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Kommunstyrelsen 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.35 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande, ej § 156 på grund av jäv 

Ann-Gret Olsson (S) §§ 149-155, 157-161, 163-166, del av 167, 168-170

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande § 156 

Svante Hanses (KOSA), ej § 156 på grund av jäv 

Sofia Jarl (C), ej § 156 på grund av jäv 

Erik Warg (C) 

Stefan J Eriksson (M) 

Anders Bengtsson (KD) §§ 145-167 

Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) tjänstgörande för Ann-Gret Olsson (S) §§ 145-148, 

156, 162, del av 167 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 145-167 

Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare Christina Walles (S) §§ 150, 152-153, 160-161 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 152-153, 160-161 

Gunnar Linnros, personalchef, § 156 

Karin Halvarsson, ekonom, § 160 

Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 162  

Övriga Carl Johan Ingeström, vd, Visit Södra Dalarna AB, del av § 167 

Justering 

Justerare Sofia Jarl (C), §§ §§ 145-155, 157-170 

Stefan J. Eriksson (M) § 156 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-09-29, kl. 09.00 

Justerade paragrafer §§ 145-170 

Underskrifter 

Sekreterare ____________________________ 

Anna-Lena Palmér 

Ordförande ____________________________  _____________________________ 

Irené Homman (S)  Lars-Erik Granholm (KOSA) § 156 

§§ 145-155, 157-170 

Justerare ____________________________  _____________________________ 

Sofia Jarl (C) Stefan J. Eriksson (M) § 156 

§§ 145-155, 157-170 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2015-09-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-29 Datum då anslaget tas ned 2015-10-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Ks § 145 

 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen fastställs med tillägg. 

 

Tillägg 

Två ärenden läggs till ärende, i kallelse/underrättelse, nr 21. Rapporter 

punkt nr: 

7. Ensamkommande barn 

8. Solgården 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Att under ärende nr 21 i kallelse/underrättelse få 

en rapportering om ärendet ensamkommande barn. 

Irene Homman (S): Att under ärende nr 21 i kallelse/underrättelse få en 

rapportering om ärendet Solgården. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag och Anders Bengtsson (KD) förslag var 

för sig mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
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 Dnr 2015:225/00 

Ks § 146 

 

Medborgarförslag om att kommunen bygger en brygga vid 
älvarnas förening 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, till kommunfullmäktige 

föreslås att kommunen bygger en brygga vid älvarnas förening. 

 

Ärendets beredning 

Platsen där älvarna möts är väldigt kuperad, därför blir det väldigt svårt 

att nå en brygga nere vid vattnet utan att anlägga en lång trapp alternativt 

en gångväg runt som kräver omfattande markarbeten.  

 

Då det dessutom finns en brygga idag vid parkeringen för älvmötet så är 

det inte ekonomiskt försvarbart att bygga ytterligare en brygga längst ut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150611 § 26, dnr Tn 2015:71/00. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 85. 

Medborgarförslag, 2015-03-19, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2015-05-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:259/04 

Ks § 147 

 

Medborgarförslag om bredbandsanslutning 
– kommunalt räntefritt lån 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Ingegerd Lindfors 

föreslås att Gagnefs kommun beviljar räntefria lån till ekonomiska 

föreningar eller likvärdiga konstellationer som bildas för att själva 

ombesörja bredbandsanslutningar för byar/områden. 

 

Ärendets beredning och motivering till beslut  

Det föreligger en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens, dnr 2015:336/00 

angående fiberlån till föreningar. Bedömningen är, liksom förslagsställaren 

anser, att föreningar behöver hjälp med likviditeten under tiden fiberprojekt 

pågår till dess stödmedel är utbetalda. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 48. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 87. 

Medborgarförslag, 2015-04-12, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:179/53 

Ks § 148 

 

Motion om kollektivtrafiken i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Motivering till beslut 

Motionen föreslås avslås med motiveringen att avgiftsfri kollektivtrafik 

kommer att öka kommunens kostnad för kollektivtrafik. 

 

Ärendebeskrivning 

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

kollektivtrafik i Gagnefs kommun blir avgiftsfri och att alla bussar ska 

stanna vid varje busshållplats alla dagar. 

 

Ärendets beredning 

Avgiftsfri kollektivtrafik infördes på försök i Avesta kommun juni 2012. 

Avgiftsfriheten gäller endast för de linjer som trafikeras inom kommunen. 

Mellankommunala och regionala linjer omfattas inte. Hösten 2013 

utvärderade konsultbyrån Ramböll den avgiftsfria kollektivtrafiken i Avesta. 

Uppdraget var att titta på resandet, miljön och jämföra med andra 

kommuner som har eller har haft avgiftsfri kollektivtrafik. I uppdraget 

ingick inte att titta på kostnaden för försöket. Utvärderingen visade ett 80 % 

ökande resande med buss, samt 40 ton minskade koldioxidutsläpp per år. 

