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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 2 
 
 Dnr 2014:871/00 

Ks § 29 
 
Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Den politiska organisationen kompletteras med inrättande av  
 En socialnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare, varav 

- ett individ- och familjeomsorgsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare 
 En barn- och utbildningsnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare 
 En teknisk nämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare 
 En kultur- och fritidsnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare 

2. De nya nämnderna inrättas från och med 1 april 2015. 

3. En första utvärdering av organisationen genomförs efter ett år, 1 april 2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut 
från kommunfullmäktige 

1. Ge kommunalrådet och oppositionsrådet i uppdrag att utforma 
utvärderingen av organisationen. 

 
Bakgrund 
1 januari 2009 infördes en ny politisk organisation i Gagnefs kommun. Alla 
nämnder, förutom miljö- och byggnadsnämnden togs bort, och all verksamhet 
centraliserades till kommunstyrelsen. Förutom ett allmänt utskott och 
personalutskott inrättades ett socialutskott, för hantering av individärenden 
inom socialtjänsten, ett kulturutskott samt ett fritids- och idrottsutskott. 
 
Kommunstyrelsen utökades från 11 ledamöter till 13. Bland dessa 13 och deras 
ersättare måste ledamöterna i utskotten väljas. Detta innebär att i princip all 
makt koncentreras till kommunstyrelsens 13 ledamöter och deras ersättare. 
 
Förutom att få en tydligare styrning från kommunstyrelsen var ett av syftena 
med förändringen att vitalisera fullmäktige. Revisionen har genomfört två 
utvärderingar av organisationsförändringen. I dessa har bland annat 
konstaterats att arbetsformerna i stort sett inte har förändrats i 
kommunstyrelsen trots att verksamhetsområdet utökats väsentligt. Detta har 
inneburit att en del av styrelseledamöterna upplevt att de inte haft tillräcklig 
insyn i verksamheten. I revisionsrapporterna konstateras också att arbetet i 
fullmäktige inte har vitaliserats i någon större grad. 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 3 
 
  

Ks § 29 forts. 
 
Förslag på ny politisk organisation 
Socialdemokraterna, kommunal samling, miljöpartiet och vänsterpartiet, 
anser att en ny politisk organisation behövs för att vitalisera demokratin i 
Gagnefs kommun och vill återinföra nämnderna för att få in fler 
förtroendevalda i beslutsprocessen och bredda demokratin. 
 
Kommunstyrelsen kommer för den skull inte att mista sin ställning som 
kommunens ledande politiska organ. Det är viktigt att kommunstyrelsen tar 
den rollen för att hålla ihop verksamhetens olika delar och stå för samsyn 
och samverkan. 
 
Den nya politiska organisationen ska bestå av 
 En kommunstyrelse med 11 ledamöter och 11 ersättare, varav 

- ett allmänt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare 
- ett personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare 

 En socialnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare, varav 
- ett individutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare 

 En barn och utbildningsnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare 
 En teknisk nämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare 
 En kultur och fritidsnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare 
 En miljö och byggnadsnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare 
 
Kommunstyrelse med allmänt utskott och personalutskott och miljö- och 
byggnadsnämnd finns redan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Att i grunden behålla den politiska organisationen som finns 
idag och utveckla den genom att kommunstyrelsen utökas till 13 ledamöter 
och 22 ersättare, samt att följande utskott inrättas: 
Allmänna utskottet (7 ledamöter + 7 ersättare) 
Personalutskottet (3 ledamöter + 3 ersättare) 
Barn och utbildningsutskottet (7 ledamöter + 7 ersättare) 
Stöd, vård och omsorgsutskottet (7 ledamöter + 7 ersättare) 
Kulturutskottet (5 ledamöter + 5 ersättare) 
Fritidsutskottet (5 ledamöter + 5 ersättare) 
Individutskottet (3 ledamöter + 3 ersättare) 
Irene Homman (S): Ge kommunalrådet och oppositionsrådet i uppdrag att 
utforma utvärderingen av organisationen. 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 4 
 
  

Ks § 29 forts. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 

Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C) och Kerstin Stenquist (C) till förmån 
för eget förslag, bilaga 1. 
 
