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Ks § 43 

 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen fastställs med tillägg. 

 

Tillägg 

Tre ärenden läggs till ärende, i kallelse/underrättelse, nr 27. Rapporter 

punkt nr: 

10. Ridhus – Gagnefs Ridklubb 

11. Äldreomsorg 

12. Akvariebyggnad, Fänforsens naturområde 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Att under ärende nr 27 i kallelse/underrättelse få en 

rapportering om ärendena ridhuset, äldreomsorgen och akvariebyggnaden 

vid Fänforsens naturområde. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag var för sig mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 
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 Dnr 2015:71/04 

Ks § 44 

 

Kommunstyrelsens bokslut för 2014 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens bokslut för 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetutfallet för Kommunstyrelsen avviker som helhet med -10,3 mnkr 

jämfört med budget.   
 

Upparbetade kostnader på 1,8 mnkr för projektet demensboende har förts till 

resultaträkningen. Detta påverkar samhällsbyggnadssektionen negativt med 

samma belopp. Utan denna kostnad hade sektionen lämnat ett litet överskott. 
 

En andel av kostnaderna för iordningställande av Monteliusgården täcktes inte 

av statsbidrag. Detta har påverkat resultat för stöd och omsorgsförvaltningen 

negativt med 1,7 mnkr. Utan denna post hade underskottet varit 0,8 mnkr. 

Inom sektionen är det LSS verksamheten som lämnar underskott, medan IFO 

har ett positivt resultat. 
 

Äldreomsorgen lämnar ett resultat som är 5,0 mnkr sämre än budgeterat.  

Det stora avvikelserna finns inom särskilt boende (-3,1 mnkr) samt 

kostnader för medicinskt färdigbehandlade (-1,0 mnkr). 
 

Även kommunledningen och barn- och utbildningssektionen lämnar 

underskott (0,8 mnkr, respektive 0,6 mnkr), medan kultur- och 

fritidssektionen lämnar ett litet överskott. 
 

Kommunstyrelsen har under året investerat för 18,6 mnkr, jämfört med den 

beslutade budgeten på 126,8 mnkr. Den stora avvikelsen beror på att flera 

stora projekt drar ut på tiden. Därför föreslås att hela 107,6 mnkr överförs 

till 2015 års investeringsbudget, där av 90,6 mnkr för nytt demensboende 

samt 8,8 mnkr för förskolan i Djurås. En sådan budgetjustering skulle 

innebära att 19,1 mnkr kvarstår i 2014 års budget och att investeringarna 

totalt visar en avvikelse mot budget på 0,5 mnkr   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-07, en sida. 

Kommunstyrelsens bokslut 2014, version 1.0 2015-04-08, 19 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2014:807/02 

Ks § 45 

 

Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Remittera ärendet till socialnämnden.  

 

Motivering till remiss 

Kommunstyrelsen ser ingen möjlighet idag att avsätta 200 000 kronor till 

syn- och hörselinstruktör utan remitterar ärendet till socialnämnden med 

hänvisning till prognostiserat underskott. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anki Enevoldsen (C) att 

Gagnefs kommun undersöker möjligheten att själv eller tillsammans med 

andra kommuner inrätta en syn- och hörselinstruktör. 
 

Socialförvaltningen har genomfört en utredning med anledning av 

ovanstående motion. 

 

Socialutskottets förslag 

Att bifalla motionen samt att avsätta 200 000 kronor till syn- och hörselinstruktör. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Leck (V): Remittera ärendet till socialnämnden. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till Per-Arne Leck (V) förslag. 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till Per-Arne Leck (V) förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Per-Arne Leck (V) förslag. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till Per-Arne Leck (V) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialutskottets förslag mot Per-Arne Leck (V) förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Per-Arne Leck (V) förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Su 150216 § 18. 

Utredning Syn- och hörselinstruktör, 2014-12-17, sju sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 141103 § 164. 

Motion, 2014-09-26, en sida. 
 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden Socialförvaltningen Kommunsekreterare 
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 Dnr 2015:71/04 

Ks § 46 

 

Årsredovisning 2014 för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa årsredovisning 2014 för Gagnefs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna årsredovisning 2014 till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun lämnar förslag till årsredovisning för 2014. 

Årsredovisningen innehåller även sammanställd redovisning för 

kommunkoncernen (koncernredovisning). 
 

Kommunen redovisar ett överskott för året på 9,6 mnkr. Det är 0,9 mnkr 

mindre än budgeterat. 
 

Några faktorer som påverkar resultatet är: 

• Upparbetade kostnader på 1,8 mnkr för projektet demensboende har förts 

till resultaträkningen. 

• En andel av kostnaderna för iordningställande av Monteliusgården täcktes 

inte av statsbidrag. Detta har påverkat resultat negativt med 1,7 mnkr. 

• Finansförvaltningen visar ett stort överskott mot budget + 8,5 mnkr. 

Överskottet beror till största delen på personalrelaterade kostnader, 

därefter på bättre finansiellt netto än budgeterat. Här är det låga ränteläget 

en påverkande faktor. 

• Ett negativt resultat för Kommunstyrelsens förvaltning på -10,2 mnkr. 

Ovan nämnda kostnader ger omsorgssektionen och 

samhällsbyggnadssektionen betydande underskott. Utöver detta lämnar 

äldreomsorgen ett resultat som är 5,0 mnkr sämre än budget. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 46 forts. 

 

Enligt årsredovisningens balanskravsutredning har kommunen ett 

balanskravsresultat på 9 510 tkr. Enligt kommunens riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning (Kommunfullmäktige 2014-03-10 § 19) samt 

kommunallagen (KL 8 kap 3 d §) kan kommunen avsätta det överskott 

som överstiget 2 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning (dvs. överstiger 10 490 tkr år 2014) 

till en resultatutjämningsreserv. Ingen avsättning till 

resultatutjämningsreserven är möjlig 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-08, en sida. 

Årsredovisning 2014 för Gagnefs kommun, v. 1.0 2015-04-08, 57 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige + handling 

Kommunrevisionen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
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 Dnr 2014:871/00 

Ks § 47 

 

Uppdragens omfattning i den nya politiska organisationen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Arvoden för ordföranden i de nya nämnderna fastställs enligt följande: 

- Socialnämndens ordförande 50 % av 

kommunstyrelsens ordförande heltidsarvode. 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 50 % av 

kommunstyrelsens ordförande heltidsarvode. 

