
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-16 1 (37) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.10 – 18.00 
 

Beslutande 

Ledamöter Irené Homman (S) ordförande ej del av §§ 128-131 p.g.a jäv 

 Ann-Gret Olsson (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Tomas Fredén (S) Stefan J Eriksson (M)  

 Sofia Jarl (C) ej del av §§ 128-129 p.g.a. jäv   

 Maria Alfredsson (MP) §§ 117-139, 141-142, del av 140  

 Erik Warg (C) §§ 117-124, 136,137, 140 

 Anders Bengtsson (KD) §§ 117-124, 136-137, 140 

 

Tjänstgörande ersättare Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA))  

 Jonas Wittink (MP)  tjänstgörande för Maria Alfredsson § del av 140 

 Christer Iversen (FP) §§ 125-135, 138-139, 141-142 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Christina Walles (S)   

 Per-Arne Leck (V)   

  

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Gunnar Linnros, personalchef § del av § 140 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 136, 137, del av § 140 

 Jenz Ek, ekonom, § del av 140 

 Karin Halvarsson, ekonom, § del av 140 

  Malin Lindén Ohlsson, sektionschef Stöd och omsorg, del av § 140,  

 

Övriga Leif Andersson, Räddningschef RDM, del av § 140 

 Anders Karlin, chef för UpphandlingsCenter, del av § 140 

 Maria Petersen, handläggare, Gemensam nämnd ATL, del av § 140 

 Patrik Karlsson, handläggare, Gemensam nämnd ATL, del av § 140 

 Erik Alexandersson, konsult, Ensolution AB, del av § 140 

 Tomas Nylén, enhetschef Integration, del av § 140 

 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, del av § 140                                        
 

Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-06-16, kl. 13.00 
 

Justerade paragrafer §§ 117 -142 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Madeleine Snel  

 
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 2015-06-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-06-18 Datum då anslaget tas ned 2015-07-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Madeleine Snel 
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 Dnr 2014:952/02 

Ks § 117 

 

Medborgarförslag om att skapa nya arbetstillfällen i 
offentlighetens tjänst runt Marielundsbron, Flottbron i Kyrkbyn 
och färjeläget Hässingsta 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

En medborgare, Erik Yvell, har lämnat ett medborgarförslag på att det ska 

byggas tre broar i kommunen i offentlig tjänst för att dels skapa nya 

arbetstillfällen och dels skapa bättre kommunikationer över älven. Två av 

broarna föreslås ersätta redan befintliga broar, Marielundsbron och flottbron 

i Kyrkbyn, båda dessa sköts idag av Trafikverket. Den tredje bron är en ny 

bro vid färjeläget i Hässingsta. 

 

Eftersom de första två broarna sköts av Trafikverket så är det de som 

beslutar om en ny bro ska byggas, kommunen kan försöka prioritera upp det 

men har inget med hur och vilka som bygger bron. 

 

En ny bro i Hässingsta är förenat med stora kostnader och inget som ryms i 

kommunens budget i nuläget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150521 § 14, § 14, dnr Tn 2015:63/02. 

Protokollsutdrag, Kf 141208 § 206. 

Medborgarförslag 2014-11-10, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-05-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-16 4 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2010:249/81 

Ks § 118 

 

Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera medborgarförlaget till tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Syrholens byalag, 

med flera, att Flosjöbadet handikappanpassas. 

 

Kommunen har idag inget handikappanpassat bad och Flosjöbadet är ett 

välbesökt bad som även nyttjas året runt. Det kan vara en bra investering att 

handikappanpassa badet eftersom det finns en aktiv förening som redan idag 

sköter badet året runt. Däremot är det inte utrett att Flosjöbadet är det mest 

fördelaktiga badet i kommunen att handikappanpassa. En grupp bör tillsättas 

som utreder vilket bad som är lämpligast av de badplatser som kommunen 

beslutat att ha engagemang i. Där bör representanter från kommunen samt 

någon handikapporganisation delta. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150521 § 13, dnr Tn 2015:62/81. 

Protokollsutdrag, Kf 100419 § 41. 

Medborgarförslag, 2010-04-19, en sida. 

 

Underlag  

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-05-11, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 130618 § 169. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 
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 Dnr 2014:808/73 

Ks § 119 

 

Motion om att handikappanpassa Flosjöbadet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera motionen till tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Gagnefs kommun handikappanpassar Flosjöbadet till badsäsongen 2015. 