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens tilläggsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 3. 
Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 141103 § 160 
Ks 141014 § 215 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 5 
 
 Dnr 2014:991/00 

Ks § 30 
 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med en planerad ny politisk organisation i Gagnefs kommun 
föreligger förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): I § 25 ändra första meningen till ”Kommunalråd och 
kommunchef har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och att 
delta i överläggningarna.” samt att lägga till ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör någon enskild.” 
 

Ann-Gret Olsson (S): Från reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 1 
flytta ”samordningen av kommunens folkhälsoarbete” till kommunstyrelsens 
reglemente § 5. 
 

Sofia Jarl (C): Bifall till Ann-Gret Olsson (S) förslag. I § 5 lägga till 
övergripande jämställdhet och ungdomspolitiska frågor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens ändringsförslag. 
 

Ordföranden ställer Ann-Gret Olsson (S) förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ann-Gret Olsson (S) förslag. 
 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) tilläggsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 4. 
Reglemente för kommunstyrelsen, elva sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 6 
 
 Dnr 2014:991/00 

Ks § 31 
 
Reglemente för socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med en planerad ny politisk organisation i Gagnefs kommun 
föreligger förslag till reglemente för socialnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): I § 12 ändra första meningen till ”Kommunalråd och 
kommunchef har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och att 
delta i överläggningarna.” samt att lägga till ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör någon enskild.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens ändringsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Su 150119 § 14. 
Reglemente för socialnämnden, sju sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 7 
 
 Dnr 2014:991/00 

Ks § 32 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med en planerad ny politisk organisation i Gagnefs kommun föreligger 
förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Från § 1 flyttas 
”samordningen av kommunens folkhälsoarbete” till kommunstyrelsens 
reglemente § 5, enligt kommunstyrelsens beslut 2015-02-19 § 30. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): I § 12 ändra första meningen till ”Kommunalråd och 
kommunchef har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och att 
delta i överläggningarna.” samt att lägga till ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör någon enskild.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens ändringsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Buu 150204 § 1. 
Tjänsteutlåtande, 2015-01-23, en sida. 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 8 
 
 Dnr 2014:991/00 

Ks § 33 
 
Reglemente för tekniska nämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för tekniska nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med en planerad ny politisk organisation i Gagnefs kommun föreligger 
förslag till reglemente för tekniska nämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): I § 12 ändra första meningen till ”Kommunalråd och 
kommunchef har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och att 
delta i överläggningarna.” samt att lägga till ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör någon enskild.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens ändringsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Tu 150205 § 1. 
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2015-01-22, en sida. 
Reglemente för tekniska nämnden, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 9 
 
 Dnr 2014:991/00 

Ks § 34 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med en planerad ny politisk organisation i Gagnefs kommun föreligger 
förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): I § 12 ändra första meningen till ”Kommunalråd och 
kommunchef har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och att 
delta i överläggningarna.” samt att lägga till ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör någon enskild.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens ändringsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kfu 150203 § 2. 
Tjänsteutlåtande, 2015-01-22, en sida. 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2015-01-22, sex sidor.  
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 10 
 
 Dnr 2014:991/00 

Ks § 35 
 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med en planerad ny politisk organisation i Gagnefs kommun föreligger 
förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): I § 12 ändra första meningen till ”Kommunalråd och 
kommunchef har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och att 
delta i överläggningarna.” samt att lägga till ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör någon enskild.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens ändringsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Mbn 150121 § 9, dnr 2014-000446/40. 
Tjänsteutlåtande, 2015-01-13, en sida. 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, sju sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 11 
 
 Dnr 2014:947/04 

Ks § 36 
 
Nämndernas budget 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa nämndernas ramar för 2015 som följer: 
Budget per nämnd Budget 2015 
Driftanslag (tkr)   
Kommunstyrelsen -102 192 
Barn- o utbildningsnämden -229 574 
Socialnämden -182 300 
Kultur- och fritidsnämnden -12 218 
Tekniska nämnden -12 170 
Miljö- och byggnadsnämnden -2 705 
Kommunfullmäktige -1 963 
Summa driftsanslag  -518 782 
Investeringsanslag (tkr)   
Kommunstyrelsen -2 600 
Barn- o utbildningsnämden -2 700 
Socialnämden -500 
Kultur- och fritidsnämnden -320 
Tekniska nämnden -8 580 
Miljö- och byggnadsnämnden 0 
Kommunfullmäktige 0 
Summa investeringsanslag KS -14 700 

2. Inom kommunstyrelsens ram är budgeterat avskrivningar med 24,4 mnkr 
samt personalkostnadshöjningar med 7,7 mnkr. Denna ram ska fördelas 
på alla nämnder när kostnaderna är kända. 

