
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
2015-02-10 1 (38) 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 
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) 

Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
Erik Bergman (M) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) 

Övriga närvarande 
Ersättare Tommy Brandt (S) Pelle Källs (KOSA) 

Christina Walles (S) Kjell Andersson (C) 
Per-Arne Leck (V)  

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 
Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 3, 7, 8, del av § 21  
Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 9 
Aina Gustavsson, sektionschef äldreomsorg, del av § 21 
Malin Lindén Ohlsson, sektionschef Stöd och omsorg, §§ 3, 21 

Övriga Carl Johan Ingeström, vd, Visit Södra Dalarna AB, del av § 22 
Anette Kotilainen, systemansvarig, Visit Södra Dalarna AB, del av § 22 
Fredrik Holm, överförmyndarchef, Överförmyndare i samverkan, del av § 22 

Justering 
Justerare Sofia Jarl (C) 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-02-17, kl. 08.30 
Justerade paragrafer §§ 1-28 

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________ 

Anna-Lena Palmér 

Ordförande ____________________________ 
Irené Homman (S) 

Justerare ____________________________ 
Sofia Jarl (C) 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2015-02-10 
Datum för anslags uppsättande 2015-02-17 Datum då anslaget tas ned 2015-03-11 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
Underskrift ____________________________ 

Anna-Lena Palmér 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 
 
 Dnr 2014:645/45 

Ks § 1 
 
Medborgarförslag om sophämtning vid fritidsfastigheter 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Erik Berglund. Förslagsställaren 
vill att man som fastighetsägare själv ska kunna avgöra hur lång tid man vill 
ha uppehåll i sin sophämtning och inte som nu en fastställd tid om tre år. 
 
Styrelsen för Gagnefs Teknik AB har behandlat frågan, och konstaterar i 
beslut, 2014-10-02, att den fasta tiden om tre år ska fortsätta att gälla och att 
en ny ansökan därefter får lämnas in. En påminnelse kommer dock att 
skickas ut inför att tiden löpt ut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 1. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-01-13, en sida. 
Svar gällande medborgarförslag om sophämtning vid fritidsfastigheter och 
GTAB 141002 § 46, 2014-12-03, två sidor. 
Protokollsutdrag, Kf 140922 § 135. 
Medborgarförslag, 2014-07-29, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 3 
 
 Dnr 2014:923/00 

Ks § 2 
 
Motion om att införa en egen variant av "Kan du lova?" i 
kommunen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 
Gagnefs kommun utreder möjligheten att införa en funktion där 
medborgarna kan ställa frågor till de politiska partierna i samma anda som 
tidningarnas ”kan du lova?” med syfte att öka möjligheterna till dialog och 
uppnå ökad demokrati. 
 
Ärendets beredning 
Under 2014 har arbetet med att arbeta om och delvis förnya kommunens 
publika webbsida tagit fart. Siktet är inställt på publicering under kvartal 1 
2015. Arbetet som utgår från tidigare beslut kring en modernare webbplats 
utförs av kommunikationsavdelningen tillsammans med cirka 15 ”piloter” 
från kommunens alla verksamheter. På den plattformen är det inget som 
hindrar att en frågefunktion till förtroendevalda implementeras enligt 
motionärens första förslag. Beräknad engångskostnad för utvecklingen av 
funktion cirka 25 tkr. 
 
För att en fråga-politiker-funktion ska uppnå syftet i motionen bör det 
understrykas hur viktigt det är att förtroendevalda kontinuerligt (dagligen) 
läser inkomna synpunkter och svarar på dessa i rimlig tid. Leksands 
kommun har haft denna funktion under ett antal år med tvivelaktigt resultat. 
På de 5 senaste (sept 2014) frågorna har endast 1 parti svarat. Med en låg 
svarsfrekvens riskerar funktionen snarare en motsatt effekt och en 
misskreditering av partierna/förtroendevalda. 
 
Det andra förslaget i motionen gällande synpunkter från medborgare 
infördes under 2014 och fungerar bra. Den innebär att ett webbformulär 
används för alla synpunkter/klagomålshantering gällande samtliga 
verksamheter. Synpunkter/klagomål styrs sedan till respektive chef samt 
registrator. Respektive verksamhet ansvarar för åtgärder utifrån inkomna 
synpunkter. 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 4 
 
  

Ks § 2 forts. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan J Eriksson (M): Bifall till motionen. 
Sofia Jarl (C): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag. 
Kerstin Stenquist (C): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag. 
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
Emil Bostad (SD): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Stefan J Eriksson (M) 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Stefan J Eriksson (M), Erik Bergman (M), 
Sofia Jarl (C), Kerstin Stenquist (C) och Emil Bostad (SD) till förmån för 
eget förslag. Stefan J Eriksson (M) lämnar en skriftlig reservation, bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 2. 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2015-01-09, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 141103 § 167. 
Motion, 2014-10-31, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 5 
 
 Dnr 2015:45/29 

Ks § 3 
 
Begäran om investeringsmedel till ny gruppbostad enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avsätta högst 10 miljoner kronor i investeringsmedel för att bygga en 
ny gruppbostad. 