- Tekniska nämndens ordförande 25 % av 

kommunstyrelsens ordförande heltidsarvode. 

- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 15 % av 

kommunstyrelsens ordförande heltidsarvode. 

- Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 15 % av 

kommunstyrelsens ordförande heltidsarvode 

2. Beslutet gäller från och med 1 april 2015, när den nya politiska 

organisationen träder i kraft. 

 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktige beslutade 2015-03-05 att införa en ny politisk organisation som 

innebar att fyra nya nämnder, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden infördes. 

 

I den tidigare politiska organisationen fanns, förutom ett kommunalråd på 

heltid och ett oppositionsråd med 40 % tjänstgöringsgrad, en ledamot utsedd 

med ett särskilt bevakningsområde som definierades som skola och 

barnomsorg motsvarande 40 % och en ledamot utsedd med ett särskilt 

bevakningsområde som definierades som sociala frågor motsvarande 40 %.  

 

I den nya politiska organisationen med nämnder bedöms ordförandens 

uppdrag bli mer omfattande och därmed också mer tidskrävande. 

Arvodesnivåerna behöver med anledning av detta justeras. 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 47 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C) och Erik Warg (C): Att någon utökning av ordförandearvoden inte 

görs jämfört med motsvarande uppdrag under föregående mandatperiod samt att 

ordförande för tekniska nämnden jämställs med ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden. Bilaga 1: Förslag från Sofia Jarl (C) och Erik Warg (C). 

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

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Sofia Jarl (C) och Erik Warg (C) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Sofia Jarl (C) och 

Erik Warg (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna 

utskottets förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C), Stefan J. Eriksson (M) 

och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 14. 

Uppdragens omfattning i den nya politiska organisationen, Irene Homman (S), 

2015-03-24, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150305 § 1 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:196/02 

Ks § 48 

 

Fast arvode för gode män och särskilt förordnad 
vårdnadshavare för ensamkommande barn 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att ersätta gode män till ensamkommande barn med ett fast arvode på 

4,5 % av prisbasbeloppet per månad. 

2. Att ersättningen till särskilt förordnad vårdnadshavare följer 

ersättningen för gode män. 

 

Ärendebeskrivning 

Ersättningarna till god man för ensamkommande barn är förnärvarande 

baserat på en timpenning av 200 kronor per timme. Utöver det ersätts god 

man för resor och restidsersättning. Överförmyndare i samverkan föreslår i 

en skrivelse att ett fast arvode om 4,5 % av prisbasbeloppet per månad och 

uppdrag samt restidsersättning med 35 kronor per påbörjad timme ska 

tillämpas. Resa till Migrationsverket ersätts med 200 kronor per timme. 

Gagnefs kommun är enda kommunen i Överförmyndare i samverkan som 

tillämpar timersättning alla de andra kommunerna har fasta arvoden. De 

deltagande kommunerna är Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Säter 

och Gagnef. Ersättningen till särskilt förordnad vårdnadshavare förslås vara 

desamma som till god man. 

 

Redogörelse av ärendet 

Alla ensamkommande barn som anvisas av Migrationsverket till kommunen 

får en god man. Vid anvisningen av ett barn från Migrationsverket till 

kommunen går ett likalydande meddelande till Överförmyndare i samverkan 

som omgående tillsätter en god man. Gode mannens uppgift är att företräde 

barnet då barnet saknar legal vårdnadshavare. Uppdraget gäller till och med 

en månad efter att barnet har fått uppehållstillstånd eller fyller 18 år. 

Migrationsverket ersätter kommunen för de faktiska kostnaderna för gode 

mannen. 

 

Efter det att barnet har erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) ska 

socialnämnden i den kommun som barnet vistas i enligt 10 § lag om god 

man för ensamkommande barn hos rätten väcka talan eller anmäla behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken. 

 

forts. 
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Ks § 48 forts. 

 

Huvudregeln är att gode mannens uppdrag gäller under asyltiden. Om tiden 

fram till myndighetsdagen är mindre än cirka 6 månader kvarstår gode 

mannen som vårdnadshavare fram till 18 årsdagen. Är det länger tid till 

18 årsdagen ansöker socialnämnden om tillsättande av särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Migrationsverket ersätter kommunerna med ett 

schabloniserat engångsbidrag på 30 000 kronor. Beloppet är tänkt att ersätta 

kommunerna för kostnader för god man och socialtjänstens kostnader för 

särskilt förordnad vårdnadshavare. 

 

Motivering till beslut 

Kommunens avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande 

gäller för barn mellan 16 till 18 år. Median åldern är cirka 17 år. 

Migrationsverket ersätter kommunen för faktisk kostnad för arvoden till gode 

män samt med ett engångsbelopp på 30 000 kronor för särskilt förordnade 

vårdnadshavare. 

 

Det är angeläget att ersättningarna till gode män/särskilt förordnad 

vårdnadshavare är lika i de deltagande kommunerna inom Överförmyndare i 

samverkan. Det förekommer att gode män har uppdrag i fler kommuner och 

får då olika ersättningar för uppdragen. Överförmyndare i samverkan har 

svårigheter att rekrytera gode män till Gagnef på grund av den låga och 

administrativt krångliga ersättningen. 

 

Finansiering 

De höjda arvodena till god man samt särskilt förordnad vårdnadshavaren 

täcks av statsbidragen från Migrationsverket. Det blir ingen kostnad för 

kommunen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Avslag. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Erik Warg (C): Avslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Sofia Jarl (C) förslag om 

avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 

 

forts. 
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Ks § 48 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 15. 

Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-03-12, två sidor. 

Överförmyndare i samverkan, Borlänge kommun - Arvode för uppdrag som 

god man för ensamkommande barn, inkl. bilagorna, SKL cirkulär 07:74 och 

arvode för insatser utanför ordinarie uppdrag, 2015-03-11, 16 sidor. 

Skrivelse från god man gruppen i Gagnef, 2015-02-11, dnr 2015:109/02, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:235/10 

Ks § 49 

 

Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefs Teknik AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Gagnefs Teknik AB. 

