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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.10 

 
Beslutande 

Ledamöter Irené Homman (S) ordförande  

 Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) 

 Lars-Erik Granholm (KOSA) Erik Warg (C) 

 Svante Hanses (KOSA) Anders Bengtsson (KD) 

 Maria Alfredsson (MP) Emil Bostad (SD) 

 Tomas Fredén (S) §§ 77-87, 93-94, 112  

 

Tjänstgörande ersättare Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) 

 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Christer Iversen (FP) del av § 112 

 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 77-83, 93-94, del av § 112 

 Kent Mattsson, fastighetsingenjör, § 78  

 Malin Lindén Ohlsson, chef, socialförvaltningen, del av § 112 

 Jenz Ek, ekonom, del av § 112 

 Karin Halvarsson, ekonom, del av § 112 

 Torben Stenberg, folkhälsoplanerare, del av § 112 

 

Övriga Peter Berglund, vd vid Falun-Borlänge regionen, del av § 112 

 Sylvia Paulsson, Nedansiljans samordningsförbund, del av § 112 

 Göran Carlsson, regionchef, Region Dalarna, del av § 112 

 Petter Börjesson, vd vid Gagnefsbostäder AB, § 82 

 Jan Frimodig, vd vid Gagnefs Teknik AB, § 83 

 

 
Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-06-02, kl. 13.00 
 

Justerade paragrafer §§ 74-115 

 
Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irené Homman (S)   

 
Justerare  ____________________________   

 Sofia Jarl (C) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2015-05-19 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-06-02 Datum då anslaget tas ned 2015-06-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Ks § 74 

 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen fastställs med förändringen, 

ärendena i kallelse/underrättelse utgår: 

Nr 24.4 Kostnad per brukare – redovisning 

Nr 24.6 Medarbetarenkät 
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 Dnr 2014:661/43 

Ks § 75 

 

Medborgarförslag om att sänka den tillåtna hastigheten och 
förbjuda stora fritidsbåtar under kräftfiskedagarna och -nätterna 
på Österdalälven 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Lennart Finn, till kommunfullmäktige föreslås 

att sänka hastigheten i Österdalälven under kräftfiskeperioden samt förbjuda 

stora fritidsbåtar under samma period. Då det är Länsstyrelsen som prövar 

sjötrafiksföreskrifter rekommenderas förslagsställaren att ta kontakt med 

länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150402 § 2, dnr Tn 2015:19/43. 

Protokollsutdrag, Kf 140922 § 136. 

Medborgarförslag, 2014-08-11, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-03-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:484/31 

Ks § 76 

 

Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd samt bygga en 
cykel-moped parkering i anslutning till busshållplats vid E-16 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra ärendet till budgetberedning 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att 

Gagnefs kommun renoverar skolvägen från KM Matssons väg vid före detta 

Sjöbergs affär in till den nya parkeringen vid skolan. Det föreslås även att det 

byggs en cykel- och mopedparkering i anslutning till busshållplatsen vid E16.  

 

Skolvägen är gammal, uttjänt och inte dimensionerad för dagens trafikmängd 

och tunga fordon. Vid en okulär besiktning ser man att det finns både 

bärighetsrelaterade problem och tjälskador. Beläggningen är på sina håll helt 

eller delvis krackelerad. Vägen byggdes i början av sjuttiotalet i samband 

med Mockfjärdsskolans uppförande. För att klara belastningen från tunga 

fordon (bussar, pelletsleveranser mm.) och rådande klimat behöver skolvägen 

förstärkas och helt eller delvis byggas om. En enklare geoteknisk 

undersökning bör göras innan förslag på konstruktionslösning föreslås. 

 

Vid busshållplatsen finns ingen parkering att ställa cyklar och mopeder på för 

de som pendlar till och från jobb/skola etc. En cykel- och mopedparkering 

placeras antingen på befintlig parkering vid början av Nordanbyvägen, cirka 

100 meter från busshållplatsen, eller i anslutning till gångvägen som går från 

skolvägen till busshållplatsen. Förslagsvis förses blivande parkering med ett 

skärmtak. Då grönytorna bredvid skolvägen och befintlig parkering är ritade 

som grönområden i detaljplanen måste frågan avgöras i samråd med 

stadsarkitekten. 

 

Kostnad 

Kostnad för ovanstående åtgärder uppskattas till 3-3,5 miljoner kronor. 

 

 

forts. 
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Ks § 76 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150402 § 3, dnr Tn 2015:20/31. 

Protokollsutdrag, Kf 130610 § 81. 