2. Finansiering av investeringen ska ske genom upptagande av lån. 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av sektionschef har ansvariga inom LSS gjort en till utredning då 
behovet av bostäder blir mer akut och den strategi man tidigare lagt upp 
tillsammans med äldreomsorgen skjuts upp eller kommer att omformuleras. 
LSS verksamheten beräknas vara i behov av ytterligare en gruppbostad med 
plats för fem-sex lägenheter, som skulle behövas tas i bruk omedelbart. 
 
Under åren 2015-2020 finns det 12 personer som har beviljats eller kan komma 
att beviljas bostad med särskild service enligt LSS. Då medelåldern på de som i 
dag bor på boende inom LSS i Gagnefs kommun är mycket låg förväntas det 
inte bli någon större omsättning på platser de kommande tio åren. 
 
För att bygga en gruppbostad enligt förslag med 6 platser så uppskattas 
kostnaden till 10 miljoner kronor. För att få en mer exakt kostnad måste 
projektering göras på uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-02-03, en sida. 
Protokollsutdrag, Su 150119 § 8. 
Bostad med särskild service enligt LSS – Utredning av behov 2015-2022, 
sex sidor. 
 
Lagrum 
LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 6 
 
 Dnr 2014:852/11 

Ks § 4 
 
Ersättares tjänstgöring i styrelse och nämnder 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ersättare ska tjänstgöra som personlig ersättare enligt den ordning de 
upptagits i dagens protokoll. 

2. Ersättare ska i första hand tjänstgöra inom den egna partigruppen. 

3. I andra hand ska ersättare tjänstgöra inom det partiblock den ordinarie 
ledamoten tillhör. 

4. För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 
 nedanstående partigrupp: angiven partiordning: 
 M M, KD, FP, C, MP, KOSA, S, V, SD 
 C C, FP, KD, M 
 FP FP, KD, M, C, MP, KOSA, S, V 
 KD KD, FP, M, C, MP, KOSA, S, V 
 S S, MP, KOSA, V, C, FP, KD, M, SD 
 V V, S, MP, KOSA 
 MP MP, KOSA, S, V, KD, FP, M, C, SD 
 SD SD 
 KOSA KOSA, S, MP, V 
 
Ärendebeskrivning 
För att tydliggöra ersättarnas inträdesordning ersätter detta beslut kf 141103 § 162. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 5. 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2015-01-20, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 141103 § 162 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 7 
 
 Dnr 2015:92/00 

Ks § 5 
 
Kommunchefens verksamhetsrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 
• Barn och utbildning 
• Socialtjänsten 
• Kultur och fritid 
• Beyond skiing 
• Övrigt 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2015-02-09, två sidor. 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 8 
 
  

Ks § 6 
 
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 141103 § 167 Motion om att införa en egen variant av 

"Kan du lova?" i kommunen 
Au 141125 § 171 Reglemente för nämnderna 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2014-01-30, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 9 
 
 Dnr 2014:947/04 

Ks § 7 
 
Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Kommunstyrelsens detaljbudget för 2015. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ekonomiska ramar för kommunstyrelsens 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska besluta om fördelning av ram inom sitt 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 bygger på 
detaljerade budgetar för verksamheterna inom de olika sektionerna. 
Dokumentet följer den verksamhetsuppdelning som används i den löpande 
uppföljningen under året och fördelar ramarna som nettobudget enligt denna. 
Intäkter och kostnader budgeteras per sektion. 
 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut finns en ram på 514 132 tkr för 2015. 
I beloppet ingår även ramar för lönekostnadshöjningar och kapitalkostnader 
för hela kommunens verksamhet. 
 
En liten del av lönekostnadshöjningen mellan 2014 och 2015 har fördelats 
till miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige. Det innebär att 
kommunstyrelsens ram justerats till 514 114 tkr. 
 