  

Ärendebeskrivning 

De fyra ägarkommunerna i Dala vatten och Avfall AB, Leksand, Rättvik, 

Vansbro och Gagnef, har gemensamt sett över ägardirektiv och 

bolagsordning för kommunernas teknikbolag. Dels för att dessa i största 

möjliga mån ska vara synkroniserade med varandra och dels utifrån den nya 

lagstiftningen om kommunens uppsiktsplikt.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 16 

Ägardirektiv för Gagnefs Teknik AB, fem sidor. 

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:788/10 

Ks § 50 

 

Utökning av gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gagnefs kommun blir medlem i den gemensamma Språktolksnämnden 

i Dalarna. 

2. Den gemensamma Språktolksnämnden i Dalarna utökas med flera 

medlemmar. 

3. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, 

 Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, 

Mora kommun, Smedjebackens kommun, Orsa kommun samt Säters kommun. 

4.  Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga 1 godkänns. 

5.  Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga 2 med 

underbilagor 2a och 2 b. 

6.  Föreliggande budget för den gemensamma nämnden godkänns enligt 

bilaga 3. 

7.  Ikraftträdande av den gemensamma nämnden sker fr.o.m. 2015-06-01. 

8.  Beslutet gäller att samtliga parter fattar likalydande beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Borlänge kommun och Landstinget Dalarna bjöd under våren 2014 in 

Dalarnas kommuner till samråd om en gemensam språktolknämnd för hela 

Dalarna. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 14 oktober 2014. 

Kommunstyrelsen beslutade att uttala intresse att ingå i den gemensamma 

nämnden för språktolksförmedling och har för avsikt att arbeta för en 

anslutning. Verksamheten ska starta den 1juni 2015. 

 

Under hösten 2014 har de intresserade kommunerna gemensamt arbetat 

fram de nödvändiga dokumenten för verksamheten. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 50 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Su 150216 § 20. 

Tjänsteutlåtande med bilagor, sociala sektionen, 2015-02-09, 34 sidor; 

Bilaga 1: Reglemente för språktolknämnden i Dalarna. 

Bilaga 2: Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna med 

underbilagor 2a och 2b: 

2a) Förhandlingsprotokoll 12 mars 2014, Överenskommelse 

avseende uppdrag som tolk. 

2b) Kravspecifikation, ansvar och rutiner inom 

Språktolkförmedlingen. 

Bilaga 3: Förslag Budget och fördelning 2015. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141014 § 203 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:852/11 

Ks § 51 

 

Förordnande av en ordinarie ledamot och två ersättare till 
Språktolksnämnden i Dalarna 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. En ordinarie ledamot och två ersättare utses till den gemensamma 

språktolksnämnden i Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bli medlem i den 

gemensamma Språktolknämnden i Dalarna ska en ordinarie ledamot och 

två ersättare utses. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Su 150216 § 21. 

Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-02-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:712/04 

Ks § 52 

 

Ny tidpunkt för uppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
timtaxor 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ändrad tidpunkt för uppräkning av timtaxor med hjälp av 

tjänsteprisindex för sista kvartalet varje år. 

2. Uppräkningen sker utifrån december månads tjänsteprisindex. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att nya timtaxor för miljö- 

och byggnadsverksamheten ska räknas upp med tjänsteprisindex för mars 

månad varje år. Detta föreslås ändras till tjänsteprisindex för sista kvartalet 

varje år som finns tillgängligt i december månad. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Sedan år 2014 räknas timtaxan för del av miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområden upp med hjälp av tjänsteprisindex. Uppräkning har 

skett med tjänsteprisindex för första kvartalet 2014, vars siffor fanns 

tillgängliga i mars månad. Nu föreslås att uppräkningen sker med 

tjänsteprisindex per sista kvartalet varje år vars siffror finns tillgängliga i 

december månad.   

 

Med denna beräkningsmodell kommer taxorna att räknas upp med 0,3 % för 

år 2015 vilket motsvarar höjningen av index från första kvartalet till tredje 

kvartalet 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 150311 § 22. 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2015-01-28, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 130930 § 123, dnr 2013:654/04 

Mbn 130612 § 53, dnr 2013-000261/40 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:92/00 

Ks § 53 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Kommunstyrelsens verksamhet 

• Fiberutbyggnad 

• Ledarskapsutveckling 

• Beyond skiing 

• Rekrytering av teknisk chef 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2015-04-13, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 54 

 

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 / § / dnr Ärenderubrik 

Kf 101213 § 209 

Ks 101116 § 337 

Ks 2010:771/16 

Uppdraget till kommunledning och Räddningstjänsten 

Dala Mitt för arbetet med skydd mot olyckor under 

mandatperioden 2011-2014 

Kf 140616 § 120 

Ks 140513 § 90 

Ks 2014:326/00 

Införande av digitalt arbetssätt för 

kommunfullmäktige, nämnder och utskott 

Kf 140922 § 135 

Ks 2014:645/45 

Medborgarförslag om sophämtning vid 

fritidsfastigheter 

Ks 150210 § 15 

Ks 2014:918/31 

Funktionellt prioriterat vägnät – yttrande 

Ks 150210 § 21 

Ks 2014:1054/73 

Lösning av platsbrist i äldreomsorgen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2015-04-07, tre sidor. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, nio sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150210 § 6 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2015:241/04 

Ks § 55 

 

Ekonomisk rapport 2015-02-28 och prognos 2015-03-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ekonomisk rapport 2015-02-28 och prognos 2015-03-31 läggs till 

handlingarna. 

2. Ge socialnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att få verksamheten i 

balans, minska underskottet och redovisa för kommunstyrelsen. 

 

Ekonomisk prognos 2015-03-31 

Den ekonomiska prognosen visar på ett resultat på ‐5,1 mnkr för 

kommunen, en avvikelse mot budget på 10,1 mnkr. De stora avvikelserna 

finns inom finansförvaltningen (‐2,6 mnkr), Äldreomsorgen (‐4,9 mnkr) 

samt på stöd‐ och omsorgssektionen (‐2,5 mnkr). 
 

Tidiga prognoser tenderar att ha mycket stor osäkerhet och ska därför läsas 

med en stor försiktighet. Dock visar prognoserna på en trend och förväntan 

inom verksamheten. 
 

Ett resultat på ‐10,1 mnkr skulle innebära att kommunen inte klarar 

balanskravet för 2015, vilket igen skulle innebära ett krav på återställning 

av underskotten under kommande år. Därför är det av mycket stor vikt att 

bevaka den ekonomiska utvecklingen under året. Ett arbete bör inledas för 

att få kontroll på den ekonomiska situationen, med målsättning att klara 

årsbudgeten, eller åtminstone undvika ett underskott. 