 

Kommunen har idag inget handikappanpassat bad och Flosjöbadet är ett 

välbesökt bad som även nyttjas året runt. Det kan vara en bra investering att 

handikappanpassa badet eftersom det finns en aktiv förening som redan idag 

sköter badet året runt. Däremot är det inte utrett att Flosjöbadet är det mest 

fördelaktiga badet i kommunen att handikappanpassa. En grupp bör tillsättas 

som utreder vilket bad som är lämpligast av de badplatser som kommunen 

beslutat att ha engagemang i. Där bör representanter från kommunen samt 

någon handikapporganisation delta. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150521 § 16, dnr Tn 2015:65/73. 

Protokollsutdrag, Kf 141103 § 165. 

Motion, 2014-09-26, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-05-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 
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 Dnr 2014:487/31 

Ks § 120 

 

 

Motion om vägbelysning 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Floresjö (C) att 

fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verka för att efter alla vägavsnitt 

där det bor bofasta och där det finns vägbelysning idag ska denna finnas kvar, 

inget ska släckas ner och om det är nödvändigt ska alternativa ljuskällor 

undersökas, i de fall där det finns blanktråd eller annat som måste bytas ut. 

 

Motivering till beslut 

I den senaste utredningen angående vägbelysning gjord 2001 beslutade 

tekniska utskottet att ambitionsnivån vid förnyelse av vägbelysning är, att 

belysningsstolpar ska placeras vid konfliktpunkter, som till exempel 

korsningar och utfarter och däremellan på ett avstånd av cirka 80–110 meter. 

 

När de elnätsägare som finns i kommunen (Dala Energi och Fortum) byter ut 

sina luftledningar och markförlägger dessa, har Gagnefs kommun i den mån 

budgeten medgett detta samförlagt kommunens kablar med dem för att hålla 

ner investeringskostnaderna. Kommunen ser då också över placeringarna för 

belysnings stolparna och hur dessa tjänar det allmänna intresset. 

 

Utmed de vägar med endast ett eller två hushåll och som inte varit ett stråk 

med mycket gående har stolpar plockats bort, då de dessa inte tjänat det 

allmänna intresset. Att ersätta alla befintliga belysningsstolpar vid en 

ombyggnation är idag inte möjligt med den investeringsbudget kommunen har. 

Där det finns moderna anläggningar i tillfredsställande skick kommer inte 

några stolpar att plockas bort. Där det finns stolpar med så kallad blanktråd 

kommer den att bytas ut mot antingen isolerad luftledning eller markförläggas, 

under förutsättning att anläggningen tjänar det allmänna intresset. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 120 forts. 

 

För att undersöka alternativa ljuskällor så kommer 20 stycken befintliga 

armaturer att förses med en ny insats. Dessa insatser har ledteknik och 

kommer att testas under några år. De kommer att monteras under sommaren 

och vara i drift till hösten 2015. Om det visar sig att fungera väl kan det vara 

ett alternativ till de kommande seriebyten som påbörjas under 2021.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150521 § 15, dnr Tn 2015:64/31. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 105, en sida. 

Motion, 2013-05-09, en sida. 

 

Underlag  

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadssektionen, 2014-10-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:618/10 

Ks § 121 

 

Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- och 
fritidsfrågor 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Stefan J Eriksson, Moderaterna, har i en motion föreslagit att dagens kultur- 

respektive fritids- och idrottsutskott ersätts med ett gemensamt utskott samt 

att utreda möjligheten att där det är lämpligt ge personer utöver de som 

ingår i kommunstyrelsen möjlighet att ingå i kommunstyrelsens 

arbetsutskott med minst närvaro- och yttranderätt.  

 

Ärendets beredning 

Sedan motionen skrevs har en ny politisk organisation införts i kommunen, 

där det nu finns fem facknämnder med ansvar för verksamheten inom sitt 

område. Verksamheterna som tidigare hanterades av kultur- respektive 

fritids- och idrottsutskottet ansvarar nu kultur- och fritidsnämnden för. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 35. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 107. 

Motion, 2013-08-19, en sida. 

 

Underlag  

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:701/00, 2015:303/00 

Ks § 122 

 

Motion om ny politisk organisation 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tillsätta en fullmäktigeberedning för att utreda hur 

medborgarinflytandet kan stärkas i Gagnefs kommun. 

2. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet har, genom Maria Alfredsson, föreslagit förändringar i den 

politiska organisationen. Förslaget sammanfattas i nedanstående punkter: 

1. Stärk organisationen för medborgarinflytande exempelvis genom 

allmänhetens frågestund i fullmäktige, medborgarpaneler etc. 

2. Arvodera gruppledare i de politiska partierna. 

3. Se över storleken på de nu arvoderade politiska tjänsterna. 

4. Samtliga ledamöter som arvoderas med skattemedel ska ha 

möjlighet/skyldighet att svara på frågor och interpellationer i fullmäktige. 

5. Öka transparensen och förtroendet genom föreslagen förändring i den 

politiska organisationen. 

 

Ärendets beredning 

Sedan motionen skrevs har en ny politisk organisation införts i kommunen, 

där det nu finns fem facknämnder med ansvar för verksamheten inom sitt 

område. Inför införandet sågs arvoderingen av politiska uppdragen över och 

har reviderats. Kommunfullmäktiges arbetsordning har inte reviderats. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 36. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 109. 

Motion, 2013-09-23, fem sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-05-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2013:933/10 

Ks § 123 

 

Motion om att återinföra demokratin i Gagnef 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Patrik Andersson (S) och Maria Alfredsson (MP) har i en motion föreslagit 

förändringar i den politiska organisationen. Tre ytterligare nämnder föreslås 

inrättas och Gagnefsbostäder avvecklas. 

 

Ärendets beredning 

Sedan motionen skrevs har en ny politisk organisation införts i kommunen, 

där det nu finns fem facknämnder med ansvar för verksamheten inom sitt 

område.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 37. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 180. 

Motion, 2013-12-09, fem sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2014-05-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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       Dnr 2012:752/01 

Ks § 124 

 

Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bygga demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två 

våningsplan. 

2. Möjlighet att utöka antalet demensplatser i framtiden. 

3. Utforma en lättillgänglig grön utemiljö intill boendet. 

4. Planera parkeringsplatser för personal och besökare samt för 

angöringsvägar och vändplaner till och vid boendet. 

5. Tillsätta en politisk styrgrupp bestående av presidierna i teknisk nämnd 

och socialnämnd samt en projektgrupp/arbetsgrupp för utarbetande av 

förslag utifrån direktiven. 

6. Förslag gällande byggnation av demensboende bör presenteras före 

november månads utgång 2015. Förslaget ska innehålla en ekonomisk 

redogörelse med förslag till finansiering av verksamheten och 

investeringen. Budget för framtagande av förslag fastställs. 

7. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-12-03, § 223, "Leva och 

bostrategi - struktur för kommunens framtida äldreomsorg", dock ska 

Björbo serviceboende och Tjärnsjögården vara kvar. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2014, avbröts den 

funktionsupphandling av demensboende som pågått. De inkomna anbuden 

ansågs ej ekonomiskt fördelaktiga. Eftersom en ny majoritet tillkommit efter 

valet i september 2014, påbörjades nya diskussioner om byggnation av 

demensboende samtidigt som tillfälliga lösningar av en alltmer akut 

situation inom demensvården måste prioriteras. Vad gäller tillfälliga 

lösningar har beslut tagits att rusta upp nedre våningen på Gagnefsgården. 

Fullmäktige har medgivit att anslag om 10 miljoner kronor får lånas upp för 

genomförande av Gagnefsgårdens upprustning. Gården kommer sen att 

kallas Solgården. 

Mot denna bakgrund läggs ovanstående förslag till beslut. 
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Ks § 124 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Tillägg i punkt 6. Förslaget ska innehålla en ekonomisk 

redogörelse med förslag till finansiering av verksamheten och investeringen. 

 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Sofia Jarls förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarls förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 38. 

Protokollsutdrag, Kf 121203 § 223. 

 

Underlag 

Förslag till beslut om Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun, 

2015-06-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:712/04 

Ks § 125 

 

Kostnader för dubbelt boende i samband med korttidsplats 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Den som beviljas korttidsplats i väntan på särskilt boende och har 

kostnader för annat boende som inte kan sägas upp, får en reducering av 

avgiften för hyra 33 kronor per dygn på hela beloppet. Avgiftsbefrielsen 

träder i kraft när den enskilde bott på korttidsplats 6 månader eller mer. 