Inom Äldreomsorgen har budget i år lagts med full täckning för semester-
vikariekostnader och tidigare beslutat personaltäthet. Resultatet har blivit att 
verksamheten inte har gått att anpassa till beslutad ram. Inom äldreomsorgen 
finns därför orealiserade sparbeting på totalt 3,2 mnkr i budgeten, varav cirka 
1 mnkr inom hemtjänsten. Även inom LSS verksamheten har det visats sig att 
verksamheten bostad med särskild service inte ryms inom ram. Därför finns 
inom budget ett orealiserat sparbeting på 0,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 6. 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-01-21, en sida. 
Kommunstyrelsens detaljbudget 2015, tolv sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomi 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 10 
 
 Dnr 2015:57/04 

Ks § 8 
 
Plan för budgetprocessen 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Plan för budgetprocessen 2016. 
 
Ärendebeskrivning 
En plan för processen och mötesdatum för att ta fram en budget 2016 har 
tagits fram. Planen följer i stora drag den budgetprocess som följdes inför 
budget 2015 med en anpassning till den nya nämndsorganisationen. Planen 
tar sikte på att budget ska fastställas i kommunfullmäktige den 15 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 7. 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-01-20, en sida. 
Plan för budgetprocessen 2016, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomi 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 11 
 
 Dnr 2014:55/04 

Ks § 9 
 
Redovisning intern kontrollplan 2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2014. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll inom 
Gagnefs kommun. 
 
Av reglementet framgår att styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för 
den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att tillse att det finns en god intern kontroll.  
 
Det ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
 
Det fanns 13 kontrollområden med i planen 2014 som har identifierats 
utifrån en riskanalys per sektion/avdelning. Alla kontrollansvariga har 
lämnat en återrapportering. 5 kontrollområden har fungerande rutiner och 
dokumenterade processer. Det finns 8 kontrollområden som är i behov av 
utveckling eller saknar en dokumenterad rutinbeskrivning. De ska åtgärdas 
och rapporteringen sker i samband med planredovisningen för 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 9. 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-01-19, en sida. 
Uppföljning för den interna kontrollen 2014, två sidor. 
 
Underlag 
Kontrollansvarigas rapportering, 24 sidor. 
Granskningsrapporten Gagnefs Teknik AB (Dnr:2014:446/04). 
Granskningsrapporten Gagnefs Bostäder AB (Dnr:2014:11/04). 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 140218 § 20 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomi 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 12 
 
 Dnr 2007:441/05 

Ks § 10 
 
Upphörande av möjlighet för personal och politiskt valda att hyra 
kommunens bilar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Möjligheten för personal och politiskt valda att under kvällar och helger 
hyra kommunens bokningsbara bilar (ks 2007-12-17 § 342) upphör i och 
med detta beslut. 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-12-17 att möjliggöra för personal och 
politiskt valda att under kvällar och helger hyra kommunens bokningsbara 
bilar. Syftet var att öka bilarnas nyttjandegrad. Den enskilde har debiterats 
med 28 kr/mil. Uthyrningsverksamheten bedömdes inte konkurrera 
biluthyrningsfirmorna. Möjligheten att hyra kommunens bilar har utnyttjats 
sparsamt. 
 
Motivering till beslut 
Ett ökat nyttjande av bilarna medför också högre kostnader för bilarna, 
vilket inte täcks av 28 kr/mil. Kostnaderna för det administrativa arbetet 
kring debitering täcks inte av avgiften. Kommunen har ingen kontroll av hur 
bilarna används när de hyrs ut utanför arbetstid. Uthyrning av kommunens 
bilar utanför arbetstid kan knappast ses som en kommunal angelägenhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 10. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-12-18, en sida. 
Protokollsutdrag, Ks 071217 § 342. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomi 
Personal 
Kommunikation 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 13 
 
 Dnr 2014:1022/04 

Ks § 11 
 
Verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 20 046 kronor för år 2015 till Ung 
Företagsamhet Dalarna. 

2. Bidraget betalas ut efter att Ung Företagsamhet Dalarna rekvirerat det. 
Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2015-11-30. 

 
Ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet är en ickevinstdrivande, ideell, partipolitiskt 
obunden organisation som har ett nära samarbete med skola och 
näringsliv. Ung Företagsamhet arbetar, genom ett utbildningskoncept 
för skolan, för att Sverige ska få fler företagare och företagsamma 
medborgare. Ung Företagsamhet stimulerar ungdomars kreativitet och 
entreprenörsanda, ger ungdomar insikt i företagandets villkor och 
drivkrafter samt ökar förståelsen för vikten av entreprenörskap. 
 
Ung Företagsamhet har verkat i Dalarna sedan 1992. Antalet UF-företagare 
läsåret 2014/15 hamnar kring 850 ungdomar i cirka 300 UF-företag och 
konceptet används på 24 olika gymnasieskolor i 12 kommuner runt om i 
Dalarna. Av dessa kommer minst 34 ungdomar från Gagnefs kommun. 
 