 

Ekonomisk rapport 2015-02-28 

Rapporten för februari är endast en resultatrapport, där inte någon prognos 

görs utan endast kommenteras med större förväntade ekonomiska 

avvikelser. I vissa fall har det inte heller varit möjligt att göra erforderliga 

periodiseringar för att ge ett korrekt resultat. Därför finns orsak att läsa 

rapporten med försiktighet. 
 

Det finns en större positiv avvikelse (1,3 mnkr) inom 

samhällsbyggnadssektionen. Till stor del beror den på att kostnaderna 

för underhåll kommer senare under året. 
 

Den positiva avvikelsen för stöd och omsorgssektionen (550 tkr) beror på 

att inte alla fakturor för placeringar kunnat periodiseras. 

 

forts. 
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Ks § 55 forts. 

 

Däremot finns en negativ avvikelse för äldreomsorgen (-1,9 mnkr). Även 

här finns periodiseringsorsaker. Det finns dock en förväntan att det på året 

kan bli stora negativa avvikelser för verksamheten. 
 

Konklusionen bör vara att även om det redovisade resultatet är positivt 

(531 tkr), finns det stor orsak till oro för det ekonomiska resultatet för 

helåret 2015. En tydligare bild av detta kommer att komma med årets 

första prognos, som görs med utgångspunkt i resultatet per sista mars. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Ge socialnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att få 

verksamheten i balans, minska underskottet och redovisa för kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller ordförandens tilläggsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport och prognos 2015-03-31, sju sidor. 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 26. 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-03-24, en sida. 

Ekonomisk rapport 2015-02-28, åtta sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden + ekonomisk prognos 2015-03-31 

Socialförvaltningen + ekonomisk prognos 2015-03-31 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:142/00 

Ks § 56 

 

Fiberutbyggnad i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsätta medfinansiering motsvarande Gagnefs kommuns andel av 

EU-medel i Dalamodellen (minst 4,7 mkr) under projekttiden (till år 2017). 

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

medfinansieringsintyget. 

3. Ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag till 

utbyggnadsplan och kostnadsberäkningar för att kunna erbjuda 

fiberanslutningar i hela Gagnefs kommun. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i beslut 2013-09-30 § 126 antagit kommunens 

bredbandsstrategi (Dnr 2013:37/00) som sätter målet att 90 % av kommunens 

invånare ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling (100Mbit/s) senast 2020. 

Detta mål är även ett nationellt och regionalt mål. I dag har cirka 14 % av 

kommunens invånare och företag tillgång till fiber enligt PTS kartläggning. 

 

Under 2015 förväntas Region Dalarna tillsammans med Länsstyrelsen förfoga 

över 100 Mkr från regionala fonden för att bygga ortssammanbindande nät. 

Dessa medel fördelas till Dalarnas kommuner utifrån vissa kriterier och nyckeltal. 

För att få till stånd en fiberutbyggnad där marknaden inte är intresserad krävs, 

för att få tillgång till dessa stödmedel, en 50 % medfinansiering av kommunen. 

Den beräknade kostnaden för att bygga aktuella sträckor i Gagnefs kommun är 

totalt cirka 9 mkr.  

 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Kommunen har sedan 2009 varit mycket aktiv i utbyggnaden av fiber, 

främst genom det projekt som genomförts tillsammans med Dala Energi. 

Dala Energi har idag cirka 160 anslutna fiberkunder och därutöver cirka 

400 möjliggjorda anslutningar i kommunen. Det kommer att krävas 

engagemang från många aktörer för att öka anslutningsgraden framöver. 

Bland annat kommer större ansvar vila på byalag/fiberföreningar för att få 

till så kallade byanät, i många fall den enda möjligheten att få fiber då 

marknaden inte är intresserad. Förutsättningar för dessa föreningar är 

relativt goda med möjlighet till landsbygdsstöd för 50 % av investeringen.  

 

forts. 
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Kommunen kommer också att behöva ta en mer aktiv roll för att se till att 

fibernät passerar eller når dessa byanät. De så kallat ERUF-medel som nu 

tillställs regionen kanaliseras endast via en offentlig medfinansiär, det vill 

säga om det ska bli nät till byn (vissa förutsättningar gäller) så är det 

kommunen som får projektera, bygga och äga nätet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Ändringsförslag; Avsätta medfinansiering motsvarande 

Gagnefs kommuns andel av EU-medel i Dalamodellen (minst 4,7 mkr) under 

projekttiden (till år 2017). Tilläggsförslag; Ge kommunchefen i uppdrag att 

återkomma med förslag till utbyggnadsplan och kostnadsberäkningar för att 

kunna erbjuda fiberanslutningar i hela Gagnefs kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Sofia Jarl (C) 

ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 
 

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

kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 17. 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2015-03-12, två sidor. 

Samverkansavtal för fiberutbyggnad med ERUF-stöd i Dalarna 2015-2018, 

tre sidor. 

Ansökan om regionala utvecklingsmedel för fiberutbyggnad 2015-2018, 

tolv sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchef 

Näringslivsutvecklare 

Informationsansvarig 
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 Dnr 2015:218/00 

Ks § 57 

 

IT-säkerhetsplan för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta IT-säkerhetsplan för Gagnefs kommun. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att implementera IT-säkerhetsplan för 

Gagnefs kommun i verksamheten.  

 

Bakgrund 

Idag är i stort sett alla kommunens verksamheter helt beroende av IT. 

Totalt så hanteras ungefär 110 verksamhetssystem för cirka 600 användare 

i ett nätverk som når över 50 kommunala lokaler. 120 övervakningsbara 

switchar fördelar trafiken i nätet. De flesta systemens drift sker i 

kommunens serverhall där 60 servrar, de flesta virtuella, är stationerade. 

 

Utöver det fasta nätet finns även trådlösa nät över stora delar av kommunen 

där fler än 1000 klienter loggar in och i genomsnitt laddar ner 800Gb 

information per dag. 

 

För att få denna komplexa miljö att fungera till gagn för kommunens 

verksamhet behövs tydliga roller och ett väl fungerande ramverk. 