Motion, 2013-06-10, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2014-04-14, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Budgetberedningen, för handläggning 
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 Dnr 2014:109/04 

Ks § 77 

 

Justering ”Ramar för in och utlåning i Gagnefs 
kommunkoncern” 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa justering av Ramar för in och utlåning i Gagnefs 

kommunkoncern för budgetåret 2015. Koncernens totala inlåningsram 

för långfristig skuld blir i och med beslutet 671 mnkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-08 Ramar för in och utlåning i 

Gagnefs kommunkoncern för budgetåret 2015.   

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-05 beviljades anslag för 

två nyinvesteringar som enligt besluten skulle finansieras med lån. Som 

effekt av detta måste inlåningsramen för kommunkoncernen justeras. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks au 150505 § 27 

Justering ramar för in och utlåning Gagnefs kommunkoncern, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-28, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141208 § 219 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:45/29 

Ks § 78 

 

Behov av nya gruppbostäder enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade - Utökad investeringsram 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att utöka befintlig ram med 4 miljoner kronor från 10 till 14 mnkr. 

2. Finansieringen av utökningen ska ske genom upptagande av lån. 

Kommunens nyupplåningsram enligt ”Ramar för in- och utlåning i 

Gagnefs kommunkoncern” justeras upp med 4 mnkr. 

 

Deltar ej i beslut 

Anders Bengtsson (KD) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har konstaterat att investeringsramen är för knappt 

tilltagen och behöver kompletteras med 4 miljoner kronor. En ekonomisk 

redogörelse för investerings- och driftkostnaden ska komplettera underlaget 

inför beslutet i kommunfullmäktige. 

 

Det nya gruppboendet planeras att byggas i anslutning till befintligt LSS 

boende på Näset. Ritningen är i stort sett en kopia av befintligt boende 

med några förbättringar av lösningar invändigt samt 6 lägenheter istället 

för 5 enligt det behov som finns av boendeplatser.   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 150518 § 12, dnr Sn 2015:37/29. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen/ekonomiavdelningen, 2015-04-29, en sida. 

 

Underlag 

Ritning 150428; Förslag Gruppbostad Näset, arkitektkontor Falugruppen. 

Tjänsteutlåtande, sociala sektionen, 2015-01-12. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150305 § 26 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:265/29 

Ks § 79 

 

Korttidsboende och fritidsverksamhet inom LSS 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda de av Räddningstjänsten 

Dala Mitt (RDM) ställda brandskyddskraven på Jollen/Båtens lokaler 

inom tekniska nämndens befintliga ram. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har ställt nya krav på brandskyddet av 

byggnaden där LSS driver verksamhet under namnet Jollen och Båten i Mockfjärd. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

År 2009 söktes byggnadslov för denna verksamhet. Byggnadslovet beviljades, 

men inget startbesked lämnades, ej heller något besked om att färdigställande 

har lämnats in. Detta innebar att byggnadslovet förföll. Vid en brandsyn från 

RDM upptäcktes att något tillstånd (byggnadslov) för verksamheten inte fanns 

samt att brandskyddet inte var tillräckligt. 
 

Ett nytt byggnadslov lämnades därför in och då kom dagens krav på brandskydd, 

vilket innebär en omfattande ombyggnation, installation av boendesprinkler, 

brandavskiljning av rum, fler utrymningsvägar samt ombyggnad av ventilationen. 

 

Motivering till beslut 

Om inte ställda brandskyddskrav på byggnaden skyndsamt åtgärdas, så 

avser RDM att stänga verksamheten. 

 

Tekniska förvaltningens redogörelse 

Tekniska förvaltningen måste erhålla ett extra investeringsanslag för att kunna 

finansiera erforderliga åtgärder. Förvaltningen bedömer det inte som sannolikt 

att denna kostnad kan rymmas inom tilldelad investeringsbudget 2015. 
 

Vattenskador och andra planerade åtgärder i fastigheterna gör att utrymmet i 

investeringsbudgeten för 2015 är intecknat. 
 

Den tilldelade ramen för – Myndighetskrav mm – kommer i sin helhet att åtgå 

för utbyte av icke godkända brandlarmscentraler/sändare samt åtgärder efter 

besiktning av skolornas och förskolornas lekplatsutrustning. 

 

 

forts. 
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Ks § 79 forts. 

 

Ekonomichefens redogörelse 

Ärendet rör en mindre investering inom en fastighet för att motsvara 

myndighetskrav. I utgångspunkten bör sådana investeringar rymmas inom 

Tekniska förvaltningens ramanslag för ombyggnationer eller 

myndighetskrav. Tekniska förvaltningen har redovisat ett antal skäl till 

varför justeringen inte ryms inom denna ram. Dessa medel är redan 

intecknade för andra händelser och projekt.   
 