Ung Företagsamhet ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd. Gagnefs kommun 
bidrog 2014 med 20.024 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 11. 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2015-01-20, en sida. 
Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet, 2014-12-04, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Ung Företagsamhet Dalarna 
Kommunstyrelse-sekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 14 
 
 Dnr 2015:3/80 

Ks § 12 
 
Bidrag till God man & Förvaltareförening, Borlänge-regionen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan. 
 
Ärendebeskrivning 
God man & Förvaltareförening, Borlänge-regionen ansöker om 30 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 12. 
Ansökan om bidrag till God man & Förvaltareförening, Borlänge-regionen, 
2015-01-02, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
God man & Förvaltareförening 
Kommunstyrelse-sekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 15 
 
 Dnr 2014:852/11, 2014:1036/10 

Ks § 13 
 
Val av ombud och ersättare för Gagnefs kommun på 
Kommuninvests föreningsstämma till och med 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ombud välja Irene Homman (S). 

2. Till ersättare välja Lars-Erik Granholm (KOSA). 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan Kommuninvests föreningsstämma, 2014-12-03, en sida, 
dnr 2014:1036/10. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Kommuninvest 
Ekonomi 
Kommunsekreterare 
Personal 
Kommunikatör, C.S. 
Assistent, E.P. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 16 
 
 Dnr 2014:982/61 

Ks § 14 
 
Egentillsyn vid skolor i Gagnefs kommun 
– besöksplan första kvartalet år 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna besöksplan för egentillsyn vid skolor i Gagnefs kommun 
första kvartalet år 2015. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och 
skolor. Eftersom politiken förändras från och med april 2015 presenteras 
endast en plan för årets första kvartal. Detta gäller verksamhetsbesök vid 
Bäsna och Djurås skolor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Buu 141210 § 8. 
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-12-03, en sida. 
Egentillsyner vid skolor i Gagnefs kommun första kvartalet år 2015, 
2014-12-03, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Buu 141119 § 5 
 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildning + handling 
Svante Hanses (KOSA) + handling 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 17 
 
 Dnr 2014:918/31 

Ks § 15 
 
Funktionellt prioriterat vägnät – yttrande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunalrådet och oppositionsrådet i uppdrag att besvara remissen 
”Funktionellt prioriterat vägnät”. 

 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för 
nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt 
prioriterat vägnät. Remissförslaget är framtaget av Trafikverket i dialog med 
länsplaneupprättarnas tjänstemän. Yttrandet ska vara Trafikverket och 
Region Dalarna tillhanda senast 2015-02-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Ge kommunalrådet och oppositionsrådet i uppdrag att 
besvara remissen ”Funktionellt prioriterat vägnät”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2015-02-10, en sida. 
Protokollsutdrag, Tu 150205 § 3. 
Funktionellt prioriterat vägnät - remiss, Trafikverket, 2014-10-29. 
 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnad 
Kommunalråd 
Oppositionsråd 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 18 
 
 Dnr 2014:709/86 

Ks § 16 
 
Digitalisering av biografen i Lindberghallen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Björn Biografer AB att driva biografen i Lindberghallen på 
kontinuerlig basis. 

2. Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med 
Björn Biografer AB. 

 
Ärendebeskrivning 
För att kunna återuppta biografdriften i Lindberghallen måste utrustningen 
digitaliseras, då marknaden helt övergivit den analoga filmen och inga nya 
filmer finns att tillgå. Björn Biografer AB, som tidigare visat film i 
Lindberghallen, föreslås få fortsätta driften och har sökt och beviljats 
175 000 kronor i bidrag från Svenska Filminstitutet för digitalisering. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-09-02, § 176, garanterar 
Gagnefs kommun att gå in med resterande belopp för inköp av digital 
biografutrustning, dock max 350 000 kronor, i samarbete med utsedd 
biografägare.  
 
Finansiering 
Det finns avsatta medel i kommunens budget för nödvändiga investeringar. 
Kostnader för driften regleras i ett avtal mellan Gagnefs kommun och 
biografägaren. Eventuella kostnader ryms inom sektionens budget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kfu 141202 § 1. 
Tjänsteutlåtande, 2014-11-24, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 140902 § 176 
 
Protokollsutdrag 
Björn Biografer AB 
Kultur och fritid 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 19 
 
 Dnr 2014:818/70 

Ks § 17 
 
Årets medmänniska 2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Pris som årets medmänniska 2014 tilldelas; 
Lena och Anders Nordén som erhåller 5 000 kronor, med motiveringen, 
”Fantastiska människor som bryr sig på ett unikt sätt, för att de 
tillsammans eller var för sig använder varje del av sitt liv till att ställa 
upp för andra och de finns alltid till hands med glädje i stort och smått.” 