 

IT-säkerhetsplanen utgår från kommunens vision och strategiska mål och 

beskriver roller/arbetssätt för att verksamhetens mål ur ett IT-perspektiv 

ska kunna uppfyllas. Avsikten är att med hjälp av planering och 

strukturerat arbetssätt uppnå och behålla en stabil, laglig, säker och 

kostnadseffektiv IT-miljö för kommunens verksamheter. 
 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Kommunens arbete med IT har tidigare reviderats av revisorerna med 

mycket bra resultat. Dock påtalades viss brist med dokumentation och 

tydlighet vad gäller roller och instruktioner. I en stor organisation med 

rörlighet och med en föränderlig IT-utveckling är det viktigt att 

rollfördelning och tillvägagångssätt gällande IT-struktur är tydlig och 

förankrad. Framtagen IT-säkerhetsplan är ett steg på vägen, som 

tillsammans med dagliga goda rutiner och kompetensutveckling säkerställer 

en fortsatt säker daglig drift samt möjliggör utveckling i verksamheterna. 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 18. 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2015-03-16, en sida. 

IT-säkerhetsplan Gagnefs kommun, tre sidor. 
 

Protokollsutdrag 

Ledningsgrupp + handling 
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 Dnr 2015:236/16 

Ks § 58 

 

Mål och riktlinjer för POSOM, Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta mål och riktlinjer för POSOM, Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

POSOM ledningsgrupp har uppdaterat och reviderat kommunens POSOM 

plan. I ledningsgruppen ingår representanter från kommun, landsting och 

Svenska kyrkan. Planen har förtydligats i en del som anger mål och 

riktlinjer och en del som utgör handlingsplan. Föreliggande förslag till mål 

och riktlinjer för POSOM ersätter tidigare beslutad handlingsplan för 

POSOM, ks 110510 § 173. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 19. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadssektionen, 2015-02-27, en sida. 

POSOM – Mål och riktlinjer, nio sidor. 

POSOM – Handlingsplan, nio sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 110510 § 173, dnr 2011:3/16 

 

Protokollsutdrag 

Ks handläggare, J.P. + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-14 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:237/16 

Ks § 59 

 

Avtal med Civilförsvarsförbundet Gagnef-Leksand om Frivillig 
Resursgrupp 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal för uppstart av Frivillig 

Resursgrupps verksamhet inom Gagnefs kommun. 

2. Bevilja 50 000 kronor till inköp av material. Medel tas från 

kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har fått ett erbjudande av Civilförsvarsförbundet 

Gagnef-Leksand om att ingå avtal gällande Frivilliga Resursgruppen (FRG).  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Civilförsvarsförbundet Gagnef-Leksand har lämnat ett erbjudande till 

Gagnefs och Leksands kommun gällande avtal för uppstart av FRG.  

 

Motivering till beslut 

Beredskapen är i stort behov av upprustning inom Gagnefs kommun. 

Med FRG kommer kommunens egna förmåga att öka vid många typer av 

krissituationer. Kommunen kommer att stärka beredskapskunskapen hos 

medborgarna (information, utbildning). Gagnefs kommun kommer att utöka 

samarbetet med övriga kommuner som valt att använda sig av FRG. 

Kommunen kommer även att kunna bistå andra i kris på ett helt nytt sätt. 

 

Finansiering 

Årliga kostnader för Utbildning/Övning kommer att finansieras av 

statsbidraget från MSB cirka 15 000-30 000 kronor per år  

(Bidraget får ej bekosta material.) 
 

Investerings kostnad cirka 50 0000 kronor bekostas av kommunen efter 

beslut i kommunstyrelsen (Materialet köps in till Gagnefs kommun och 

lånas ut till FRG enligt avtal.) 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-14 27 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 59 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 20. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadssektionen, 2015-03-09, en sida. 

Kostnadskalkyl för FRG Civilförsvarsförbundet Gagnef-Leksand, 

2015-03-10, två sidor. 

Beskrivning av FRG 2015.03.09, en sida. 

Frivilliga Resursgruppen en tillgång för varje kommun, 

SKL – Civilförsvarsförbundet, mars 2013, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Ks handläggare, J.P. 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Ekonomi 
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 Dnr 2015:238/00 

Ks § 60 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

  

Ärendebeskrivning 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

föreligger. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Att i delegationsordningen nr 6.1 och 6.2 ändra 

delegat från avdelningschef till kommunchef. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Svante Hanses (KOSA) ändringsförslag mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 21. 

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde, nio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Allmänna utskottet 

Personalutskottet 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Bitr. ekonomichef + delegationsordning 

Personalchef 

Kommunikationschef 

Alla ekonomihandläggare 

Kommunarkivarie 

Registrator 
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 Dnr 2015:197/00 

Ks § 61 

 

Överföring av pågående ärenden till socialnämnd, barn- och 
utbildningsnämnd, teknisk nämnd och kultur- och fritidsnämnd 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överföra pågående ärenden till respektive nämnd enligt bilaga 1 och 2. 

  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-05, § 1 att införa en ny politisk 

organisation från och med 1 april 2015. Den politiska organisationen 

kompletteras med inrättande av en socialnämnd, en barn- och 

utbildningsnämnd, en teknisk nämnd och en kultur- och fritidsnämnd.  

Detta innebär att pågående ärenden som hanterats av kommunstyrelsen och 

tillhör respektive nämnd överförs till respektive nämnd från och med 1 april 

2015 enligt bilaga 1 och 2. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 2, Komplettering överföring av pågående ärenden till socialnämnd, 

barn- och utbildningsnämnd, teknisk nämnd och kultur- och fritidsnämnd, 

2015-04-08, två sidor. 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 22. 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2015-03-12, en sida. 

Bilaga 1, Överföring av pågående ärenden till socialnämnd, barn- och 

utbildningsnämnd, teknisk nämnd och kultur- och fritidsnämnd, 2015-03-19, 

fyra sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 2015-03-05 § 1 

 

Protokollsutdrag 

Socialförvaltningen, för kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 

Tekniska förvaltningen, för kännedom + handling 

Kultur- och fritidsförvaltningen, för kännedom 

Registrator 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2014:148/86 

Ks § 62 

 

Gåva från Föreningen för Grafisk Konst 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rikta ett tack till Jordi Arkö och Föreningen för Grafisk Konst för 

gåvan av 2014 års portfölj innehållande fem grafiska blad. 