Då verksamheten annars riskerar stängas bör utökat investeringsram anslås.  

Det bör dock eftersträvas att investeringar av denna typ läggs in i den 

ordinarie budgetprocessen. 

  

Finansiering 

Tekniska förvaltningen måste erhålla ett extraanslag för att kunna finansiera 

erforderliga åtgärder. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Ge tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda de av 

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) ställda brandskyddskraven på 

Jollen/Båtens lokaler inom tekniska nämndens befintliga ram. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag mot sitt eget förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen/ekonomiavdelningen, 2015-05-13, 

tre sidor, dnr Tn 2015:21/29. 

Protokollsutdrag, Tn 150402 § 4, dnr Tn 2015:21/29. 

Båten/Jollen Mockfjärd, Kostnadskalkyl ombyggnad, en sida. 

Brandskyddsbeskrivning, Båten, Behovsprövat boende för barn med 

funktionshinder, 2014-11-11, 15 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadssektionen 2015-03-13, en sida. 

Dagcentral Heden, ritning, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:271/04 

Ks § 80 

 

Budgetjustering ny nämndorganisationen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja ombudgetering av driftsmedel för den politiska organisationen 

från kommunstyrelsen till andra nämnder med 1 122 tkr.  
 

Från KS förvaltning 1 122 000 

  

Till andra nämnder  

Socialnämnden 324 800 

IFO utskott 20 800 

Barn- och utbildningsnämnden 324 800 

Tekniska nämnden 183 300 

Kultur- och fritidsnämnden 126 700 

Miljö- och byggnadsnämnden 85 000 

Kommunfullmäktige 56 600 

Summa 1 122 000 

2.  Bevilja ombudgetering av fritidsgårdsverksamheten avseende 2015 med 

1 952 tkr från socialnämndens budget till kultur- och fritidsnämndens budget. 

3. Bevilja ombudgetering av bostadsanpassningsbidrag avseende 2015 med 

1 454 tkr från tekniska nämndens budget till socialnämndens budget. 

 

Den politiska organisationen 

Kostnadsökningen för den nya politiska organisationen har budgeterats till  

1 240 tkr. Detta avser perioden april till december 2015. Utöver detta finns 

358 tkr budgeterat för deltidsråd med ansvar för social- och skolfrågor under 

kommunstyrelsen för 2015. 
 

Av kostnadsökningen avser 531 tkr kostnaden för 1,5 nämndsekreterare.  

Övriga medel, 1 067 tkr som avser den politiska organisationen flyttas från 

och med april 2015 från Kommunstyrelsens förvaltning till respektive nämnd.   
 

Kostnaderna består till största delen av ordförandearvode och ersättning till 

ledamöter och ersättare i nämnderna. Den andra delen består av kostnader 

för 1,5 nämndsekreterare som förs till kommunikationsavdelningen.  

 

 

forts. 
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Ks § 80 forts. 

 

Fritidsgårdar 

I reglementet för kultur- och fritidsnämnden, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2015-03-05 är det fastställt att nämnden skall ha hand 

om fritidsgårdarna. Ansvaret överförs därmed från detta datum från 

kommunstyrelsen till socialnämnden. Vid samma sammanträde fastställdes 

budgetramarna för de enskilda nämnderna. Kostnaden för fritidsgårdarna 

blev vid detta tillfälle inkluderat i socialnämndens ram. Detta ska justeras 

och hela årsramen 1 952 tkr överföras från socialnämnden till kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Bostadsanpassningsbidrag 

I reglementet för Socialnämnden, som beslutades av kommunfullmäktige 

2015-03-05 är det fastställt att nämnden ska ha hand om bostadsanpassnings-

bidrag. Ansvaret överförs därmed från detta datum från kommunstyrelsen till 

socialnämnden. Vid samma sammanträde fastställdes budgetramarna för de 

enskilda nämnderna. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag blev vid detta 

tillfälle inkluderat i tekniska nämndens ram. Detta ska justeras och hela 

årsramen 1 952 tkr överföras från tekniska nämnden till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-05-13, två sidor. 

Budgetjusteringar ny nämndsorganisation och fritidsgårdar, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks au 150505 § 28. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-24, en sida. 

Budgetjusteringar ny nämndsorganisation och fritidsgårdar, en sida. 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, Kf 150305 § 6, dnr 2014:991/00. 