 
Ärendebeskrivning 
När fullmäktige beslutade om budget 2015 beslöts om budget till de då 
existerande nämnderna, kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden 
samt till fullmäktige. 
 
I och med den nya nämndsorganisationen per 2015-04-01 måste 
kommunstyrelsens budget delas på fem nämnder: Kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden.   
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 12 
 
  

Ks § 36 forts. 
 
Inom kommunstyrelsens ram finns i kommunfullmäktiges tidigare 
budgetbeslut en ram för avskrivningar på 24,4 mnkr, samt en ram för 
personalkostandshöjningar på 10,9 mnkr. Förutsättningen är att denna ram 
ska fördelas ut till verksamheten eftersom de faktiska kostnaderna är kända.  
När kommunstyrelsen beslöt om detaljbudget hade 3,2 mnkr i 
personalkostnadshöjningar fördelats ut till verksamheterna inklusive miljö- 
och byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Därmed kvarstår en ram 
för personalkostnadshöjningar på 7,7 mnkr inom kommunstyrelsens ram.  
Inga avskrivningskostnader har ännu fördelats ut. 
 
Förslaget till beslut innebär att nämnderna övertar de budgetramar som 
tidigare budgeterats för sektionerna och som var del av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut 2014-12-08 med de justeringar för personalkostnadshöjningar 
samt omorganiseringar som inarbetats i kommunstyrelsens detaljbudgetbeslut 
2015-02-10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden som motsvarar barn- och utbildningssektionen. 
Socialnämnden motsvarar äldreomsorgssektionen och stöd- och omsorgssektionen. 
Tekniska nämnden motsvara samhällsbyggnadssektionen. 
Kultur- och fritidsnämnden motsvarar kultur- och fritidssektionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-02-16, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 13 
 
 Dnr 2014:1054/73 

Ks § 37 
 
Investeringar Gagnefsgården demensboende 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja investeringsmedel med upp till maximalt 10 000 000 kr för 
anpassning av Gagnefsgårdens bottenvåning för att öppna ett tillfälligt 
demensboende i lokalerna. 

2. Investeringen ska genomföras så att lokalerna i framtiden kan användas 
för andra ändamål i kommunen. 

3. Finansieringen av investeringen ska ske genom upptagande av lån. 
Kommunens Ramar för in och utlåning justeras därför upp med 
motsvarande belopp. 

 
Ärendebeskrivning 
I ett tjänsteutlåtande Lösning av platsbrist i äldreomsorgen daterat 2015-02-05 
har äldreomsorgschefen och fastighetschefen beskrivit kommunens brist på 
äldreomsorgsplatser och kommit med förslag till åtgärder för detta. 
 
I tjänsteutlåtandet föreslås att omedelbart öppna fyra heldygns 
demensplatser på Rosengården där det normalt bedrivs dagverksamhet. 
Vidare föreslås att Gagnefsgårdens bottenvåning byggs om för att fungera 
som demensboende till dess att ett nytt demensboende står klart. Denna 
verksamhet ska starta 4:e kvartal 2015. För bedömningarna omkring dessa 
förslag hänvisas till detta tjänsteutlåtande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 att ge verksamheten i uppdrag att 
driva Rosengården med möjlighet till övernattning och korttidsboende, samt 
att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå hur finansiering ska ske.  
 
Ekonomichefens bedömning 
Gagnefs kommun har i dag, på grund av platsbrist, stora problem att klara 
sina åtaganden när det gäller demensvård. Detta ger högre kostnader i andra 
verksamheten (hemtjänst och korttidsboende) och innebär i förlängningen 
en risk att viten utdöms för att beslut om boende inte kan verkställas. Med 
den tidshorisont som finns för ett nytt boende kan inte kommunen vänta 
med att vidta åtgärd. 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 14 
 
  

Ks § 37 forts. 
 