 

Ärendebeskrivning 

Den som beviljas en korttidsplats betalar en avgift för mat 84 kronor/dygn och  

hyra för rum 33 kronor/dygn. Avgiften tas ut av alla och ingår inte i maxtaxan.  

Den som har beviljats en korttidsplats har kvar sin permanenta bostad även om  

man beviljats särskilt boende, då man inte kan folkbokföra sig på en korttidsplats.  

För den enskilde innebär detta att man betalar hyra för två bostäder. Den som  

flyttar in på ett särskilt boende och har ett annat boende där kostnader för bostad  

finns vid inflyttningstillfället, får enligt de rutiner som finns i Gagnefs kommun, 

bo utan att betala hyra de första tre månaderna. Detta för att slippa betala för 

dubbelt boende. 

På grund av platsbrist finns det i dag flera personer som beviljats korttidsplats 

i väntan på boende. Flertalet av dessa personer får under en längre period betala  

dubbla hyror vilket de inte skulle ha gjort om beslut verkställts inom rimlig tid  

på särskilt boende. 

Motivering till beslut 

Då den enskilde får kostnader för dubbla hyror på grund av platsbrist i 

Gagnefs kommun bör den enskilde erbjudas en reducering av hyra på 

korttidsplats. Den enskilde kan inte göra sig av med lägenhet eller annan 

bostad då det inte är möjligt att folkbokföra sig på korttidsplats. 

Finansiering 

Det finns i snitt ca 5 personer som väntat mer än sexmånader på plats i 

särskilt boende. Detta skulle innebära en kostnad på ca 5000 kronor per 

månad, vilket finansieras inom ramen för budget inom vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 150518 § 18, dnr Sn 2015:54/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:292/04 

Ks § 126 

 

Falun-Borlänge regionen AB årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2014 för Falun-Borlänge regionen AB till 

handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Falun-Borlänge regionen 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 Falun-Borlänge 

regionen AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Falun-Borlänge regionen AB för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014, Falun-Borlänge regionen AB 2015-03-19, 19 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:318/04 

Ks § 127 

 
Dala Energi AB årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2014 för Dala Energi AB till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Energi 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 Energi AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014, Dala Energi AB, 48 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:284/04 

Ks § 128 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 

verksamhetsåret 2014. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2014. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) och Sofia Jarl (C) i 

handläggning och beslut i beslutspunkt 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014, Räddningstjänsten Dala Mitt, 44 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:293/04 

Ks § 129 

 

Region Dalarna årsredovisning 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Region Dalarna för verksamhetsåret 2014. 

2. Bevilja ledamöterna i Region Dalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2014. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) och Sofia Jarl (C) i 

handläggning och beslut i beslutspunkt 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Region Dalarna för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014, Region Dalarna 2015-05-30, 59 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:105/04 

Ks § 130 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel bokslut 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut 2014 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel. 

2. Bevilja ledamöterna i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) i handläggning och beslut i 

beslutspunkt 2. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delge kommunfullmäktige bokslut 2014 för gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Bokslut, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel 2015-03-17, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:81/04 

Ks § 131 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut 2014 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut 2014 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2014. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) i handläggning och beslut i 

beslutspunkt 2. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delge kommunfullmäktige bokslut 2014 för Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut från Hjälpmedelsnämnden Dalarna för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2014, Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-01-29, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:1086/10, 2014:712/04 

Ks § 132 

 

Revidering av reglemente och samverkansavtal avseende 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta reviderat förslag till reglemente och samverkansavtal. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i den 

gemensamma nämnden fattar likalydande beslut. 

3. Upphäva kommunfullmäktiges beslut, 2014-12-08 § 227 om taxa för 

tillsyn av rökfria miljöer. 

 

Ärendebeskrivning 

Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

startade den 1 januari 2014 med ansvar för kommunernas skyldigheter 

utifrån alkohollagen, tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel. I den gemensamma nämnden ingår Falun, Borlänge, Ludvika, 

Smedjebacken, Säter, Gagnef och Hedemora kommuner. 