2. Konstverket Ridande kulla av Ottilia Adelborg ska ramas in och 

placeras i kommunhuset på lämplig plats.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har erhållit en gåva av Jordi Arkö och Föreningen för 

Grafisk Konst, en konstportfölj innehållande fem grafiska blad. Ett av 

bladen är ett nytryck av Ottilia Adelborgs träsnitt Ridande kulla.  

 

Berättelsen om ett träsnitt som kom tillbaka 

Konstkonsulenten vid Landstinget Dalarna, Jordi Arkö, även medlem i 

Föreningen för Grafisk Konst, var 1980 lärare på Konsthögskolans 

grafikavdelning. I ett gammalt skåp i lärarrummet innehållande gamla 

arkivblad, pappersprover, grafikverktyg och lite av varje, fann han ett 

träsnitt i furu föreställande en liten flicka till häst som av någon anledning 

fastnade i hans medvetande. Många år senare, 2006, efter att ha kommit i 

kontakt med Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef drog han sig till minnes det 

gamla träsnittet i skåpet och insåg att det var skapat av just Ottilia Adelborg. 

Efter en hel del efterforskningar hittade han till slut det numera bortstädade 

skåpet i ett förråd på Skeppsholmen i Stockholm. Träsnittet är nu en del av 

den konstsamling som förvaltas av Gagnefs kommuns kommunstyrelse och 

som förvaras i ett konstarkiv i kommunhusets källare.  

 

Föreningens för Grafisk Konst främsta syfte är att stödja och främja grafiken 

som uttrycksmedel och att sprida kunskap om grafik. Den årliga konstportföljen 

skänks till en rad prestigefulla museer och nytrycket av Ottilia Adelborgs 

Ridande kulla kommer därigenom bli representerad på bland annat 

Nationalmuseum, Moderna Museet och The British Museum i London. 

 

Bladet är 215 x 190 mm och tryckt av Jordi och Axel Arkö på Orsa Grafiks 

verkstad på 80 år gamla japanska kozopapper. De har tryckts i 250 exemplar, 

varav ett nu skänkts till Gagnefs kommun.  
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Finansiering 

Kostnaden för inramning av de grafiska verken ryms inom kultur- och 

fritidssektionens budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfu 150203 § 3. 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidssektionen, 2015-01-23, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Jordi Arkö 

Föreningen för Grafisk Konst 

Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga 

Ottilia Adelborgs Vänförening 
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 Dnr 2014:167/80 

Ks § 63 

 

Förslag om att framställa kommunfilm – Mas-media 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta ärendet. 

2. Överlämna till kultur- och fritidsnämnden att kontakta Mas-media 

för att undersöka om de nämnda Köpmanfilmerna ska flyttas till 

kommunens eget arkiv.  

 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit en skrivelse till kommunstyrelsen från Mas-media med ett 

erbjudande om att klippa ihop äldre filmer som filmaren Torbjörn Lindqvist 

filmat för kommunens räkning under 1990- och 2000-talen. Filmerna skulle 

kunna klippas till en längre film och förses med speakertext. Dessutom 

framgår det av Mas-medias skrivelse att man hittat ytterligare filmat 

råmaterial av filmaren Erik Köpmans. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Kultur- och fritidssektionen har tidigare varit i kontakt med Mas-media och 

även besökt filmaren Torbjörn Lindqvists klipprum och filmarkiv. De filmer 

som tillhör kommunen har därefter flyttats till kommunens eget arkiv. De 

filmer som Mas-media vill få kommunens uppdrag att sammanställa till en 

DVD-film med ljud är i äldre, kortare filmsekvenser utan ljud. Arbetet med 

att redigera och klippa samman dessa till en och samma film samt att skriva 

och läsa in speakertext är relativt omfattande. Det förslag som inkommit 

innebär att Gagnefs kommun skulle stå som utgivare och distributör av den 

film som tas fram. Gagnefs kommun står endast i mycket speciella fall som 

utgivare av böcker och filmer. Förslaget är i sig intressant och intresset från 

allmänheten kan förväntas vara stort för den här typen av filmer. Ett 

alternativt sätt att komma vidare i frågan är att kultur- och fritidssektionen 

för en dialog med Mas-media för att diskutera ett samarbete med någon 

förening, t ex en hembygdsförening i kommunen för att ge ut filmen. Då kan 

föreningen söka bidrag för projektet och ansvara för utgivning och 

distribution. Mas-media kan inte medges kommunalt bidrag, då 

kommunallagen endast medger bidrag till föreningar eller motsvarande. 
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Motivering till beslut 

Tanken att framställa en färdig film av råmaterialet är intressant och 

intresset bland allmänheten är ofta stort för den typen av film. Det är dock 

att föredra att om möjligt hitta andra framkomliga vägar till en utgivning än 

att kommunen står som utgivare och distributör. 

 

Finansiering 

De ekonomiska förutsättningarna för den här typen av film kan rent allmänt 

anses goda, då försäljning av den färdiga filmen kan inbringa en stor del av 

kostnaderna för framställningen. Dock är det svårt att förutse hur stor del av 

kostnaderna som kan komma att täckas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfu 150203 § 4. 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidssektionen, 2015-01-23, två sidor. 

Brev från Mas-media, 2014-10-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141014 § 205 

Ku 140910 § 24 

Ku 140416 § 8 

 

Protokollsutdrag 

Mas-media 

Kultur- och fritidsnämnden 

Registrator 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-14 34 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:91/21 

Ks § 64 

 

Begäran om planuppdrag för del av fastigheten Djurmo 1:11, 
Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 

bostadsändamål på del av fastigheten Djurmo 1:11. 

  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2014-05-28 behandlat 

ansökan om ett förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus på det aktuella området. Av utredningar och remissvar i 

ärendet framgår att frågor om eldistribution, vatten och avlopp samt lämplig 

fastighetsbildning och väg bör utredas i samband med upprättande av en 

detaljplan för området. Därtill kommer frågan om strandskydd som i 

dagsläget bedöms vara avgörande för ny bebyggelse. Efterfrågan på 

byggbara tomter är stor och ny bebyggelse bör prövas i ett sammanhang och 

kravet på upprättande av en detaljplan bedöms föreligga. En detaljplan 

syftar i det här fallet även till att underlätta och ordna infrastruktur enligt 

ovan till området, till fördel för de som senare väljer att bebygga. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att ny bostadsbebyggelse bör bestå av 

friliggande enbostadshus samt även undersöka kompletterande möjligheter 

till radhus/kedjehus. Ej flerbostadshus. 

