
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

2015-05-07 1 (23) 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid IOGT-lokalen, Björbo, kl. 18.30-21.00 

Beslutande 
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Börje Lindvall (C) tjänstgörande för Erik Warg (C) 
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Kristina Bolinder (C) Lars Ljungman (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) Marianne Östlund (KOSA) 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

Torstein Tysklind, ekonomichef, § 83 

Justering 

Justerare Patrik Andersson (S) och Ari Vähäjylkkä (M) 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-05-19, kl. 08.00 

Justerade paragrafer §§ 83-98 

Underskrifter 

Sekreterare ____________________________ 

Anna-Lena Palmér 

Ordförande ____________________________ 

Alf Johansson (S) 

Justerare ____________________________  _____________________________ 

Patrik Andersson (S) Ari Vähäjylkkä (M) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2015-05-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-05-19 Datum då anslaget tas ned 2015-06-10 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2015:71/04 

Kf § 83 

 

Ekonomisk rapport 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

En ekonomisk rapport och prognos för mars presenterades. Ekonomichefen 

poängterade att tidiga prognoser är mycket osäkra, men att de ändå ger en 

indikation om vart ekonomin är på väg. Prognosen visar på ett underskott på 

5,1 mnkr för helåret. Enligt budget ska kommunen nå ett överskott på 5,0 mnkr, 

vilket innebär att avvikelsen är på -10,1 mnkr. 

 

Det finns avvikelser i prognosen inom Finansförvaltningen med -2,6 mnkr 

jämfört med budget. Skatteintäkterna förväntas bli 3,9 mnkr lägre än budget 

vilket som uppvägs något av bättre utfall på finansnetto. Efter att prognosen 

färdigställdes står det klart att kommunen kommer att få tillbaka AFA 

pengar med 4,5 mnkr. Detta gör att man kan förvänta en positiv prognos 

inom Finansförvaltningen nästa månad. 

 

De sektioner som ingår i nybildade Socialnämnden visar på stora förväntade 

underskott. Äldreomsorgssektionen lämnar en prognos på -4,9 mnkr. De största 

delarna kommer från kostnader för medicinskt färdigbehandlade där en negativ 

avvikelse med-1,4 mnkr förväntas. Även kostnader för köp av platser förväntas 

ge en negativ avvikelse på -1,6 mnkr. I övrigt förväntas negativa avvikelser 

både för särskilt boende -1,3 mnkr och hemtjänst -0,6 mnkr. Korrigerat för 

boendestödet som från och med nästa månad kommer att redovisas inom LSS 

verksamheten blir den negativa prognosavvikelsen för hemtjänsten -1,4 mnkr. 

Även stöd- och omsorgssektionen lämnar en negativ prognos -2,5 mnkr jämfört 

med budget. Prognosen ska läsas med försiktighet på grund av personutbyte på 

ekonomiavdelningen. Prognosen räknar med ett positivt resultat inom IFO på 

grund av lägre kostnader än budgeterat för placeringar. Detta kan dock ändras 

snabbt. LSS verksamheten prognostiserar ett underskott med -3,9 mnkr. 

 

I rapporten ingick också en rapport om utvecklingen i budgetarbetet inför 2016. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:161/00 

Kf § 84 

 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen föredras av kommunstyrelsens 

ordförande, innehållande: 

• Kommunstyrelsens verksamhet 

• Fiberutbyggnad 

• Ledarskapsutveckling 

• Beyond Skiing 

• Rekrytering teknisk chef 
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 Dnr 2015:225/00 

Kf § 85 

 

Medborgarförslag om att kommunen bygger en brygga vid 
älvarnas förening 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, till kommunfullmäktige 

föreslås att kommunen bygger en brygga vid älvarnas förening. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-03-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden + medborgarförslag för handläggning 
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 Dnr 2015:251/00 

Kf § 86 

 

Medborgarförslag om förvaringsskåp i Lindberghallen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Evelina Domeij, till kommunfullmäktige 

föreslås att förvaringsskåp borde finnas i Lindberghallen. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-04-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden + medborgarförslag för handläggning 
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 Dnr 2015:259/04 