Per Almén som erhåller 5 000 kronor, med motiveringen, 
”För sitt outtröttliga arbete inom Väntjänsten i Gagnef, han är en 
verklig medmänniska som besöker och glädjer de gamla.” 

Som medmänniskor bidrar de till en varm och trygg kommun! 
 
Ärendebeskrivning 
Priset som Årets medmänniska är riktat till privatperson/personer som gjort 
förtjänstfulla insatser inom det sociala verksamhetsområdet i Gagnefs 
kommun. Priset ska uppgå till 10 000 kronor och kan fördelas till högst tre 
personer/år. Pristagare utses av kommunstyrelsen på förslag av 
socialutskottet. 
 
Ärendets beredning 
Förslag till pristagare av Årets medmänniska har inkommit från 
kommuninvånare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Su 141208 § 112. 
 
Protokollsutdrag 
Pristagare 
Övriga sökanden 
Sociala 
Kommunstyrelse-sekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 20 
 
 Dnr 2014:354/70 

Ks § 18 
 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 4 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, 4:e kvartalet 2014 
 
IFO: 
• Kontaktfamilj till pojke, beslut fattat 2014-04-30 ** 
• Kontaktfamilj till pojke, beslut fattat 2014-06-17 * 
• Kontaktfamilj till pojke, beslut fattat 2014-06-17 * 
 
*Beslut om kontaktfamiljer till två pojkar inrapporteras 2015-01-15 till IVO som 
avslutade då behov ej längre kvarstår enligt vårdnadshavares nulägessituation. 
** Beslut om kontaktfamilj till pojke inrapporterat till IVO som verkställt 2015-01-20. 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 21 
 
  

Ks § 18 forts. 
 
OF: 
• Bostad med särskild service enligt 9:9 LSS till man, beslut fattat 2014-06-16 
• Ledsagarservice 9.3 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-15 
• Kontaktperson enligt 9.4 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-15 
• Korttidsvistelse enligt 9.6 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-17 
 
ÄO: 
Beslut som har avslutats: 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-05-07 har verkställts 2014-10-21 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-05-07 har verkställts 2015-01-13 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-06-03 har avslutats.  

(Den enskilde har tackat nej till boende och annan insats är verkställd) 
 

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 2014-07-01 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-08-19 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-08-27 
• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-09-05 
• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-09-10 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2014-01-15, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige, rapport 
Revisorer 
Sociala 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 22 
 
 Dnr 2015:66/11 

Ks § 19 
 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i KPR (Kommunala 
pensionärsrådet) – Ann-Gret Olsson (S) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Gret Olsson (S) avsäger sin plats som ledamot i KPR. 
 
Protokollsutdrag 
Ann-Gret Olsson (S) 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunsekreterare 
Personal 
Kommunikatör, C.S. 
Assistent, E.P. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 23 
 
 Dnr 2015:97/11 

Ks § 20 
 
Val av ledamot till KPR (Kommunala pensionärsrådet) till och 
med 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamot välja Tommy Brandt (S). 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ledamot i KPR. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 150210 § 19 
 
Protokollsutdrag 
Tommy Brandt (S) 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunsekreterare 
Personal 
Kommunikatör, C.S. 
Assistent, E.P. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 24 
 
 Dnr 2014:1054/73 

Ks § 21 
 
Lösning av platsbrist i äldreomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge verksamheten i uppdrag att driva Rosengården med möjlighet till 
övernattning och korttidsboende. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att föreslå hur finansiering ska ske på 
nästkommande sammanträde för kommunstyrelsen. 

 
Bakgrund 
Platsbristen inom äldreomsorgen är och har under längre tid varit stor. 
Planen för byggandet av ett demenscenter har ändras över tid, vilket gör att 
tidsplanen inte harmonierar med den omflyttning och tillfällig minskning av 
platser som gjorts på grund av de krav på brandsäkerhet som ställts på 
Gagnefsgården. 
 
Situationen inom äldreomsorgen är idag ohållbar. 22 personer väntar på att 
få särskilt boende i form av demensboende eller boende för omfattande 
omsorg och omvårdnadsnivå. 13 personer av dem väntar på korttids-
avdelningen. Det medför att det inte finns plats att ta emot utskrivningsklara 
från lasarettet. Tre platser köps på Skönvik i Hedemora och under kortare 
perioder har även extra platser köpts i andra kommuner. Uppgifterna ovan 
är färskvara och är framtagna 2015-01-14. Idag finns cirka 10 personer med 
demenssjukdom i hemmet som är i behov av kortare avlastning natt och 
kvälls tid. Idag hanteras det på korttidsavdelningen och måste planeras in 
med lång framförhållning. 
 