 

Rökfria miljöer 

Rökfria miljöer som ingår i tobakslagen skulle ha exkluderats ur uppdraget, 

men på grund av en felbedömning blev det aldrig genomfört. För att 

genomföra en effektiv tillsyn avseende rökfria miljöer krävs lokalkännedom, 

lokal närhet och lokal samordning. Antalet rökfria miljöer i en kommun är så 

många att tillsynen bir ohanterlig om den inte sker på det lokala planet. Enligt 

tobakslagen har kommunen tillsyn över: 

- Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 

verksamhet för barn eller ungdom, samt på skolgårdar och på motsvarande 

områden utomhus vid förskolor och fritidshem. 

- Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård. 

- Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med 

särskild service eller vård. 

- På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som 

är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel. 

- I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus. 

 

 forts. 
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Ks § 132 forts. 
 

- I andra lokaler än sådana som nämns ovan, när en allmän sammankomst 

eller en offentlig tillställning anordnas i lokaler som är avsedda att 

användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen. 

- I andra lokaler än sådana som nämnts ovan, om allmänheten har tillträde 

till lokalen. 
 

Ska tillsynen fortsätta att skötas från gemensamma nämnden krävs 

avsevärda förstärkningar vad avser personal och övriga resurser. Några 

medel för tillsynen av rökfria miljöer överfördes inte till den gemensamma 

nämnden. Inga avgifter för tillsynen har heller tagits ut av kommunerna. 
 

I förslaget till reviderat reglemente för gemensamma nämnden är tillsynen 

av rökfria miljöer borttagen. 

 

Ordförandeskapet 

Initiativet till bildandet av den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel kom från de sex kommunerna i Falun-Borlänge regionen AB, 

som även har en gemensam nämnd för upphandling. I reglementet för 

gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel anges att 

ordförandeskapet årsvis ska skifta mellan de ingående kommunerna.  
 

I Falun Borlänge regionen AB:s styrelse har frågan om ordförandeskapet i de 

gemensamma nämnderna diskuterats. För att få en kontinuitet i ordförandeskap 

och sekreterarskap förordas en princip där värdkommunen för de gemensamma 

nämnderna innehar ordförande och vice ordförandeposterna.  
 

I förslaget till reviderat reglemente för gemensamma nämnden föreslås att 

Falu kommun, som är värdkommun, bland nämndens ledamöter utser en 

ordförande och en vice ordförande. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 39. 

Reglemente, Falu kommun, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel, fyra sidor. 

Samarbetsavtal, Falu kommun, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 141208 § 227, dnr 2014:712/04. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2015-05-06, två sidor. 
 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:272/10 

Ks § 133 

 

Avsiktsförklaring kopplad till strategin Dalarna - Sveriges bästa 
ungdomsregion 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta avsiktsförklaringen kopplad till strategin Dalarna - Sveriges bästa 

ungdomsregion. 

 

Ärendebeskrivning 

Avsiktsförklaringen beskriver hur Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna 

och Region Dalarna avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges 

bästa ungdomsregion. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 40. 

Region Dalarna, Beslut om Rekommendation till kommunerna och 

Landstinget Dalarna att anta avsiktsförklaringen kopplad till strategin 

Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion, Missiv 2015-04-22, 22 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:92/00 

Ks § 134 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Arbetsförmedlingens lokalisering 

• Fiberutbyggnad 

• Svenskt Näringslivs rankning 

• Rekrytering av teknisk chef 

• Frivillig Resurs Grupp (FRG) 

• Friskvård 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2015-06-16, 1 sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 135 

 

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 140616 § 105 

2014:487/31 

Motion om vägbelysning 

Kf 141208 § 206 

2014:952/02 

Medborgarförslag om att skapa nya arbetstillfällen 

i offentlighetens tjänst runt Marielundsbron, 

Flottbron i Kyrkbyn och färjeläget Hässingsta 

Ks 150414 § 55 

2015:241/04 

Ekonomisk rapport 2015-02-28 och 

prognos 2015-03-31 

Ks 150414 § 56 

2015:142/00 

Fiberutbyggnad i Gagnefs kommun 

Ks 150414 § 59 

2015:237/16 

Avtal med Civilförsvarsförbundet Gagnef-

Leksand om Frivillig Resursgrupp 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-06-08, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2015:241/04 

Ks § 136 

 

Prognos 2015-05-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till alla nämnder att redovisa åtgärder för att nå en budget i 

balans. 

 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska prognosen visar på ett resultat på 1,3 mnkr för kommunen, 

en avvikelse mot budget på - 3,8 mnkr. Finansförvaltningens prognos 

fortsätter att förbättras.   