Kf § 87 

 

Medborgarförslag om bredbandsanslutning 
– kommunalt räntefritt lån 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Ingegerd Lindfors, till kommunfullmäktige 

föreslås att Gagnefs kommun beviljar räntefria lån till ekonomiska 

föreningar eller likvärdiga konstellationer som bildas för att själva 

ombesörja bredbandsanslutningar i egen regi för byar/områden. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-04-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förvaltning + medborgarförslag för handläggning 

Kommunikationschef 

Ekonomichef 
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 Dnr 2015:257/00 

Kf § 88 

 

Motion om att alla ska ges möjlighet att ansluta till fibernät i 
Gagnefs kommun 2025 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sofia Jarl (C) att: 

- alla i Gagnefs kommun ska ges möjlighet att ansluta sig till fibernät 2025, 

- kommunen avsätter investeringsmedel och gör nödvändiga investeringar i 

det ortssammanbindande nätet, 

- kommunen stödjer byföreningar som avser bygga ut lokala byanät, t.ex. 

genom att det blir möjligt att låna för byggnation alternativt att 

kommunen går in som borgenär. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-04-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förvaltning + medborgarförslag för handläggning 

Kommunikationschef 

Ekonomichef 
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 Dnr 2015:269/62 

Kf § 89 

 

Motion om att tillsätta en utredning angående ungas psykiska 
hälsa och skolresultat, med fokus på genusperspektivet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kerstin Stenqvist (C) och 

Sofia Jarl (C) att kommunen tillsätter en utredning angående ungas 

psykiska hälsa och skolresultat, med fokus på genusperspektivet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-04-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden + motion för handläggning 
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 Dnr 2015:279/04 

Kf § 90 

 

Motion om en ständigt arbetande effektiviseringsgrupp 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att en 

ständigt arbetande effektiviseringsgrupp inrättas som lägger fram förslag 

och rapporterar till kommunstyrelsen vid varje kommunstyrelsemöte. Detta 

för att öka det ekonomiska effektiviseringsarbetet och förebygga underskott 

i budgetar framöver. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-05-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förvaltning + motion för handläggning 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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 Dnr 2015:155/00 

Kf § 91 

 

Interpellation om kvaliteten på beslutsunderlagen 
 

Kjell Andersson (C) frågar om kvaliteten på beslutsunderlagen inför beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt på interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Irené Homman (S), 2015-04-17, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 2015-03-05 § 20. 

Interpellation från Kjell Andersson (C), 2015-02-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kjell Andersson (C) + svar 
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 Dnr 2015:273/61 

Kf § 92 

 

Interpellation om eventuellt veto avseende friskoleetablering 
i kommunen 
 

Stefan j Eriksson (M) frågar ”Hur kommer kommunledningen att agera 

om en friskoleaktör som uppfyller alla relevanta krav vill öppna friskola 

i vår kommun?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt på interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation från Irené Homman, 2015-05-04, en sida. 

Interpellation från Stefan J Eriksson (M), 2015-04-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Stefan J Eriksson (M) + svar 
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 Dnr 2014:871/00 

Kf § 93 

 

Uppdragens omfattning i den nya politiska organisationen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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Kf § 93 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sofia Jarl (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.  

Pelle Källs (KOSA): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Jonas Wittink (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

 

Beslutsgång (1) - Socialnämndens ordförande 
 

Deltar ej i beslut 

Ann-Gret Olsson (S) deltar ej i beslut. 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (50 %) mot Sofia Jarl (C) 

förslag (40 %) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster, 13 nej-röster, en avstår, fyra 

frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilaga 1: omröstningslista. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Kf § 93 forts. 

 

Beslutsgång (2) - Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 

Deltar ej i beslut 

Svante Hanses (KOSA) deltar ej i beslut. 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (50 %) mot Sofia Jarl (C) 

förslag (40 %) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster, 13 nej-röster, en avstår, fyra 

frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilaga 1: omröstningslista. 