Nämndernas budget 2015, Kf 150305 § 27, dnr 2014:947/04. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:261/04 

Ks § 81 

 

Ombudgetering av investeringsmedel 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från år 

2014 till år 2015 med sammanlagt 107 636 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisningen redovisas de projekt där önskemål finns för 

ombudgetering av anslag för investeringar från 2014 till 2015 års budget. 

Medlen avser beslutade anslag för investeringsprojekt som är pågående 

eller inte påbörjade vid 2015 års ingång. 

 

108 mnkr mindre än budgeterats används till investeringar under 2014. 

Den största posten berör det nya äldreboendet där endast 1 386 tkr 

användes i projektet under året. Cirka 90,6 mnkr föreslås ombudgeteras 

till 2015 för detta projekt.     

 

Då 107 636 000 kr föreslås ombudgeteras av 2014 års investeringsmedel 

till 2015, är årets utfall av investeringar 19,1 mnkr. 493 tkr bättre än den 

justerade budgeten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks au 150505 § 29. 

Investeringsredovisning, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:276/04 

Ks § 82 

 

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2014 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 

2. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit under året har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2014 för Gagnefsbostäder AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Gagnefsbostäder AB för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, GBAB 150427 § 31, dnr GBAB 2015:8/04. 

Gagnefsbostäder AB, Årsredovisning 2014, inkl. granskningsrapport och 

revisionsberättelse, dnr GBAB 2015:8/04, 21 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:282/04 

Ks § 83 

 

Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2014 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 

2. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Den verksamhet Gagnefs Teknik AB bedrivit under året har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2014 för Gagnefs Teknik AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Gagnefs Teknik AB för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, GTAB 150326 § 7, dnr GTAB 2015/2. 

Gagnefs Teknik AB, Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, 20 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 16 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:283/04 

Ks § 84 

 

Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2014 för Dala Vatten och Avfall AB till 

handlingarna. 

2. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Vatten och Avfall AB bedrivit under året har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2014 för Dala Vatten och Avfall AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, DVAAB 150413 § 11, dnr DVAAB 2015/1. 

Dala Vatten och Avfall AB, Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, 13 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:285/04 

Ks § 85 

 

Visit Södra Dalarna AB årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2014 för Visit Södra Dalarna AB till 

handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Visit Södra Dalarna AB bedrivit under året har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2014 för Visit Södra Dalarna AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Visit Södra Dalarna AB för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Visit Södra Dalarna AB, Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, inkl. 

revisionsberättelse, tolv sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:256/04 

Ks § 86 

 

Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 

verksamhetsåret 2014. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Nedansiljans samordningsförbund för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Nedansiljans samordningsförbund, Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, 

inkl. revisionsrapport och revisionsberättelse, 27 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:194/04 

Ks § 87 

 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut 2014 för gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Delge kommunfullmäktige bokslut 2014 för gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, GNU 150216 § 2, dnr GNU 2015/62. 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, Verksamhetsberättelse 

2014 och Bokslut 2014, dnr GNU 2015/62, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:260/73 

Ks § 88 

 

Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna förslag på reviderat Avtal om överlåtelse av 

huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

Ärendebeskrivning 

5 december 2012 ingick länets samtliga kommuner och Region Dalarna avtal 

om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst från 

respektive kommun till Region Dalarna. En viktig del av avtalet berörde den 

så kallade legitimeringen av den enskildes rätt till färdtjänst och kostnaden för 

detta arbete. Till avtalet räknades fram en fast totalkostnad samt en fördelning 

av denna kostnad, beräknat efter folkmängd. 
 

På grund av en ökad ärendemängd har personalstyrkan för legitimering 

utökats. Detta innebär att kostnaderna inte täcks av kommunernas avgifter 

utan Region Dalarna har belastats av kostnadsökningen. 
 

För att täcka de faktiska kostnaderna föreslår direktionen för Region Dalarna 

länets kommuner en revidering av det tidigare avtalet, som innebär att 

”kommunernas befolkningsunderlag per 2013-11-11 utgör beräkningsgrund 

för den andel av kostnaderna som respektive kommun ska betala till Region 

Dalarna. Kostnadsfördelningen justeras årligen med befolkningsunderlag per 

11 november två år innan.” Planering och uppföljning ska ske före och efter 

varje verksamhetsår. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks au 150505 § 30. 

Region Dalarna, Tillägg till Reviderat avtal om överlåtelse av 

huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst, 2015-05-07, 14 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-28, en sida. 