 

Nämnderna som helhet försämrar prognosen ytterligare med 1,3 mnkr. Både 

barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden försämrar sina 

prognoser till - 1,1 mnkr. För tekniska nämnden handlar det till stor del om 

nytillkomna vattenskador.  För barn- och utbildningsnämnden är det 

försämringar på fler områden.     

 

Det finns små prognosförbättringar inom socialnämnden och 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens prognos visar på ett resultat nära noll.  Ett negativt 

resultat inom kommunledningen som resulterats av avgångsersättningar till 

politiker vägs upp av ett förväntat positivt resultat för kommunens 

avskrivningskostnader.  

 

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 samt att även två andra nämnder 

förväntar underskott. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-06-16, 1 sida. 

Prognos 2015-05-31, 2 sidor. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Gret Olsson (S): Uppdra till alla nämnder att redovisa åtgärder för att 

nå en budget i balans. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-16 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

Ks § 136 forts.  

 

Pelle Källs (KOSA): Bifall till Ann-Gret Olssons (S) förslag.                  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Ann-Gret Olssons (S) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Ann-Gret Olssons (S) 

förslag. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Alla nämnder 
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 Dnr 2015:278/00 

Ks § 137 

 

Revisionsrapport ”Rapport avseende granskning av bokslut och 
årsredovisning för 2014” – yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Rapport avseende granskning av 

bokslut och årsredovisning för 2014”, samt översända till 

kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på kommunrevisionens uppdrag granskat bokslut och 

årsredovisning för 2014. Revisionen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig 

över revisionsrapporten. Ett förslag till svar till Revisionen har tagits fram 

där kommunen i huvudsak kommer att beakta KPMG:s synpunkter i det 

fortsatta arbetet. 

 

Svar Granskningsrapport bokslut 2014-12-31 
 

Verksamhetsmål 
 

Revisionen konstaterar att av 33 verksamhetsmål är 21 mål uppfyllda, 

fem inte uppfyllda och sju är delvis uppfyllt. Vidare kommenterar man: 

”Vi anser att det är önskvärt om målen, målvärden och mätmetoderna 

utvecklas på så sätt att det är möjligt att mäta måluppfyllelsen fullt.  

Flera mål är att betrakta som visioner och är därför svåra att mäta 

och/eller inte möjliga att uppnå och bör därför omformuleras. 

Ett arbeta har pågått för att omformulera och förtydliga kommunens mål. 

Målet är just som revisionen skriver, att få fram mål som är lättare att följa 

upp. Ett antal mål som inte gick att följa upp har rensats ut. Revisionen har i 

flera år argumenterat för mål som är tydligt mätbara och faktisk möjliga att 

uppnå. Kommunstyrelsens uppfattning är som tidigare att det finns en risk att 

begränsa kommunens verksamhetsmål till målskrivningar som tydligt kan 

mätas. Det finns ett stort antal önskvärda effekter i verksamheten som är 

mycket svåra att mäta eller som faktisk är ouppnåbara. Verksamheten måste 

ställa mål som strävar mot sådana effekter. Att begränsa målen till det som är 

mätbart eller möjligt att uppnå innebär en risk att kommunens verksamhet 

styrs av vad som är mätbart och inte vad som är önskvärt. Arbetet att 

förtydliga målen måste dock fortgå. 

 

forts. 
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Ks § 137 forts. 

 

”Vi saknar i årsredovisningen tydlig bedömningsinformation om målen. 

Varför bedöms ett mål som uppnått och vad avser kommunen att göra 

för att målen ska uppnås.” 

Det är klart önskvärt att tydliggöra hur bedömningen av måluppfyllelsen har gått 

till samt att diskutera hur man kan gå vidare för att uppnå målen. Denna synpunkt 

ska beaktas i det vidare arbete med målformulering och måluppföljning. 

Investeringsredovisning 

Revisionen har gjort två kommentarer till investeringsredovisningen som 

kommunstyrelsen vill kommentera. 

Revisionen kommenterar att den stora avvikelsen mellan 

investeringsbudget och utfall beror på kraftiga förseningar i 

byggandet av äldreboende, och att avvikelsen inte förklaras i texten. 

Avvikelsen borde självklart ha kommenterats i texten. För den som läser 

tabellen över investeringsprojekt, eller för den som har insikt om skeenden i 

Gagnefs kommun är avvikelsens orsak alldeles tydlig. 
 