 

Platsen är i översiktsplan utpekad som strategisk reserv för framtida 

bostadsbehov och bedöms därmed vara förenlig med kommunens 

långsiktiga strategi för området. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 140611 § 51. 

Kartunderlag beskrivande det aktuella området. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggförvaltningen 
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 Dnr 2015:183/80 

Ks § 65 

 

Ansökan ur Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs 
Minnesstuga 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga 90 000 kronor ur 

Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga.  

 

Ärendebeskrivning 

En ansökan från Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga har inkommit till 

Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga där man 

ansöker om 90 000 kronor för att kunna utforma utställningarna på 

Ottilia Adelborgmuseet. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Kommunstyrelsen är förvaltare av Stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs Minnesstuga och utgör dess styrelse.  
 

Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga (SGM) driver Ottilia Adelborgmuseet på 

uppdrag av Gagnefs kommun sedan 2014. 200 tkr anslogs till skapandet av en 

ny permanentutställning och nu pågår bygget för att modernisera och bredda 

innehållet och metoderna att visa samlingarna. Samlingarna består av spetsar, 

dräkter, böcker och inte minst den konstsamling av Adelborg som kommunen 

förvaltar. Man bygger en visuellt tilltalande utställning med många digitala 

inslag för möjlighet att se och läsa om det stora antal föremål i SGM:s 

samlingar och den konstsamling som kommunen förvaltar. I utställningen 

inryms en liten biograf där bildspel och korta filmer ska kunna visas.  
 

Att utforma och bygga en utställning är kostsamt och SGM behöver 

90 000 kronor för att kunna slutföra sitt projekt. 

 

Motivering till beslut 

Det finns för närvarande 160 000 kronor i fonden. Avkastningen kan 

användas för utställningar av samlingar. Den nya permanentsamlingen 

kommer att visa dels föremål ur SGM:s samlingar i verklig form och 

digitalt, dels den av kommunen förvaltade konstsamlingen.  

 

Finansiering 

Medel finns i Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga. 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-04-01, två sidor. 

Ansökan till Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga, 2015-03-10, en sida. 

 

Underlag 

Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga. 

Riktlinjer för Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga. 

Stiftelseförordnande. 

 

Protokollsutdrag 

Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga 

Ks handläggare, E.N. 

Ekonom, B.J. 
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 Dnr 2014:948/00 

Ks § 66 

 

Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 
omsätta lån, fullmakter m m 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Irene Homman (S), 

1:e vice ordförande Lars-Erik Granholm (KOSA), kommunchef  

Gunnel Gyllander, ekonomichef Torstein Tysklind samt biträdande 

kommunchef Håkan Elfving att två i förening teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna 

kommunens bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Torstein Tysklind Bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld 

Ekonom, Karin Halvarsson Ekonom, Birgitta Jansson 

Ekonom, Erik Mååg Ekonom, Jenz Ek 

Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow 

3. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander, ekonomichef Torstein Tysklind 

att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 

fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

4. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill 

säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning till ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef 

Gunnel Gyllander eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. 

Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 

öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller ekonomichef 

Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander. Utdrag ur detta 

protokoll ska tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 

till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges 

beslut, till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller 

ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander. 

Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 
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7. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef 

 Gunnel Gyllander att underteckna handlingar där kommunstyrelsen 

beviljar kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

8. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander eller den kommunchefen 

sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. 

9. Ge fullmakt åt markingenjör Marcus Lindahl eller t.f. teknisk chef 

Mats Fogelström att som ombud företräda Gagnefs kommun vid 

lantmäteriförrättningar. 

10. Ge fullmakt åt t.f. teknisk chef Mats Fogelström och kommunchef 

Gunnel Gyllander att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

11. Ge fullmakt åt t.f. teknisk chef Mats Fogelström och kommunchef 

Gunnel Gyllander att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende: 

• köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

• att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, dödning 

och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av kommunens fastigheter. 

12. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Gunnel Gyllander 

inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Torstein Tysklind 

inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld i dennes ställe. 

 

Ärendebeskrivning 

P.nr 2 Ersatt ekonom Thomas Groop med Karin Halvarsson 

Namnbyte Erik Bergqvist till Erik Mååg 

P nr 9-11: Ändring titel teknisk chef 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-08, två sidor. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Dnr 2014:948/00: Ks 141118 § 232 

Dnr 2013:84/00: Ks 140408 § 55, Ks 130618 § 178, Ks 130219 § 28 

Dnr 2011:61/00: Ks 121002 § 291, Ks 120904 § 243, Ks 120327 § 81, 

Ks 120214 § 42, Ks 110215 § 70 

 

Protokollsutdrag 

Berörda ledamöter 

Berörda tjänstemän 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2014:1033/00 

Ks § 67 

 

Ny organisation samverkan kommun-landsting/SAGA-BUS 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta ny organisation för samverkan kommun-landsting/SAGA-BUS. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag av ny organisation för samverkansgrupper mellan 

kommun/landsting, Saga och Bus, har tagits fram för bättre effektivitet och 

nyttjande av resurser. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Su 141208 § 114. 

Protokollsutdrag, Buu 150204 § 3. 

Samverkan, Gagnefs kommun och primärvården i Gagnef, 2014-12-04, 15 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Landstinget Dalarna 

Socialförvaltningen, för kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 

Arkivföreståndare 
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 Dnr 2015:266/01 

Ks § 68 

 

Beslutsgång gällande investeringsbehov i lokaler 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa beslutsgång gällande investeringsbehov i lokaler enligt 

”Beskrivning av lokalbehovsprocessen – från behov till investering”. 

 

Beslutsunderlag 

Beskrivning av lokalbehovsprocessen – från behov till investering, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ledningsgrupp + handling 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 69 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från Gagnefsbostäder AB 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Gagnefsbostäder AB. 

Dnr: 2015:73/10 
 

2. Verksamhetsrapport från Gagnefs Teknik AB 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Gagnefs Teknik AB. 

Dnr: 2015:73/10 
 

3. Verksamhetsrapport från Dala Vatten och Avfall AB 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Dala Vatten och Avfall AB. 