Region Dalarna, Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för 

färdtjänst och riksfärdtjänst, 2015-04-10, 13 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:257/64 

Ks § 89 

 

Begäran om att inrätta lokal styrelse (självförvaltningsorgan) 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta lokal styrelse för 

Bäsna förskola och grundskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Föräldrar i grundskolan och förskolan i Bäsna har inkommit med en framställan 

om att få inrätta en lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola. 

 

En kommun får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet som 

kommunen är huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan, 

7 kap. 18-22 §§ kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av denna lag. 

 

I skollagen 4 kap. 16§ anges att i en lokal styrelse för en förskoleenhet 

eller skolenhet med grundskola ska företrädare för barnens eller elevernas 

vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. 

Företrädarna för vårdnadshavarna för inte vara fler än övriga ledamöter. 

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa en arbetsordning för den 

lokala styrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 150401 § 2, dnr Bun 2015:16/64. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-03-13, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:790/25 

Ks § 90 

 

Framställan från hyresgäster vid Stråkvägen om friköp av 
fastigheten Mjälgen 11:8 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå begäran om friköp av fastigheten Mjälgen 11:8 med hänvisning till att 

av en svarsfrekvens på 83 % från hyresgästerna var 60 % emot ett friköp. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder AB (GBAB) har mottagit förfrågan från två hyresgäster 

inom Djuråsområdet om de tillåts friköpa sina lägenheter. 
 

Från samma hyresgäster, i en senare skrivelse, har det till styrelsen 

framställts en förfrågan om att friköpa hela fastigheten, det vill säga 

samtliga 24 lägenheter i troligt syfte att antingen avstycka så att varje 

lägenhet får egen beteckning alternativt att friköpet sker genom att 

hyresgästerna bildar en egen bostadsrättsförening. 
 

Gagnefsbostäder AB’s styrelse konstaterar att det inte är till gagn för 

bolaget att enstaka lägenheter friköps och avstyrker att det tillåts. 
 

Styrelsens uppfattning i den senare framställan är att styrelsen ställer sig 

positiv till ett friköp av hela fastigheten under förutsättning att samtliga 

hyresgäster accepterar ett friköp som innebär antingen att lägenheterna 

avstyckas och bildar egen fastighet eller att hyresgästerna bildar en 

bostadsrättsförening som övertar fastigheten. Om någon av hyresgästerna 

motsätter sig ett friköp enligt något av nämnda alternativ så motsätter sig 

styrelsen detta. Om friköpet medför att en bostadsrättsförening bildas och 

någon av hyresgästerna godkänner att bli hyresgäst till bostadsrättsföreningen 

så ställer sig styrelsen även positiv till detta alternativ. 

 

Bedömning 

En undersökning har gjorts och större delen av hyresgästerna var inte 

positiva till förslaget om ett friköp av fastigheten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, GBAB 150330 § 23, dnr GBAB 2014:18/25. 

Protokollsutdrag, Kf 141103 § 188. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:92/00 

Ks § 91 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Ny web 

• Medarbetarenkät 

• Friskvård 

• Befolkningsutvecklingen 

• Köp av Monteliusgården 

• Arbetsförmedlingens lokalisering 

• Fiberutbyggnad 

• Rekrytering av teknisk chef 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2015-05-18, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 92 

 

Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 

kommunstyrelsens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 
 

Datum / § Ärenderubrik 

Kf 130610 § 81 

2013:484/31 

Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd 

samt bygga en cykel-moped parkering i anslutning 

till busshållplats vid E-16 

Kf 140922 § 136 

2014:661/43 

Medborgarförslag om att sänka den tillåtna 

hastigheten och förbjuda stora fritidsbåtar under 

kräftfiskedagarna och -nätterna på Österdalälven 

Au 150324 § 23 

2015:239/00 

Arbetsordning för kommunala handikapprådet 

Au 150324 § 24 

2015:240/00 

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-05-13, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2015:241/04 

Ks § 93 

 

Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Gagnefs kommun läggs till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningsprognosen visar på ett resultat på 0,7 mnkr för 

kommunen. Det innebär en budgetavvikelse på -4,3 mnkr. 

 

Finansförvaltningens prognos förbättras markant. Huvudorsaken är 

aviserad återbetalning av 4,5 mnkr för AFA försäkringen. 

 

Verksamheterna som helhet har en marginell prognosförsämring. 

Det finns en stor negativ avvikelsen inom socialnämndens 

verksamhet med hela 6,8 mnkr. Detta är dock en förbättring med 

0,6 mnkr sedan förra prognosen. Dock försämras prognosen för 

barn‐ och utbildningsnämnden med samma belopp 0,6 mnkr. 