En uppställning som visar större projekt med budget, utfall och 

prognos skulle ge en tydligare information om årets investeringar och 

totala avvikelser mot budget. 

Årsredovisningen innehåller en tabell över alla projekt med budget, utfall 

och behov av att föra investeringsbudgeten vidare till nästa år. Denna tabell 

är dock knutet till redovisningsåret. Kommunstyrelsen förstår revisionens 

synpunkt så att man vill komplettera med en tabell där större projekt följs 

över flera år med uppföljning mot beviljad budget och prognos för utfall för 

hela projektperioden. Detta är en synpunkt som ska beaktas i det vidare 

arbetet med investeringsredovisningen. 

Övriga kommentarer 
 

Vi rekommenderar att pågående arbeten särredovisas i balansräkningen 

.. vi har noterat att det till vissa balansposter saknas tillräckligt väl 

specificerade bosklutsbilagor med tillhörande underlag … 

Underlagen bör förbättras inför kommande årsbokslut.   

Båda dessa synpunkter ska beaktas i det vidare arbetet med årsredovisningar 

och delårsbokslut. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-16 29 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 42. 

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning för 2014, 

KPMG, 2015-04-29, 16 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-05-27, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige, rapport 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:304/04 

Ks § 138 

 

Årsbokslut 2014 för de stiftelser som förvaltas av Gagnefs 
kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsbokslut 2014 för stiftelserna Adelborgska fonden för 

Gagnefs minnesstuga, Magasinskassan, Gunnar Ingritz fond och 

Olles Kerstin Erikssons fond. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun förvaltar fyra stiftelser Adelborgska fonden för Gagnefs 

minnesstuga, Magasinskassan, Gunnar Ingritz fond och Olles Kerstin 

Erikssons fond. Kommunstyrelsen utgör styrelse för stiftelserna. 

Kommunen är inte ägare till stiftelserna. 

 

Stiftelserna administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete 

ingår löpande utbetalningar av medel i enlighet med stiftelsens ändamål och 

efter attest av ekonomichef, löpande redovisning och upprättande av 

bokslut. För detta arbete debiteras ett årligt arvode. 

 

Årligen upprättas årsbokslut, vilket fastställs av kommunstyrelsen som 

styrelse för stiftelserna och revideras av kommunrevisionen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 43. 

Sammanställning över stiftelser per 2014-12-31, en sida. 

Årsbokslut för räkenskapsåret 2014, Stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs minnestuga, sju sidor. 

Årsbokslut för räkenskapsåret 2014, Stiftelsen Magasinkassan, sex sidor. 

Årsbokslut för räkenskapsåret 2014, Stiftelsen Gunnar Ingritz fond, sex sidor. 

Årsbokslut för räkenskapsåret 2014, Stiftelsen Olles Kerstin Eriksson fond, 

sex sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen 2015-05-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:305/04 

Ks § 139 

 

Ansökan om att få förbruka stiftelsers tillgångar 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansöka hos Länsstyrelsen om att få förbruka stiftelsen 

Magasinskassans tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller 

för ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. 

2. Ansöka hos Länsstyrelsen om att stiftelsen Magasinskassan kan 

upphöra när de saknar tillgångar och skulder. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun förvaltar stiftelsen Magasinskassan sedan 1963 då 

kommunalstämman inom Gagnefs kommun beslöt att överlämna 

magasinskassans tillgångar till kommunen som särskilt kapital, vars 

avkastning skulle användas för främjande av jordbruket inom Gagnefs 

församling. Detta beslut är även fastställt av Länsstyrelsen 1964. Enligt 

tidigare sammanträdesprotokoll från 1998 framgår att magasinskassan för 

Gagnefs socken bildades med ändamålet att fungera som lånekassa där 

mindre bemedlade jordbrukare kunde få låna pengar för inköp av utsäde 

och andra förnödenheter.  

 

Nya tider med nya lånemöjligheter hade medfört att Magasinskassan 

förlorat sitt ursprungliga syfte. Vid sammanträdet 1998 togs beslut om att 

Magasinskassan skulle lämna bidrag vid markkartering om 50 kronor för 

1 jordprov per hektar för att stimulera att jordanalyser genomfördes inom 

Gagnefs socken. Under några år skedde även utbetalningar till genomförda 

jordprover. År 2008 gjordes den senaste utdelningen från Magasinskassan 

efter ansökningar om bidrag till markkartering inom Gagnefs församling. 