 

Ökningen har lett till att fler bussar har fått sättas in och därigenom har 

kostnaden för kollektivtrafik ökat kraftigt. Inför införandet beskrevs ett antal 

scenarier. Ett av de scenarierna var att det skulle bli kostnadsneutralt, då den 

kostnad man hade för skolskjutstrafiken och skolkort skulle utgöra en del av 

finansieringen. Det scenario som beskrev en kraftig kostnadsökning har infriats. 

 

I Gagnef utgörs den största delen av kollektivtrafiken av mellankommunala 

och regionala linjer. Dessa skulle inte omfattas av avgiftsfri trafik. Den 

lokala trafiken nyttjas främst av elever som åker till och från skolan. I och 

med de upphandlingar och den trafikomläggning som genomfördes 2014 så 

har kostnaden för kollektivtrafiken ökat. Ett införande av avgiftsfri trafik 

kommer att öka den kostnaden ytterligare. 

 

 

forts. 
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Ks § 148 forts. 

 

Linjerna 102 och 121 är direktbussar eller stråkbussar. Dessa bussar stannar 

bara vid vissa centrala hållplatser i kommunen. En diskussion förs med 

Dalatrafik om att dessa bussar också ska kunna stanna vid flera hållplatser 

när det inte är rusningstrafik. Det gäller tider mitt på dagen samt kvällar och 

helger. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 150610 § 36, dnr Bun 2015:112/53. 

Protokollsutdrag, Kf 140310 § 10. 

Motion, 2014-03-04, en sida. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-06-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:471/02 

Ks § 149 

 

Motion om mer resurser i låg- och mellanstadiet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

mellanstadiet tillförs resurser med 8 stycken speciallärare, till en kostnad 

av totalt cirka 4 320 000 kronor per år. Fördelat på 1 speciallärare i Björbo, 

1 Dala-Floda, 1 Kyrkskolan Gagnef, 1 Djurmo/Bäsna och 2 speciallärare i 

Mockfjärd respektive Djurås. 

 

Ärendets beredning 

Regeringen avser att från hösten 2015 utge ett särskilt riktad statsbidrag för 

lågstadiet och förskoleklassen. Bidraget ges för att kunna minska klass- eller 

gruppstorleken och utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive 

speciallärare i förhållande till antalet elever. 

 

För Gagnefs vidkommande handlar det om 2 miljoner kronor motsvarande 

fyra tjänster. Kommunen kommer att söka bidraget. 

 

En utökning av lärarresurs på mellanstadiet finns det inget utrymme för i 

2016 års budget då nämnden har ett krav på att effektivisera verksamheten 

med cirka 4 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 150610 § 37, dnr Bun 2015:113/02. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 103. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-06-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:807/02 

Ks § 150 

 

Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Gagnefs kommun undersöker möjligheten att själva eller tillsammans med 

andra kommuner inrätta en syn- och hörselinstruktör. 

 

Ärendets beredning 

Dalarnas nya hjälpmedelsnämnd går också ut med en uppmaning till 

kommunerna att inrätta syn- och hörselinstruktörer. Gagnefs kommun har 

också fått en uppmaning till detta från det kommunala handikapprådet. 

 

Syn- och hörselinstruktörer finns i 90 av landets kommuner. Flera 

kommuner har på uppmaning från intresseorganisationer inrättat syn- och 

hörselinstruktörer. I den utredning som ligger till grund för förslag till beslut 

framkommer det att det finns ett behov av syn- och hörselinstruktör. 

Intresseorganisationer som företräder de två målgrupperna är mycket 

angelägna om att det inrättas en sådan tjänst, då man inom organisationerna 

anser att deras medlemmar har ett stort behov av detta. 

 

Ärendet har tidigare varit uppe i socialutskottet och i kommunstyrelsen som 

remitterade ärendet till socialnämnden. På grund av det ekonomiska läget i 

kommunen kan inte en ny tjänst inrättas. Socialnämnden beslutade 2015-06-15 

§ 21 att ”Kommunens stöd motsvarande en syn- och hörselinstruktör ska ingå i 

arbetsuppgifter i en befintlig tjänst inom kommunens rehabenhet” samt att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen. 

Stefan J. Eriksson (M): Bifall till motionen. 

Christer Iversen (FP): Bifall till motionen. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 150 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 150615 § 21, dnr Sn 2015:32/02. 

Protokollsutdrag, Ks 150414 § 45. 

Protokollsutdrag, Kf 141103 § 164. 

Motion, 2014-09-26, en sida. 

Utredning syn- och hörselinstruktör, socialförvaltningen, 2014-12-17, sju sidor. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Su 150216 § 18. 

Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, 2014-12-17, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 11 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:257/00 

Ks § 151 

 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå punkt 1 i motionen, med hänvisning till den av 

kommunfullmäktige antagna bredbandsstrategin. 

2. Bifalla punkt 2 och 3 i motionen. 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över den av kommunfullmäktige 

antagna bredbandsstrategin. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till fullmäktige föreslår Sofia Jarl (C) att; 

1. Alla i Gagnefs kommun ska ges möjlighet att ansluta sig till fibernät 2025 

2. Kommunen avsätter investeringsmedel och gör nödvändiga investeringar i 

det ortssammanbindande nätet 

3. Kommunen stödjer byföreningar som avser bygga lokala byanät, t ex 

genom att det blir möjligt att låna för byggnation alternativt att kommunen 

går in som borgenär 

 

Bakgrund 

Kommunen har en bredbandsstrategi, antagen av kf 2013-09-30 § 126, där 

målet är att 90 % av invånarna ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020. 