För att verkställa de föreslagna åtgärderna bör den blivande socialnämndens 
ram utökas under 2015. I och med att kommunen inte har några extra medel 
i driftsbudget, måste utökningen antingen finansieras genom neddragningar 
i andra verksamheter eller genom ett minskat överskott. Dock lär det vara 
svårt att under löpande år hitta möjliga neddragningar med nästan 6,0 mnkr. 
För att åstadkomma ett snabbt beslut bör utökningen därför finansieras 
genom minskat överskott. 
 
Inför budget 2016 bör ramar för att bedriva denna verksamhet inarbetas i 
budgeten genom den ordinarie budgetprocessen. 
 
Beslutet kommer att innebära att kommunen under 2015 inte har budgeterat 
för att klara sitt finansiella mål om att ha ett 2 % överskott på skatte- och 
utjämningsintäkterna. Detta innebär att det blir mycket osannolikt att målet 
kan nås. Kommunen bör eftersträva att återställa det budgeterade 
överskottet till 2 % målet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Att utreda hur ett tillfälligt demensboende kan inrättas i 
moderna moduler, samt att fortsatt utreda hur behovet av boende inom 
äldreomsorgen kan lösas långsiktigt. 
 

Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 
 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag. Avslag till Sofia Jarl (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 
Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 
 
 
 
 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 15 
 
  

Ks § 37 forts. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med sju ja-röster, tre nej-röster, en avstår. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Omröstningar 
Ja Nej Avstår 

Ann-Gret Olsson S X  X   
Tomas Fredén S X  X   
Lars-Erik Granholm KOSA – Pelle Källs (KOSA) X   
Svante Hanses KOSA X  X   
Maria Alfredsson MP X  X   
Sofia Jarl C X   X  
Kerstin Stenquist C X   X  
Stefan J Eriksson M X   X  
Anders Bengtsson KD – Christer Iversen (FP)   X 
Emil Bostad SD X  X   
Irene Homman S X  X   

Totalsumma: 7 3 1 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-02-16, två sidor. 
Protokollsutdrag, Ks 150210 § 21. 
Nulägesrapport gällande efterfrågan på boendeplatser inom äldreomsorgen 
januari 2015, 14 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-02-05, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 16 
 
 Dnr 2014:1054/73, 2014:947/04 

Ks § 38 
 
Utökad budgetram blivande Socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja den blivande socialnämnden en utökad budgetram med 4 217 tkr 
för att bedriva heldygnsverksamhet för dementa på Rosengården från 
februari 2015 tills årets slut. 

2. Bevilja den blivande socialnämnden en utökad budgetram med 1 725 tkr 
för att bedriva verksamhet vid Solgården under 4:e kvartal 2015. 

3. Beloppet finansieras genom att kommunens budgeterade överskott 
minskas med 5 942 tkr till från 10 906 tkr till 4 964 tkr. 

 
Ärendebeskrivning 
I ett tjänsteutlåtande Lösning av platsbrist i äldreomsorgen daterat 2015-02-05 
har äldreomsorgschefen och fastighetschefen beskrivit kommunens brist på 
äldreomsorgsplatser och kommit med förslag till åtgärder för detta. 
 
I tjänsteutlåtandet föreslås att omedelbart öppna fyra heldygns demensplatser 
på Rosengården där det normalt bedrivs dagverksamhet. Vidare föreslås att 
Gagnefsgårdens bottenvåning byggs om för att fungera som demensboende 
till dess att ett nytt demensboende står klart. Denna verksamhet ska starta 
4:e kvartal 2015. För bedömningarna omkring dessa förslag hänvisas till detta 
tjänsteutlåtande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 att ge verksamheten i uppdrag att 
driva Rosengården med möjlighet till övernattning och korttidsboende, samt 
att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå hur finansiering ska ske.  
 
Ekonomichefens bedömning 
Gagnefs kommun har i dag, på grund av platsbrist, stora problem att klara 
sina åtaganden när det gäller demensvård. Detta ger högre kostnader i andra 
verksamheten (hemtjänst och korttidsboende) och innebär i förlängningen 
en risk att viten utdöms för att beslut om boende inte kan verkställas. Med 
den tidshorisont som finns för ett nytt boende kan inte kommunen vänta 
med att vidta åtgärd. 
 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 17 
 
  

Ks § 38 forts. 
 