 

Prognosen innebär att kommunen, med hjälp av AFA medel, bör ha 

möjlighet att klara ett positivt resultat 2015 och därmed det lagstiftade 

balanskravet. Det är dock bekymmersamt med den stora ekonomiska 

avvikelsen inom socialnämndens område. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Gagnefs kommun, åtta sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150414 § 55 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige + handling 

Barn- och utbildningsnämnden + handling 

Kultur- och fritidsnämnden + handling 

Miljö- och byggnadsnämnden + handling 

Tekniska nämnden + handling 

Socialnämnden + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
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 Dnr 2014:1029/04 

Ks § 94 

 

Lån Gagnefs golfklubb 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ändra avbetalningsplan för Gagnefs golfklubbs lån så att restbeloppet 

285 000 kronor betalas över 7 år med första avbetalning 31 maj 2015 med en 

fast kostnad på 40 750 kronor per år och en sista avbetalning på 40 500 kronor. 

2. För den del av lånet där den förlängde avbetalningsplanen innebär att 

betalningen senareläggs får Gagnefs golfklubb betala ränta enligt Stibor 

90 + 2 %. Räntan kommer att avläsas som medelränta för april varje år 

den 2 maj eller närmast följande vardag. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2004-03-29 § 23 ett räntefritt lån till Gagnefs 

Golfklubb på 500 000 kronor. Lånet upptogs 2004-05-16 med en då fastställd 

avbetalningsplan. Betalningsplanen var progressiv, vilket innebär att 

amorteringarna ökar med tiden. I början var det låga belopp, sedan ökade det. 

Enligt denna amorteringsplan skulle lånet få sin slutbetalning 2014-12-31 

med en amortering på 100 000 kronor. 
 

Lånet har sedan dess efter begäran från Golfklubben fått förändrad 

amorteringsplan 2 gånger, senast vid kommunstyrelsens sammanträde 

2014-12-09. Då beslöts att ändra amorteringsplanen för det då återstående 

beloppet 285 000 kronor så att beloppet ska betalas under 3 år med 

förfallodatum sista maj: 

2015-05-31:   85 000 kr 

2016-05-31: 100 000 kr 

2017-05-31: 100 000 kr 
 

Golfklubben har sedan dess begärt att restbeloppet bör få en längre 

avbetalningstid. Ärendet har handlagts av kultur- och fritidssektionen, och 

en redogörelse finns i tjänsteutlåtande från fritidsansvarig. 
 

Enligt finanspolicyn kan kommunen bevilja lån till övriga intressenter. 

Sådana lån kan ske med kommunfullmäktiges godkännande. I nuvarande 

beslut rör det sig om ändring av lånevillkoren. Vid beslutet 2014-12-09 

gjordes bedömningen att kommunstyrelsen kan besluta i ärendet i enlighet 

med de nu gällande delegationerna. Den bedömningen gäller även för 

golfklubbens förnyade begäran. 

forts. 
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Ks § 94 forts. 

 

Ekonomichefens bedömning 

Kommunen har vid olika tidpunkter gett föreningar räntefria lån för större 

investeringar. Vid några tillfällen har föreningar begärt förlängd 

avbetalningstid. I sådana fall har det vid några tillfällen beslutats att debitera 

ränta för den del av skulden som får förlängd avbetalningstid. 
 

Gagnefs golfklubb har redan 2008 fått en förlängd avbetalningstid på detta 

lån. Då gjordes en progressiv avbetalningsplan, där de största betalningarna 

låg 2014-2016. Om avbetalningstiden ska förlängas ytterligare är det rimligt 

att den del av lånet som får förlängd återbetalningstid blir räntebelagd.  

Enligt kommunens Finanspolicy gäller en ränta baserad på Stibor90 + 2% i 

sådana fall. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-22, två sidor. 

Förslag till avbetalningsplan för Golfklubben, 2015-04-14, en sida. 

Protokollsutdrag, Kfn 150414 § 13, dnr Kfn 2015:19/04. 

Gagnefs Golfklubb, Ang. Gagnefs Golfklubb lån för köksutrustning, 

2015-02-10, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidssektionen, 2015-03-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 141209 § 314 

Skrivelse Gagnefs Golfklubb, 2014-12-29, 2 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141209 § 314 

Ks 080331 § 56 

Kf 070611 § 90 

Kf 040329 § 23 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 

Ekonomiavdelningen 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 
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 Dnr 2015:255/04 

Ks § 95 

 

Verksamhetsbidrag för 2015 - Falu Domstolars Nämndemannaförening 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 2 500 kronor för år 2015 till 

Falu domstolars nämndemannaförening. 