Åtgärder 
Verksamheten har tittat på olika sätt att lösa platsbristen, både akut och en 
lösning för den tid det tar innan ett nytt äldreboende står färdigt. Den akuta 
situationen måste lösas inom 2 veckor. 
 
Akut situation 
Övernattningsmöjligheter tillskapas i fyra rum på Rosengården i källarplan 
på Gagnefsgården, som används till korttidsplatser samt till övernattning av 
Rosengårdens gäster. Verksamheten bemannas upp för att klara av kvälls, 
natt och helgverksamheten. Den ökade kostnaden för detta beräknas till 
cirka 4,2 miljoner kronor på helårsbasis, motsvarande cirka 8 årsarbetare 
och ökade driftkostnader. Sjuksköterska kan lösas inom befintlig budget. 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 25 
 
  

Ks § 21 forts. 
 
Brandskyddet förstärks enligt brandinspektörerna anvisningar så att hela 
Rosengården blir en brandcell. För att anpassa lokalen enligt ovan beräknar 
fastighet att det kan ske inom en månad. Kommunen får cirka ett års dispens 
när det gäller brandskydd och kan då bedriva verksamhet i lokalerna till 
januari 2016. Arbetsmiljöverkets inställning till den lösningen är inte känd. 
 
Verksamhetens bedömning 
Detta är en snabb lösning som hejdar inflödet av en del nya 
boendeansökningar och hanterar en del av trycket på korttidsplatser. Risken 
för tillsyn av arbetsmiljöverket finns. 
 
Tillfälliga boendeplatser i väntat på nytt boende 
Hela bottenvåningen på Gagnefsgården används och 10 rum skapas. 
Bottenvåningen byggs om enligt brandinspektörernas regler och 
arbetsmiljöverkets riktlinjer. Detta sker genom att bygga ut toaletten och 
använda två rum per plats med en meters öppning emellan. Kostnaden för 
ombyggnationen är ej klarlagd. Personalkostnaden och driftkostnaderna 
skulle uppgå till cirka 6,9 milj. Inflyttning kan ske tidigast under sista 
kvartalet 2015. 
 
Verksamhetens bedömning 
Eftersom ett nytt äldreboende förmodligen inte står färdigt inom två år, 
bedöms att kortsiktiga lösningen måste hålla över en längre tidsperiod. 
Därför måste lösningen motsvara kraven på brandsäkerhet och 
arbetsmiljöverkets krav. 
 
Moduler 
Alternativet att köpa moduler och docka in mot Törnholn har utretts. Detta 
innebär en lösning med lokaler som är godkända enligt arbetsmiljöverket 
och som kan fungera under den tid som utredning och byggnation av nytt 
demensboende pågår. Moduler med 8-10 platser skulle innebära en kostnad 
på cirka 8,5 miljoner. När utredning och byggnation av nytt demensboende 
är klart kan modulerna säljas vidare på andrahandsmarknaden. 
 
Enligt tidigare uppgift från leverantör skulle det ta cirka 6 månader från 
beställning till inflyttning. Vid kontakt med företaget 2015-02-03 har en kö 
uppstått på beställningar och de kan inte leverera moduler förrän slutet på 
2016. Moduler bedöms inte vara ett alternativ i nuläget. 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 26 
 
  

Ks § 21 forts. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Att snarast fullfölja det beslut som kommunfullmäktige ställt sig 
bakom 2012, att nytt demensboende byggs på den plats där Gagnefsgården står. 
Ann-Gret Olsson (S): Avslag till Sofia Jarl (C) förslag. 
Stefan J Eriksson (M): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 
Ann-Gret Olsson (S): Ge verksamheten i uppdrag att driva Rosengården 
med möjlighet till övernattning och korttidsboende. 
Sofia Jarl (C): Ge kommunchefen i uppdrag att föreslå hur finansiering ska 
ske på nästkommande sammanträde för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ann-Gret Olsson (S) förslag om att ge 
verksamheten i uppdrag att driva Rosengården med möjlighet till övernattning 
och korttidsboende och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag om att ge kommunchefen 
i uppdrag att föreslå hur finansiering ska ske på nästkommande sammanträde för 
kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag om att snarast fullfölja 
det beslut som kommunfullmäktige ställt sig bakom 2012, att nytt demensboende 
byggs på den plats där Gagnefsgården står och finner att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 
 

Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C) och Kerstin Stenquist (C) till förmån 
för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-02-05, två sidor. 
Protokollsutdrag, Tu 150205 § 6. 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 13 
Nulägesrapport gällande efterfrågan på boendeplatser inom äldreomsorgen 
januari 2015, 14 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 141209 § 290 
 
Protokollsutdrag 
Sociala Kommunchef 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 27 
 
 Dnr, se rapportlista 

Ks § 22 
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter: 
1. Gagnefs Teknik AB – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Gagnefs Teknik AB, 2014-10-02, 18 sidor. 
 