Dnr: 2015:73/10 
 

4. Verksamhetsrapport från Dala Energi AB 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Dala Energi AB. 

Dnr: 2015:73/10 
 

5. Reglemente för kommunstyrelsen 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 150305 § 2, en sida. 

Reglemente för kommunstyrelsen, elva sidor. 

Dnr: 2014:991/00 

forts. 
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6. Budgetdirektiv 2016 - driftbudget 

Underlag 

Budgetdirektiv 2016 – driftbudget, två sidor. 

Dnr: 2015:252/04 
 

7. Behovsbeskrivning 2016 för personalavdelningen 

Underlag 

Behovsbeskrivning 2016 för personalavdelningen, en sida. 

Dnr: 2015:252/04 
 

8. Funktionellt prioriterat vägnät - yttrande 

Ärendebeskrivning 

Återrapport av kommunstyrelsens beslut om att uppdra till kommunalrådet 

och oppositionsrådet att besvara remissen ”Funktionellt prioriterat vägnät”. 

Underlag 

Funktionellt prioriterat vägnät, remiss (TRV 2014/72378) 

Protokollsutdrag, Ks 150210 § 15 

Dnr: 2014:918/31 
 

9. Gagnefs första linje mottagning, Psynkprojektet - rapport 

Ärendebeskrivning 

2009-2011 deltog Gagnefs kommun i det nationella projektet Modellområden 

- psykisk hälsa, barn och unga. Projektet drevs av Sveriges kommun och land 

(SKL) som bland annat syftade till att inventera verksamheter som arbetade 

inom första linje verksamheten. Första linje är ett professionellt begrepp för 

att beskriva vart barn/unga och deras föräldrar i första hand vänder sig vid 

psykisk ohälsa hos barn/unga. 

Underlag 

Rapport, Gagnefs första linje mottagning, Psynkprojektet, 2014-11-28, elva sidor. 

Dnr: 2011:720/70 
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10. Ridhus – Gagnefs Ridklubb 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om ärendet. 

Dnr: 2011:41/82 
 

11. Äldreomsorg 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om ärendet. 

Dnr: 2014:1054/73 
 

12. Akvariebyggnad, Fänforsens naturområde 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om ärendet. 

Dnr: 2014:295/43 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-08, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

Personalavdelningen 
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Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

  

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Dala Vatten och Avfall AB gällande Sweco-rapport. 

• Västerdalsvägen gällande skyltning mot Sälen. 
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Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-10, en sida. 

Allmänna utskottet 2015-03-24, §§ 14-26 

Barn- och utbildningsutskottet 2015-02-04, § 1 

Barn- och utbildningsutskottet 2015-02-04, §§ 2-7 

Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-04, §§ 8-16 

Kultur- och fritidsutskottet 2015-02-03, §§ 1-14 

Kultur- och fritidsutskottet 2015-03-03, §§ 15-22 

Personalutskottet 2015-01-27, §§ 1-5 

Personalutskottet 2015-03-24, §§ 6-11 

Tekniska utskottet 2015-02-05, §§ 1-6 

Tekniska utskottet 2015-03-05, §§ 7-9 
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Kommunsekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-14 47 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Ks § 72 

 

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. 

 

Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande 
01-02/2015, Begäran om yttrande 

03/2015, Remissvar 

 

Ekonomiavdelningen 

12/2014, 14/2014, Ackordansökan 

13/2014, Upphandling 

01/2015, Omsättning av lån/Nyupplåning 

 

Kultur och fritid 

01/2015, 05/2015, Investeringsbidrag 

02-03/2015, Spontanidrottsbidrag 

04/2015, 06/2015, En snabb slant 

 

Skolchef 
03-04/2015, 07-11/2015, Beslut om rätt till skolskjuts 

05-06/2015, Beslut om utökad tid förskolan 

 

Parkeringstillstånd 

1-14/2015, Parkeringstillstånd 

 

Socialutskott 
År 2014 - §§ 88-95, 100, 106-107, 115-117, 119, 127-130, 134-135 

År 2015 - §§ 2-3, 15, 24-32, 35, 41 

 

forts. 
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Ks § 72 forts. 

 

Ordförande eller annan utsedd ledamot i socialutskottet 

2014:04, 2014:07, Omplacering enligt 11 § LVU 

2014:05, Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

2014:06, Beslut om jourplacering 

2014:08-09, Omedelbart omhändertagande enligt LVM 

 

Sektionschef Stöd och omsorg 
2014:8-10, Beslut att utse ombud att föra kommunstyrelsen talan i mål och 

ärenden i allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol 

 

Individ och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) för oktober 2014-mars 2015 

Delegationsbeslut västra distriktet (ÄO) för oktober 2014-mars 2015 

Delegationsbeslut östra distriktet (ÄO) för oktober 2014-mars 2015 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten)  

för oktober 2014-mars 2015 
 

Delegationsbeslut från IFO innehåller sekretessuppgifter och den kompletta 

sammanställningen av fattade beslut för redovisad period förvaras i 

arkivskåp på IFO i kronologisk följd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-10, två sidor. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-04-09, nio sidor. 

Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, 2015-03-31, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Personalavdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 

Kultur- och fritidsförvaltningen, för kännedom 

Socialförvaltningen, för kännedom 

Tekniska förvaltningen, för kännedom 
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 Dnr 2015:268/04 

Ks § 73 

 

Ekonomisk redovisning av flyktingmottagning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att tillse att: 

- Alla intäkter och kostnader för flyktingmottagandet redovisas som ett 

eget projekt. 

- Alla kostnader för flyktingverksamheten ska belasta detta projekt 

oavsett utförare i kommunen. 

- Budget för flyktingverksamheten ska redovisas. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Ge kommunchefen i uppdrag att tillse att: Alla 

intäkter och kostnader för flyktingmottagandet redovisas som ett eget 

projekt. Alla kostnader för flyktingverksamheten ska belasta detta 

projekt oavsett utförare i kommunen. Budget för flyktingverksamheten 

ska redovisas. Bilaga 2: Förslag från Svante Hanses (KOSA). 

Sofia Jarl (C): Bifall till Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Svante Hanses (KOSA) förslag mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Ekonomiavdelning 

Socialförvaltning 

Barn- och utbildningsförvaltning 

 






