till utvidgat strandskydd som nu föreligger föreslås 
strandskyddet kvarligga i fem områden. Samtliga områden är av stort värde 
för biologisk mångfalt och samtidigt värdefulla för rörligt friluftsliv. 
 
Väster och öster om Björbo samt öster om Floda föreslås det utvidgade 
strandskyddet kvarligga utmed delar av Västerdalälven. Dessa delsträckor i 
det närmaste är opåverkade av reglering och uppvisar en naturlig 
strandszonering. Här finns en värdefull flora och fauna med flera sällsynta 
och hotade arter. Områdena är också av stort värde för rörligt friluftsliv, 
med en för länet unik blandning av upplevelser. Sträckorna är även av 
riksintresse för natur- och friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken. 
 
Dammsjön med fler tjärnar utgör ett myr- och sjörikt landskap vars sjösystem 
använts för flottning av timmer till Västerdalälven. Genom området går en 
4-5 meter hög åsbildning med växtplatser för den fridlysta mosippan. 
Djurlivet är rikt med bland annat häckande smålom. Den stora tillgången på 
sjöar och myra gör området tilltalade för rekreation och rörligt friluftsliv. 
 
Morklarlön är en ö belägen i Österdalälven som tillhör Gagnefs kommun, 
men är belägen i Leksands kommun. Öar är viktiga för rörligt friluftsliv 
varför det utvidgade strandskyddet föreslås bibehållas. 
 
Motivering till beslut 
De områden med utvidgat strandskydd som föreslås behållas inom 
Gagnefs kommun hyser stora biologiska värden och utgör samtidigt 
värdefulla områden för rörligt friluftsliv. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Mbn 141105 § 113, dnr 2014-000384/43. 
Tjänsteutlåtande, miljö & bygg, två sidor. 
Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs 
kommun, remiss, daterat 2014-10-23, 13 sidor. 
 
Lagrum 
Miljöbalkens 7 kapitel (SFS 1998:808) 
 
Protokollsutdrag 
Länsstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 53 
 
 Dnr 2014:354/70 

Ks § 270 
 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 3 2014) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den till 
handlingarna. 

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdagen till IVO (Inspektionen för 
vård och omsorg). Från samma datum gäller även skyldigheten att 
rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt 
inom tre månader från dagen för avbrottet. 
 
Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och 
fullmäktige en gång per kvartal. Rapporteringskyldigheten gäller beslut i 
alla verksamheter enligt SoL. Omsorg om äldre och funktionshindrade, 
individ- och familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. (LSS). 
 
När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska 
nämnden (kommunstyrelsen) anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 
revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 
(kommunstyrelsens) intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer 
så att ärendet kan avföras från vidare granskning. 
 
Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § SoL, 
3 kvartalet 2014 
 
IFO: 
• Det fanns inget att rapportera 
 
OF: 
• Bostad med särskild service enligt 9:9 LSS, (beslut fattat 2014-06-16) 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 54 
 
  

Ks § 270 forts. 
 
ÄO: 
Beslut som har avslutats: 
• Permanent bostad till man, avslutat 2014-09-04, verkställt i annan 

kommun (beslut fattat 2013-09-30) 

• Permanent bostad till kvinna, beslut har verkställts 2014-10-09  
(beslut fattat 2013-11-04) 

• Permanent bostad till man, avslutat 2014-10-13 (beslut fattat 2014-05-28) 
 
Ej verkställda beslut: 
• Permanent bostad till man, beslut fattat 2013-08-15 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2013-11-27 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-05-07 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-05-05 * 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-06-03 
 
*inrapporterat 2014-10-22 som verkställt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-10-22, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige, rapport 
Revisorer 
Stöd & omsorg 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 55 
 
 Dnr 2014:145/11 

Ks § 271 
 
Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå länsstyrelsen utse Irené Homman, X, till vigsel- och 
partnerskapsförrättare i Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Irené Hommans förordnande som vigselförrättare löper ut den 
31 december 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande, Länsstyrelsen Dalarnas län, 2014-10-14, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Länsstyrelsen Dalarnas län, beslut, 2014-04-15, dnr 214-2587-2014, en sida. 
Ks 140218 § 28. 
 
Protokollsutdrag 
Länsstyrelsen 
Irené Homman 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelse-sekreterare 
Reception 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 56 
 
 Dnr 2014:145/11 

Ks § 272 
 
Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå länsstyrelsen utse Maria Alfredsson, X, till vigsel- och 
partnerskapsförrättare i Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Alf Bakken har inkommit med en avsägelse av uppdraget som 
vigselförrättare. Länsstyrelsen har beviljat avsägelsen.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Ks 140408 § 71. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Protokollsutdrag, Ks 140218 § 29. 
Länsstyrelsen Dalarnas län, beslut, 2013-11-18, dnr 214-11124-2013, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Länsstyrelsen 
Maria Alfredsson 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelse-sekreterare 
Reception 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 57 
 
 Dnr, se rapportlista 

Ks § 273 
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter: 

1. Kontrakt med dalfolket 

Underlag 
Kontrakt med dalfolket, Centerpartiet, 2014-09-10, en sida. 

Dnr: 2014:765/00 
 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 2014-09-29, 
18 sidor. 
 

3. Serveringstider under Skid-VM 2015 

Underlag 
Serveringstider under Skid-VM 2015, Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel, 2014-09-30, fyra sidor. 