2.  Bidraget betalas ut efter att Falu domstolars nämndemannaförening 

rekvirerat det. Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2015-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Falu domstolars nämndemannaförening har inkommit med en ansökan om 

bidrag från Gagnefs kommun med 2 500 kronor för verksamhetsår 2015. 

Bidragsansökan gäller de nämndemän som kommunfullmäktige i Gagnef 

utser. I Gagnef finns sex nämndemän i tingsrätt. 

 

Falu domstolars nämndemannaförening arbetar med att bredda kompetensen 

inom allt som kan kopplas till de beslut som tas i domstolarna. Det kan röra 

sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, 

placering av barn, bakgrunder till ekobrott, psykiatri, narkotika- och 

drogproblematik som kopplas till brottslighet med mera. 

 

Föreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut 

som möjligt i domstolarna. Nämndemannasystemet är grundläggande i den 

svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen. 

 

Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till 

studiebesök och kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. 

Föreningen har även för avsikt att komma ut till skolorna (högstadiet) och 

om ekonomin tillåter betala för förlorad arbetsförtjänst vid studieresor. 

 

Domstolsverket lämnar inte bidrag till föreningens verksamhet utöver det 

som rör själva domstolarna. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 95 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks au 150505 § 31. 

Ansökan om bidrag samt resultat rapport, planerade aktiviteter och 

kostnader för 2015, intäkter 2015, Falu Domstolars Nämndemannaförening, 

2015-04-09, fem sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Falu domstolars nämndemannaförening 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2015:181/00 

Ks § 96 

 

Svar på granskningsrapport över miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Instämma i miljö- och byggnadsnämndens svar på revisorernas 

granskningsrapport. 

2. Översända till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit granska miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet, och överlämnat en granskningsrapport. 

Revisorerna vill ha svar på granskningsrapporten av både miljö- och 

byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträden 

den 29 april och antog ett yttrande över revisionsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen instämmer i miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-05-07, en sida. 

Protokollsutdrag, Mbn 150429 § 39, dnr Mbn 2015-000056/40. 

Revisionsrapport, Granskning av miljö- och byggnadsnämnden, KPMG, 

2015-03-05, 14 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige + handling, rapport 

Kommunrevisionen 
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 Dnr 2015:66/11 

Ks § 97 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i KHR 
(Kommunala handikapprådet) – Kjell Andersson (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kjell Andersson (C) avsäger sin plats som ledamot i KHR. 

 

Underlag 

Avsägelse, 2015-03-04, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 228, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Kjell Andersson (C) 

KHR 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 32 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Ks § 98 

 

Val av ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet) (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Erik Warg (C) till ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet) 

till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kjell Andersson (C) har tidigare varit ledamot i KHR. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 97, dnr 2015:66/11 

Ks 141104 § 228, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Erik Warg (C) 

KHR 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 33 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Ks § 99 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i allmänna utskottet 
– Tommy Brandt (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) avsäger sin plats som ersättare i allmänna utskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-04-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 217, dnr 2014:852/11. 

 

Protokollsutdrag 

Tommy Brandt (S) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 34 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Ks § 100 

 

Val av ersättare i allmänna utskottet (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Anne-Christine Carlsson (S) till ersättare i allmänna utskottet till 

och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) har tidigare varit ersättare i allmänna utskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 99, dnr 2015:66/11. 

Ks 141104 § 217, dnr 2014:852/11. 

 

Protokollsutdrag 

Anne-Christine Carlsson (S) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 35 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Ks § 101 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i budgetberedningen 
– Tommy Brandt (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) avsäger sin plats som ersättare i budgetberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-04-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150219 § 41, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Tommy Brandt (S) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 36 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Ks § 102 

 

Val av ersättare i budgetberedningen (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Anne-Christine Carlsson (S) till ersättare i budgetberedningen till 

och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) har tidigare varit ersättare i budgetberedningen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 101, dnr 2015:66/11 

Ks 150219 § 41, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Anne-Christine Carlsson (S) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 37 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2013:459/53 

Ks § 103 

 

Beredningsgrupp för trafikfrågor 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avveckla beredningsgruppen för trafikfrågor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 130618 § 181. 