 

Kommunstyrelsen utgör styrelse för stiftelsen. Kommunen är inte ägare till 

stiftelsen utan förvaltare. Ingen utdelning har skett sedan 2008. I dag då 

avkastningen, genom räntor på kapitalet, är i princip noll kommer de 

administrativa kostnaderna att förbruka stiftelsens tillgångar. Med det 

scenariot kan kommunen inte uppfylla sitt uppdrag alls enligt ändamålen. 

Kommunstyrelsen behöver därför ansöka hos Länsstyrelsen om att få göra 

om stiftelserna till fonder och därefter utdela fondernas kvarvarande medel 

till samma ändamål som tidigare. 

 

forts. 
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Ks § 139 forts. 

 

Motivering till beslut 

Kommunstyrelsen behöver med anledning av ovan ansöka om att få 

förbruka tillgångarna i stiftelsen Magasinskassan till föreskrivna eller 

närliggande ändamål. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 44. 

Årsbokslut för räkenskapsåret 2014, Stiftelsen Magasinkassan, sex sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-05-22, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Länsstyrelsen 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 140 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från UpphandlingsCenter 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Upphandlingscenter. 

Dnr: 2015:73/10 

 

Underlag 

Verksamhetsrapport från UhC, 2015-06-16, 12 sidor. 

2. Verksamhetsrapport från Gemensam nämnd ATL 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Gemensam nämnd ATL. 

Dnr: 2015:73/10 

 

3. Verksamhetsrapport från Räddningstjänsten Dala Mitt 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapportering från Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Dnr: 2015:73/10 

 

4. Kostnad per brukare - redovisning 

Ärendebeskrivning 

Kostnad per brukare är en efterkalkyl som bygger på individnivå. Det är en 

genomlysning av verksamhetens kostnader, per insats och brukare inom 

IFO, LSS och äldreomsorgen. Detta görs i Gagnefs kommun och i cirka 80 

andra kommuner i Sverige. Det gör möjlighet till jämförelse med andra 

kommuner samt oss själva över tid. 

Underlag 

Kostnad Per Brukare – resultat från 2014, 34 sidor. 
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Dnr: 2008:76/73 

 

 

 

 

 

 

Ks § 140 forts. 

5. Redovisning av medarbetarenkät 2015 

Ärendebeskrivning 

Personalchefen redovisar 2015 års medarbetarenkät. Årets resultat är bättre 

än 2013 års undersökning och jämförande med samtliga kommuner som 

genomfört undersökningen är Gagnefs resultat bättre än ett flertal av de 

andra kommunerna. Fortsatt arbete med enkätresultatet ska ske i respektive 

verksamhet. Förvaltningscheferna får ansvaret för uppföljningen. 

Underlag 

Redovisning, medarbetarenkät, fyra sidor. 

Dnr: 2015:288/02 

 

6. Kommungemensamt aspirantprogram inom Falun/Borlängeregionen 

Ärendebeskrivning 

Inom F/B-regionen har ett kommungemensamt aspirantprogram framtagits 

med syfte att säkerställa framtida behov av chefer och ledare i 

verksamheterna. Totalt omfattar programmet 24 platser inom regionen varav 

Gagnefs kommun erbjudits att teckna abonnemang för två platser. 

Programmet planeras att löpa under cirka 1,5 år med gemensamma 

utbildningsträffar en gång per månad. Efter avslutad utbildning, som riktar 

sig till anställda arbetstagare som arbetsgivaren bedömer har förutsättningar 

att utvecklas till chefer/ledare, ingår arbetstagaren i en regiongemensam 

talangpool. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 150519 § 12. 

Aspirantprogram kommungemensamt, förslag, sju sidor. 

Dnr: 2015:287/02 

 

7. Ekonomisk redovisning av flyktingmottagning 

Ärendebeskrivning 

Muntlig ekonomisk redovisning av flyktingmottagningen. 

 

Dnr: 2015:268/04 
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Ks § 140 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

Personalavdelningen 
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Ks § 141 

 

Ordföranderapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Dala Cement i Björbo AB 

• Polisen 
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Ks § 142 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-06-08, en sida. 

Personalutskottet 2015-05-19, §§ 12-16. 

Allmänna utskottet 2015-06-02, §§ 35-46. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 