För att verkställa de föreslagna åtgärderna bör den blivande socialnämndens 
ram utökas under 2015. I och med att kommunen inte har några extra medel 
i driftsbudget, måste utökningen antingen finansieras genom neddragningar 
i andra verksamheter eller genom ett minskat överskott. Dock lär det vara 
svårt att under löpande år hitta möjliga neddragningar med nästan 6,0 mnkr. 
För att åstadkomma ett snabbt beslut bör utökningen därför finansieras 
genom minskat överskott. 
 
Inför budget 2016 bör ramar för att bedriva denna verksamhet inarbetas i 
budgeten genom den ordinarie budgetprocessen. 
 
Beslutet kommer att innebära att kommunen under 2015 inte har budgeterat 
för att klara sitt finansiella mål om att ha ett 2 % överskott på skatte- och 
utjämningsintäkterna. Detta innebär att det blir mycket osannolikt att målet 
kan nås. Kommunen bör eftersträva att återställa det budgeterade 
överskottet till 2 % målet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Att komplettera underlaget med kostnadskalkyler för drift, 
investering, även för ett modulalternativ, samt möjliga effektiviseringar 
inom blivande socialnämndens verksamhet innan beslut kan fattas. 
 

Christer Iversen (FP): Anslag till Rosengården 3.500.000 kronor och till nytt 
demensboende 1.000.000 kronor. 
 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag. Avslag till Sofia Jarl (C) förslag. 
Avslag till Christer Iversen (FP) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C) och Kerstin Stenquist (C) till förmån 
för eget förslag. Mot beslut reserverar sig Christer Iversen (FP) till förmån 
för eget förslag. 
 
 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 18 
 
  

Ks § 38 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-02-17, två sidor. 
Protokollsutdrag, Ks 150210 § 21. 
Nulägesrapport gällande efterfrågan på boendeplatser inom äldreomsorgen 
januari 2015, 14 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-02-05, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 19 
 
 Dnr 2015:94/29 

Ks § 39 
 
Utredning av möjligheterna till bostadsbyggande med externa 
finansiärer 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag till hur 
bostadsbyggandet med externa finansiärer skulle kunna komma till stånd. 

2. Kostnaderna för utredningskostnader belastar kommunstyrelsens konto 
för utvecklingsmedel. 

 
Ärendebeskrivning 
Inom Falun Borlänge-regionen har det i några kommuner pågått ett arbete 
med att identifiera områden i kommunerna där det skulle kunna vara 
attraktivt för externa finansiärer att bygga bostäder. Arbetet har bedrivits 
tillsammans med ett företag med kunskaper och kontakter inom fastighets- 
och finansmarknaden och företaget har även bistått kommunerna med 
kontaktskapande. 
 
Om Gagnefs kommun ska få en befolkningsökning krävs ett ökat 
bostadsbyggande. Gagnefsbostäder AB kommer inom de närmaste åren inte 
att ha finansiell förmåga att bygga ytterligare bostäder, därför behövs andra 
aktörer på bostadsmarknaden. Falun och Borlänge har kommit en bit på väg 
i sitt arbete med att få andra aktörer intresserade av att bygga i 
kommunerna. För Gagnefs del finns här en vinst att samordna sitt arbete 
med övriga kommuner i Falun Borlänge regionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2015-02-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunchef 
Kommunstyrelse-sekreterare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 20 
 
 Dnr 2014:1034/61 

Ks § 40 
 
Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Gagnefs kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta plan för utbildning på Introduktionsprogram i Gagnefs kommun. 

2. Ge barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på hur vägarna till vidare utbildning och 
arbete kan underlättas ytterligare i Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun erbjuder två program vid Mockfjärdsskolan,  
Individuellt alternativ (IMIND) och Språkintroduktion (IMSPR) 
Utbildningarna har sin grund i en tydlig individualisering, med arbetet 
flexibelt organiserat utifrån elevens kunskapsutveckling och andra 
förutsättningar så att elevens mål för utbildningen ska nås. När den enskilde 
elevens mål är uppnådda ska organisationen vara sådan att eleven, utan 
onödig väntetid, ska kunna övergå till annan utbildning, till exempel annat 
introduktionsprogram eller nationellt program. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Ge barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag på hur vägarna till vidare utbildning och 
arbete kan underlättas ytterligare i Gagnefs kommun. 
 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag.  
 

Christer Iversen (FP): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 
 

Maria Alfredsson (MP): Bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) tilläggsförslag. 
 
