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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 16.00-16.40 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Maria Alfredsson (MP) 

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

 Tomas Fredén (S) Stefan J Eriksson (M) 

 Svante Hanses (KOSA) Anders Bengtsson (KD)  
 

Tjänstgörande ersättare Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Ola Erkers (C) tjänstgörande för Erik Warg (C) 

 Christina Walles (S) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Per-Arne Leck (V) Erik Bergman (M) 

 Jonas Wittink (MP) Christer Iversen (FP)  
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef  
 

 

Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Lindberghallen Djurås 2015-09-03, kl. 17.00 
 

Justerade paragrafer §§ 143-144 

 
Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irené Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Sofia Jarl (C)  

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2015-09-03 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-03 Datum då anslaget tas ned 2015-09-25 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2014:1055/29 

Ks § 143  

 

Utökat mottagande av ensamkommande barn 
– köp av fastighet för utökad verksamhet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avsätta maximalt 3 500 000 kronor i investeringsmedel för 

införskaffande och ombyggnation av fastighet i syfte att tillskapa ett 

hem för vård och boende för mottagande av ensamkommande barn. 

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

Kommunens nyupplåningsram enligt ”Ramar för in- och utlåning i 

Gagnefs kommunkoncern justeras upp med 3 500 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2015-06-15, § 25, att uppdra åt tekniska nämnden 

att skyndsamt utreda lokalfrågan för ett utökat mottagande av 

ensamkommande barn/ungdomar. Bakgrunden till beslutet är den dramatiska 

ökningen av asylsökande barn till Sverige. Inflödet av asylsökande barn var 

cirka 500 barn per månad under tiden januari-april. I maj var inflödet 1 158, 

juni 1 447 och juli 1 890. Det kommer för närvarande 500 barn i veckan till 

Sverige och Migrationsverkets prognos är att det kommer att komma cirka 

12 000 asylsökande barn i år och för 2016 är prognosen 8 800-13 000 barn. 

 

Monteliusgården, som invigdes i november 2014 med 17 platser, är idag 

överbelagd (19 barn), och det har sedan en tid funnits behov av fler 

boendeplatser. Inom ganska kort tid kommer det att finnas behov av 

ytterligare boende för ensamkommande.  

 

Olika alternativ har utretts, köp och ombyggnation av en villa och en 

modullösning, där köp av en villa med ombyggnation har bedömts vara det 

bästa alternativet. Tidigare rättsfall och stadsarkitektens bedömning är att 

när området är planlagt för bostadsändamål krävs ingen planändring.  

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 143 forts. 

 

Finansiering 

Verksamheten finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. 

Verksamheten har tillsammans med ekonomikontoret gjort en preliminär 

budget för driften av verksamheten. Kostnaderna ryms inom statsbidraget.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Komplettering driftsbudget villa, 2015-09-03, en sida. 

Protokollsutdrag Sn 150824 § 31, dnr Sn 2015:73/13. 

Tjänsteutlåtande, 2015-08-21, fyra sidor. 

Komplettering, 2015-08-24, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn 150615 § 25, dnr Sn 2015:73/13 

Ks 141209 § 307 

Su 140216 § 22 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:343/29 

Ks § 144 

 

Gagnef kommuns behov av framtida förråd – fastighetsköp 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa frågan om kommunförrådets 

framtida placering och införskaffa för ändamålet lämplig fastighet. 

2. Ett eventuellt fastighetsförvärv får ske genom omfördelning inom 

befintlig investeringsram. Fastighetsförvärvet finansieras genom 

upptagande av lån genom omfördelning av de ramar som gäller enligt 

Ramar för in- och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 

 

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut 

från kommunfullmäktige 

1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 

eventuellt förvärv av lämplig fastighet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

En ny detaljplan för området där kommunförrådet ligger antogs av 

kommunfullmäktige 2013-11-04, § 157. I planen fastställs att området ska 

användas för bostadsändamål. Kommunförrådet har haft tillfälligt bygglov 

sedan 2007 och det nuvarande bygglovet gäller fram till och med 31 december 

2016. I och med den nya detaljplanens ikraftträdande kommer inte bygglovet 

att förlängas ytterligare. Frågan om kommunförrådets framtida placering måste 

därför lösas omgående. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

 