 

Beslutsgång (3) - Tekniska nämndens ordförande 
 

Deltar ej i beslut 

Lars-Erik Granholm (KOSA) deltar ej i beslut. 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (25 %) mot Sofia Jarl (C) 

förslag (15 %) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster, tolv nej-röster, två avstår, fyra 

frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilaga 2: omröstningslista. 

 

 

 

forts. 
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Kf § 93 forts. 

 

Beslutsgång (4) - Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 

Deltar ej i beslut 

Christina Walles (S) deltar ej i beslut. 
 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (15 %) mot Sofia Jarl (C) förslag 

(5 %) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 
 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster, elva nej-röster, tre avstår, fyra 

frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bilaga 2: omröstningslista. 
 

Beslutsgång (5) – Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (15 %) mot Sofia Jarl (C) förslag 

(10 %) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Anders Ahlgren (C), Anki Enevoldsen (C), 

Fredrik Andersson (C), Kerstin Stenquist (C), Sofia Lorentzon (C) och 

Börje Lindvall (C)  till förmån för eget förslag, bilaga 3. 
 

Mot beslut reserverar sig Stefan J Eriksson (M), Ari Vähäjylkkä (M), 

Erik Bergman (M), Anders Bengtsson (KD), Christer Iversen (FP) och 

Mårten Hjärtenfalk (SD) till förmån för eget förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150414 § 47. 

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 

Personalavdelningen 
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 Dnr 2015:196/02 

Kf § 94 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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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Kf § 94 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 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sofia Jarl (C): Avslag. 

Christer Iversen (FP): Avslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag om 

avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

 

forts. 
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Kf § 94 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150414 § 48. 

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 

Borlänge kommun, Överförmyndare i samverkan 

Socialförvaltningen 

Personal 
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 Dnr 2015:235/10 

Kf § 95 

 

Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefs Teknik AB 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 150414 § 49. 

Protokollsutdrag, Au 150324 § 16. 

Ägardirektiv för Gagnefs Teknik AB, fem sidor. 

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Teknik AB + handling 

Kommunchef + handling 
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 Dnr 2014:712/04 

Kf § 96 

 

Ny tidpunkt för uppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
timtaxor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 150414 § 52. 

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 

Miljö- och byggförvaltningen 
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Kf § 97 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga redovisningen till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (2012-12-03 § 226) ska kommunstyrelsen 

redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

 

I dagsläget finns 13 motioner som inte besvarats inom ett år. 

Kf 140428 § 54, Motion om Gagnefsgården 

Kf 140310 § 10, Motion om kollektivtrafiken i Gagnefs kommun 

Kf 131209 § 180, Motion om att återinföra demokratin i Gagnef 

Kf 131209 § 178, Motion om att införa delad taxa i förskolan 

Kf 131209 § 176, Motion om äldre- och demensboendet i Gagnef 

Kf 131104 § 144, Motion om att föra över tre vaktmästartjänster till skolsektionen 

Kf 130930 § 109, Motion om ny politisk organisation 

Kf 130930 § 107, Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- och fritidsfrågor 

Kf 130930 § 106, Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby 

Kf 130610 § 81, Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd samt bygga en cykel-

moped parkering i anslutning till busshållplats vid E-16 

Kf 130311 § 8, Motion om äldreboenden och "ny/ombyggnation" av Gagnefsgården 

till barnomsorgsavdelningar i Gagnefs kommun. 

Kf 121022 § 191, Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun. 

Kf 121022 § 190, Motion om kommunbuss. 

 

I dagsläget finns fem medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

Kf 140428 § 53, Medborgarförslag om demensboende 

Kf 131209 § 175, Medborgarförslag om att behålla Villan i Djurås i kommunalt ägo 

Kf 131104 § 139, Medborgarförslag om gruppbebyggelsen intill Törnholn i Dala-Floda 

Kf 130610 § 78, Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården 

Kf 100419 § 41, Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr, se rapportlista 

Kf § 98 

 

Rapporter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll 

Ärendebeskrivning 

Nya ersättare i kommunfullmäktige, Göran Strandberg (FP) 

Avgående ledamot: Jonas Källman (FP) 

Underlag 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 

2015-03-25, en sida. 

Dnr: 2015:97/11 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

 