2. Räddningstjänsten Dala Mitt – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2014-11-24, 19 sidor. 
 

3. Miljö- och byggnadsnämnden – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2014-12-17, 32 sidor. 
 

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

Underlag 
Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel, 2014-11-25, elva sidor. 
 

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

Underlag 
Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel, 2014-12-18, åtta sidor. 
 

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

Underlag 
Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel, 2015-01-13, nio sidor. 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 28 
 
  

Ks § 22 forts. 
 
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 2014-11-17, 
åtta sidor. 
 

8. Region Dalarna – protokoll 

Underlag 
Protokoll, Region Dalarna, 2015-01-08, 85 sidor. 
 

9. Återrapport loggranskning 2014 

Ärendebeskrivning 
Utförd loggranskning ska återrapporteras en gång per år till kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 
Enligt kontrollplan för systemansvarig HSL. 

Systemansvariges bedömning 
Loggranskning under 2014 är utförd utan anmärkning. 

Lagrum 
HSL 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-01-22, en sida. 

Dnr: 2015:36/70 
 

10. Barnomsorgsbehov 

Underlag 
Antal placeringar Gagnefs kommun 2014 per månad, 2014-12-31, en sida. 

Dnr: 2014:76/63 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 29 
 
  

Ks § 22 forts. 
 
11. Verksamhetsrapport från Visit Södra Dalarna AB 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsrapportering från Visit Södra Dalarna AB. 

Dnr: 2015:73/10 
 

12. Överförmyndare i samverkan 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarchefen informerar om Överförmyndare i samverkan. 

Dnr: 2015:73/10 
 

13. Ohälsotalet 

Ärendebeskrivning 
Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i november 
månad till 6,3 % och i december månad till 5,3 % vilket är en oförändrad 
nivå i november och en minskning med 1,7 procentenheter i december 
jämförande med samma period 2013. 
 
Sjukfrånvaron i procent per helår 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
4,80% 4,36% 4,38% 4,20% 4.86% 5,41% 5,99 % 

Underlag  
Protokollsutdrag, Pu 150127 § 3. 
Sjukfrånvaro/frekvens/exklusive sjukersättning, en sida. 
 

14. Äldreomsorgen – lägesrapport, se § 21. 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 30 
 
  

Ks § 22 forts. 
 
15. Utökat behov av lokaler för ensamkommande barn 

Ärendebeskrivning 
I dialog med enheten för ensamkommande flyktingar, har bland annat besök 
gjorts på Gagnefgården i syfte att klargöra möjligheterna att bygga om en 
avdelning för detta syfte. Vidare har samtal förts om att kommunen ska 
förhyra sex lägenheter i före detta ICA Mockfjärd av Gagnefbostäder AB. 
Livsmedelslokalen är i dagsläget inte konverterad, men nya ritningar/layout 
är under framtagande. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Tu 150205 § 4. 

Dnr: 2014:1055/29 
 

16. Behovsutredning avseende lokaler för pedagogiskt ändamål i Mockfjärd 

Ärendebeskrivning 
Från skolchefen har samhällsbyggnadssektionen fått en enkel verksamhets-
beskrivning av tänkt verksamhet i fd Hedens skola. Mockfjärdsskolan har 
platsbrist och ser en möjlighet att förlägga SFI och vuxenutbildningens 
omvårdnadsprogram i dessa lokaler. På grund av trångboddhet i 
Mockfjärdsskolan innehåller uppdraget även en studie över möjligheterna 
att även kunna inhysa administrativa lokaler för förskolans chefer, 
administration, specialpedagoger och pedagogiska handledare i övre planet. 
 
En brandskyddsbeskrivning utfördes tisdagen den 3 februari, varefter en 
brandskyddsdokumentation tas fram. Samtidigt kommer man även att utföra 
en besiktning av erforderliga underhållsåtgärder i byggnaden. En första 
preliminär kalkyl har upprättas över anpassningar och ombyggnationer 
vilken beräknats till cirka 10 mkr. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Tu 150205 § 5. 

Dnr: 2014:1035/29 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 31 
 
  

Ks § 22 forts. 
 
17. Aktuell ekonomisk rapport 

Underlag 
Preliminär Ekonomisk rapport 2014-12-31, två sidor. 