 

Protokollsutdrag 

Beredningsgrupp för trafikfrågor 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 38 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Ks § 104 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i KHR 
(Kommunala handikapprådet) – Tommy Brandt (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) avsäger sin plats som ledamot och ordförande i KHR. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-04-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 228, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Tommy Brandt (S) 

KHR 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 39 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Ks § 105 

 

Val av ledamot och ordförande i KHR (Kommunala 
handikapprådet) (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Ann-Gret Olsson (S) till ledamot och ordförande i KHR 

(Kommunala handikapprådet) till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) har tidigare varit ledamot och ordförande i KHR. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 104, dnr 2015:66/11 

Ks 141104 § 228, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

KHR 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 40 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Ks § 106 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i SAGA 
(Samverkansgrupp mellan primärvården och Gagnefs kommun) 
– Tommy Brandt (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) avsäger sin plats som ledamot i SAGA. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-04-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 229, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Tommy Brandt (S) 

SAGA 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 41 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Ks § 107 

 

Val av ledamot i SAGA (Samverkansgrupp mellan primärvården 
och Gagnefs kommun) (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Ann-Gret Olsson (S) till ledamot i SAGA (Samverkansgrupp 

mellan primärvården och Gagnefs kommun) till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Brandt (S) har tidigare varit ledamot i SAGA. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 106, dnr 2015:66/11 

Ks 141104 § 229, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

SAGA 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 42 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Ks § 108 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i allmänna utskottet 
– Svante Hanses (KOSA) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (KOSA) avsäger sin plats som ersättare i allmänna utskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-05-18, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 217, dnr 2014:852/11. 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (KOSA) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 43 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Ks § 109 

 

Val av ersättare i allmänna utskottet (KOSA) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Jonas Wittink (MP) till ersättare i allmänna utskottet till och med 

2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (KOSA) har tidigare varit ersättare i allmänna utskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 108, dnr 2015:66/11. 

Ks 141104 § 217, dnr 2014:852/11. 

 

Protokollsutdrag 

Jonas Wittink (MP) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 44 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Ks § 110 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i budgetberedningen 
– Svante Hanses (KOSA) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (KOSA) avsäger sin plats som ersättare i budgetberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-05-18, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150219 § 41, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (KOSA) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 45 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:97/11 

Ks § 111 

 

Val av ersättare i budgetberedningen (KOSA) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Jonas Wittink (MP) till ersättare i budgetberedningen till och med 

2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (KOSA) har tidigare varit ersättare i budgetberedningen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 110, dnr 2015:66/11 

Ks 150219 § 41, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Jonas Wittink (MP) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 46 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Ks § 112 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från Falun-Borlänge regionen AB 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Falun-Borlänge regionen AB. 

Underlag 

Presentation för KS i Gagnef den 19 maj 2015, Falun-Borlänge regionen AB, nio sidor. 

Falun-Borlänge regionen AB, Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, 16 sidor. 

Dnr: 2015:73/10 

 

2. Verksamhetsrapport från Nedansiljans Samordningsförbund 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Nedansiljans Samordningsförbund. 

Underlag 

Finansiell samordning FINSAM, presentation, sex sidor. 

Dnr: 2015:73/10 

 

3. Verksamhetsrapport från Region Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Region Dalarna. 

Underlag 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014, Region Dalarna, 29 sidor. 

Dnr: 2015:73/10 

 

4. Kostnad per brukare – redovisning, se § 74.  

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 47 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 112 forts. 

 

5. Budget i balans, Socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Chef för socialförvaltningen och ekonomer redovisar åtgärder som kommer 

att genomföras för att få budgeten i balans. 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150414 § 55 

Dnr: 2015:241/04 

 

6. Medarbetarenkät, se § 74. 

 

7. LUPP 2014 

Ärendebeskrivning 

Lupp 2014 visar positiva siffror på de båda högstadieskolorna i kommunen: 

Stämningen har förbättrats sedan Lupp 2012 och skolan upplevs som en 

trygg plats. De flesta känner tillit till att skolan agerar vid eventuell 

kränkning. Möjligheten till extrahjälp och stöd upplevs i det stora hela som 

god. Synen på skolmaten och tillgången till datorer har förbättrats avsevärt 

sedan 2012. Stressen har dock ökat med cirka 5 %-enheter och 

elevinflytandet skulle kunna utvecklas ytterligare. 

Underlag 

LUPP 2014 åk 7-9, 2015-01-26, 21 sidor. 

Dnr: 2014:128/60 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-05-11, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

Personalavdelningen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 48 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Ks § 113 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Polisen i Gagnef 

• Räddningstjänsten i Dala Mitt´s budget. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 49 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Ks § 114 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-05-15, en sida. 

Allmänna utskottet 2015-03-24, §§ 27-34 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-19 50 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Ks § 115 

 

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. 

 

Kommunikationschef 
01/2015, Begäran om allmän handling 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-05-15, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-05-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Personalavdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

 