Dnr: 2014:825/70 
 

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

Underlag 
Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 
2014-09-30, tolv sidor. 
 

5. Miljö- och byggnadsnämnden – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2014-10-01, 29 sidor. 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 58 
 
  

Ks § 273 forts. 
 
6. Räddningstjänsten Dala Mitt – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2014-10-06, 17 sidor. 
 

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

Underlag 
Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 
2014-10-21, tolv sidor. 
 

8. Region Dalarna – protokoll budgetsammanträde 

Underlag 
Protokoll, Region Dalarna, 2014-11-05, 33 sidor. 
 

9. Barnomsorgsbehov 

Underlag 
Antal placeringar Gagnefs kommun 2014 per månad, 2014-10-31, en sida. 

Dnr: 2014:76/63 
 

10. Mål för verksamhetsår 2014 Scadume i Gagnef 

Underlag 
Mål för verksamhetsår 2014 Scadume i Gagnef, 2014-10-01, tre sidor. 

Dnr: 2014:912/61 
 

11. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling - Scadume 

Underlag 
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, Scadume, 13 sidor. 

Dnr: 2014:912/61 
 
 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 59 
 
  

Ks § 273 forts. 
 
12. Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Bäsna skola och fritidshem 

Underlag 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Bäsna skola och fritidshem 
2014-2015, sju sidor. 

Dnr: 2014:841/60 
 

13. Likabehandlingsplan – Sörgårdens förskola 

Underlag 
Likabehandlingsplan – Sörgårdens förskola, åtta sidor. 

Dnr: 2014:841/60 
 

14. Likabehandlingsplan – Björbo förskola 

Underlag 
Likabehandlingsplan – Björbo förskola, sju sidor. 

Dnr: 2014:841/60 
 

15. Kyrkskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 

Underlag 
Kyskskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande 
behandling – läsåret 2014/2015, 19 sidor. 

Dnr: 2014:841/60 
 

16. Syrholns skolas Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 

Underlag 
Syrholns skolas Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, 
18 sidor. 

Dnr: 2014:841/60 
 
 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Ks § 273 forts. 
 
17. Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 

Underlag 
Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, 
16 sidor. 

Dnr: 2014:841/60 
 

18. Mockfjärdskolan – Plan mot trakasserier och kränkningar 

Underlag 
Mockfjärdskolan – Plan mot trakasserier och kränkningar – Läsåret 2014/15, 
åtta sidor. 

Dnr: 2014:841/61 
 

19. Skolinspektionen – Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kyrkskolan 

Underlag 
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kyrkskolan, Skolinspektionen, 
2014-06-27, nio sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
 

20. Skolinspektionen – Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn 
av Mockfjärdsskolan 

Underlag 
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Mockfjärdsskolan, 
Skolinspektionen, 2014-06-27, elva sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
 

21. Skolinspektionen – Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i 
Gymnasieutbildningen i Gagnef 

Underlag 
Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Gymnasieutbildningen i Gagnef, 
Skolinspektionen, 2014-08-22, nio sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Ks § 273 forts. 
 
22. Skolinspektionen – Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Gagnefs kommun 

Underlag 
Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 
2014-08-22, 13 sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
 

23. Skolinspektionen – Beslut för fritidshem i Gagnefs kommun 

Underlag 
Beslut för fritidshem i Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 2014-09-15, 
åtta sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
 

24. Skolinspektionen – Beslut för förskola i Gagnefs kommun 

Underlag 
Beslut för förskola i Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 2014-09-18, åtta sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
 

25. Skolinspektionen – Beslut efter tillsyn i Gagnefs kommun 

Underlag 
Beslut efter tillsyn i Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 2014-10-20, 16 sidor. 

Dnr: 2013:831/60 
 

26. Gymnasieval 2014 

Underlag 
Sökbilden 2014 Gagnef, Region Dalarna, en sida. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-11-10, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunchef Ekonomi Personal Stöd och omsorg 
Kommunsekreterare Kommunikation Samhällsbyggnad Äldreomsorg 
Barn och utbildning Kultur och fritid 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Ks § 274 
 
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 141001-141110, nr 50-60, en sida. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Ks § 275 
 
Ordföranderapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 
• Avbryta upphandlingen gällande nytt demensboende. 
• Falun-Borlänge regionens träff med poliserna i den nya regionen. 

Regionen består av Dalarna, Värmland och Närke. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Ks § 276 
 
Anmälan av utskottens protokoll 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll. 

 
Beslutsunderlag 
Fritids- och idrottsutskottet 2014-10-28, §§ 26-35 
Allmänna utskottet 2014-11-05, §§ 143-162 
Personalutskottet 2014-10-31, § 44 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2014-11-18 65 
 
   

Ks § 277 
 
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. 
 
Kultur och fritid 
01/2014, Projektbidrag, avslag 
02/2014, Tilldelningsbeslut, direktupphandling 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-11-13, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 
Barn och utbildning 
Ekonomi 
Kommunikation 
Kultur och fritid 
Personal 
Samhällsbyggnad 
Stöd och omsorg 
Äldreomsorg 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2014:470/60 

Ks § 278 
 
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, 2014-11-03, en sida. 
Återrapport kränkande behandling 1-1/2014 Mockfjärdsskolan, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 140617 § 146 
 
Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
 
Protokollsutdrag 
Barn & utbildning  
Skolchef 
Rektor  
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 