Dnr: 2015:71/04 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-01-30, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Barn & utbildning 
Ekonomi 
Kommunikation 
Kultur & fritid 
Personal 
Samhällsbyggnad 
Sociala 
Miljö & bygg 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 32 
 
  

Ks § 23 
 
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 141202-141231, nr 62-80, en sida. 
Information 150101-150203, nr 1-2, en sida. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 33 
 
  

Ks § 24 
 
Ordföranderapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 
• BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 34 
 
  

Ks § 25 
 
Anmälan av utskottens protokoll 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 
Ärendebeskrivning 
Personalutskottet 2014-12-09, §§ 52-54 
Barn- och utbildningsutskottet 2014-12-10, §§ 7-11 
Allmänna utskottet 2015-01-27, §§ 1-13 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 35 
 
  

Ks § 26 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
dagens protokoll. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att informera delegaterna om reglerna för 
delegationsbeslut. 

 
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. 
 
Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande 
01-02/2014, Begäran om yttrande 
 
Skolchef 
20-21/2014, 77/2014, 01/2015, Beslut om ökad vistelsetid förskolan 
22-27/2014, 30-40/2014, 42-47/2014, 49-53/2014, 58-59/2014, 63-74/2014, 
76/2014, Beslut om rätt till skolskjuts 
28-29/2014, Tillstånd om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 
41/2014, Beslut om fritidshemplacering 
48/2014, 54-57/2014, 79/2014, Beslut om modersmålsundervisning/stöd 
60-61/2014, Beslut om rätt till tågmärke 
62/2014, Meddelande om avstängning av barn- o skolbarnomsorg 
75/2014, Läsårstider i Gagnefs kommuns skolor 2015/16 
78/2014, Beslut om utlämnade av handling 
02/2015, Beslut om att gå i förskola 
 
Förvaltningsassistent, skolsektionen 
4-52/2014, 01-02/2015, 05/2015, Stöd till inackordering 
03-04/2015, Kontant resebidrag vid APU 
 
Rektor, Bäsna- och Djuråsskolan 
1/2014, Beslut om utlämnade av handling 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 36 
 
  

Ks § 26 forts. 
 
Parkeringstillstånd 
31-33/2014, Parkeringstillstånd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Svante Hanses (KOSA): Ge kommunchefen i uppdrag att informera 
delegaterna om reglerna för delegationsbeslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Svante Hanses (KOSA) förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2015-02-02, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2015-02-02, fem sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 
Personal 
Barn och utbildning 
Samhällsbyggnad 
Ekonomi 
Stöd och omsorg 
Kommunikation 
Äldreomsorg 
Kultur och fritid 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 37 
 
  

Ks § 27 
 
Posten i Björbo 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunalrådet och oppositionsrådet i uppdrag att uppvakta 
ansvariga beslutsfattare gällande Postens service i Björbo. 

 
Ärendebeskrivning 
Posten Nord har för avsikt att upphöra med paketutlämning i Björbo i 
samband med att nuvarande utlämningsställe upphör med verksamheten. 
Andra företag har till posten anmält sitt intresse att överta paketutlämningen. 
Kommunalrådet och näringslivsutvecklaren har agerat i frågan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Ge kommunalrådet och oppositionsrådet i uppdrag att 
uppvakta ansvariga beslutsfattare gällande Postens service i Björbo. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunalråd 
Oppositionsråd 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-10 38 
 
 Dnr, se lista 

Ks § 28 
 
Extra sammanträde för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Extra sammanträde för kommunstyrelsen torsdagen den 19 februari 
kl. 08.00. 

2. Att behandla ärende nr 3-9, 16, 23-24, 35 i dagordningen vid 
kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 19 februari. 

 
Nr Ärende Dnr 
3 Införande av en ny politisk organisation från och 

med 1 april 2015 
2014:871/00 

4 Reglemente för kommunstyrelsen 2014:991/00 
5 Reglemente för socialnämnden 2014:991/00 
6 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 2014:991/00 
7 Reglemente för tekniska nämnden 2014:991/00 
8 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2014:991/00 
9 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 2014:991/00 
16 Val av fem ledamöter och fem ersättare till 

budgetberedningen till och med 2018-11-15 
2014:852/11 

23 Plan för utbildning på Introduktionsprogram i 
Gagnefs kommun 

2014:1034/61 

24 Lokalbehov inom barn- och utbildningssektionen 
hösten 2015, Mockfjärd och Djurås 

2014:1035/29 

35 Utredning av möjligheterna till bostadsbyggande 
med externa finansiärer 

2015:94/29 

 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 