Lagrum 
Skollagen 17 kap 7 § föreskriver att utbildningen på ett introduktionsprogram 
ska följa en plan för utbildning som beslutas av huvudmannen. Utifrån denna 
ska det sedan för varje elev upprättas en individuell studieplan. 
 
 

forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 21 
 
  

Ks § 40 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Buu 141210 § 7. 
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2014-11-14, en sida. 
Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Gagnefs kommun, 2014-11-09, 
fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsutskottet 
Barn och utbildning 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 22 
 
 Dnr 2014:852/11 

Ks § 41 
 
Val av fem ledamöter och fem ersättare till budgetberedningen 
till och med 2018-11-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ordinarie ledamöter och ersättare välja: 
 

Ordinarie Ersättare 
Irene Homman (S) Tommy Brandt (S) 
Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) 
Sofia Jarl (C) Christer Iversen (FP) 
Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 

2. Till ordförande välja Irene Homman (S). 

3. Till vice ordförande välja Lars-Erik Granholm (KOSA). 

4. Att ersättarna får vara delaktiga och närvara på budgetberedningen som 
ersättare. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Att budgetberedningen utgörs av en representant från alla 
partier med representation i kommunstyrelsen med en ordinarie ledamot och 
en ersättare samt att det största majoritetspartiet och oppositionspartiet har 
två ordinarie och två ersättare vardera. 
 

Pelle Källs (KOSA): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 

Stefan J Eriksson (M): Om det inte blir en parlamentarisk budgetberedning, 
föreslås att ersättarna får vara delaktiga och närvara på budgetberedningen 
som ersättare. 
 

Ann-Gret Olsson (S): Avslag till Stefan J Eriksson (M) förslag. 
 
 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 23 
 
  

Ks § 41 forts. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Sofia Jarl (C) förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller allmänna utskottets förslag. 
Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med fem ja-röster, fyra nej-röster, två avstår. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Omröstningar 
Ja Nej Avstår 

Ann-Gret Olsson S X  X   
Tomas Fredén S X  X   
Lars-Erik Granholm KOSA – Pelle Källs (KOSA) X   
Svante Hanses KOSA X  X   
Maria Alfredsson MP X    X 
Sofia Jarl C X   X  
Kerstin Stenquist C X   X  
Stefan J Eriksson M X   X  
Anders Bengtsson KD – Christer Iversen (FP)  X  
Emil Bostad SD X    X 
Irene Homman S X  X   

Totalsumma: 5 4 2 
 
 
Ordföranden ställer Stefan J Eriksson (M) förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller avslag. 
Den som röstar nej bifaller Stefan J Eriksson (M) förslag. 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 24 
 
  

Ks § 41 forts. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med fem ja-röster, sex nej-röster. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Stefan J Eriksson (M) förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Omröstningar 
Ja Nej Avstår 

Ann-Gret Olsson S X  X   
Tomas Fredén S X  X   
Lars-Erik Granholm KOSA – Pelle Källs (KOSA) X   
Svante Hanses KOSA X  X   
Maria Alfredsson MP X   X  
Sofia Jarl C X   X  
Kerstin Stenquist C X   X  
Stefan J Eriksson M X   X  
Anders Bengtsson KD – Christer Iversen (FP)  X  
Emil Bostad SD X   X  
Irene Homman S X  X   

Totalsumma: 5 6 0 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 150127 § 8. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 141104 § 219 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Budgetberedningen 
Kommunsekreterare 
Personal 
Kommunikatör, C.S. 
Assistent, E.P. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2015-02-19 25 

Dnr 2014:852/11 

Ks § 42 

Val av åtta ledamöter till plankommittén till och med 2018-11-15 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamöter välja:

Ledamöter 
Irene Homman (S) 
Ann-Gret Olsson (S) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Sofia Jarl (C) 
Stefan J Eriksson (M) 
Tomas Fredén (S) 
Curt Svärd (KOSA) 
Jan Wallin (M) 

2. Till ordförande välja Irene Homman (S).

3. Till vice ordförande välja Lars-Erik Granholm (KOSA).

Tidigare beslut i ärendet 
Ks 141104 § 225 

Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Plankommittén 
Kommunsekreterare 
Personal 
Kommunikatör, C.S. 
Assistent, E.P. 

Justerare Utdragsbestyrkande 