 

Kommunen har också i enlighet med Bredbandsstrategin anställt en 

bredbandskoordinator med syfte att stötta byar och föreningar där dessa vill 

bygga själva. Kommunen har även sökt de medel som Tillväxtverket tilldelat 

länet för ortssammanbindande nät (ERUF) i samverkan med Länsstyrelsen 

och övriga kommuner i Dalarna. 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 151 forts. 

 

Ärendets beredning och bedömning 

Om man beaktar de kostnader som är förknippade med att lägga ner fiber, där 

markförhållanden och avstånd har stor påverkan, är bedömningen att det är 

rimligt att tro att de mest avlägsna, glest bebyggda eller svårtillgängliga 

hushållen i kommunen kommer att få nöja sig med annan form av 

höghastighetsnät än fiber. Tekniken finns redan idag och är sannolikt den som 

kommer att användas för att tillgodose behovet även i framtiden. Fokus i 

dagsläget bör dock läggas på fiberutbyggnad för att nå målet 90 % till 2020. 

 

Detta bör vara prioriterat av flera skäl; idag finns stödmedel för fiberutbyggnad, 

aktiviteten i byarna är stor samtidigt som flera kommersiella aktörer visar 

intresse. Gagnefs kommun hör dessutom till de kommuner i länet där 

utbyggnadstakten är/har varit mycket låg. Inget hindrar dock att målsättningen, 

och kanske bredbandsstrategin i sin helhet, revideras och förändras kommande år. 

 

När det gäller investeringsmedel så har kommunstyrelsen beslutat 

(dnr 2015:142/00) avsätta medel för att medfinansiera utbyggnaden av 

ortssammanbindande nät, 4,8 Mkr under 2016-2017. När utbygganden kommer 

till stånd är i princip samtliga orter och byar i kommunen teoretiskt 

sammanknutna, dock av olika aktörer. Det är i nuläget svårt att se vilka 

sträckor som kommunen själv skulle kunna gå in och bygga som är ekonomiskt 

försvarbara utan stödmedel. Det är dock inte uteslutet att sådana områden kan 

tillkomma fram till 2020, eller att ytterligare stödmedel annonseras, varför det 

bör finnas en viss beredskap för fiberinvesteringar inför varje nytt budgetår. 

 

Det föreligger en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, dnr 2015:336/00, 

angående fiberlån till föreningar. Bedömningen är, liksom motionären, att 

föreningar behöver hjälp med likviditeten under tiden fiberprojekt pågår till 

dess stödmedel är utbetalda. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen. 

Ann-Gret Olsson (S): Tilläggsförslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att se över den av kommunfullmäktige antagna bredbandsstrategin. 

Christer Iversen (FP): Bifall till motionen. 

Stefan J. Eriksson (M): Bifall till motionen. 

 

 

forts. 
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Ks § 151 forts. 

 

Beslutsgång 

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

och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 

 

Ordföranden ställer Ann-Gret Olsson (S) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. 
 

Reservation 

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

och Christer Iversen (FP) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 49. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 88. 

Motion, 2015-04-08, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-18, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:57/04 

Ks § 152 

 

Verksamhet och budget 2016-2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2016-2018” som kommunens 

mål- och budgetdokument för perioden. 

2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet 

som kommunens budget för perioden. 

3. Fastställa skattesats för 2016 till 22,72 %. 

4. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens 

nämnder som föreslås i ”Verksamhet och budget 2016-2018” 

till totalt 550 477 tkr år 2016 enligt följande fördelning: 
 

 

 

 

 

 

5. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 7 058 tkr som avser 

lönehöjningar som blir effekt av lönerörelsen 2016 för personal i 

kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till övriga 

nämnder i enlighet med lönerörelsens utfall utan ytterligare beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 

Anslag (tkr) Budget 2016 

Kommunstyrelsen -80 098 
Barn- och utbildningsnämnden -238 034 
Socialnämnden -197 804 
Kultur- och fritidsnämnden -14 686 
Tekniska nämnden -14 361 
Miljö- och byggnadsnämnden -3 450 
Kommunfullmäktige -2 044 

S:a Anslag -550 477 
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Ks § 152 forts. 

 

6. Fastställa ett anslag till investeringar år 2016 på 21 425 tkr 

enligt följande fördelning: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Fastställa de finansiella delmål 2016 som finns föreslagna i 

budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2016-2018”. 

8. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt 

samt Vision och Strategiska mål 2016-2018 som finns föreslagna 

i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2016-2018”. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetförslaget Verksamhet och budget 2016-2018 utgår från 

budgetberedningens direktiv från 2015-03-30 samt budgetberedningens 

investeringsförslag från 2015-06-04. MBL förhandling enligt § 11, 2015-09-07. 
 

I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2016.  
 

Skattesatsen är oförändrad, 22,72 %. 
 

Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av 

summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal-

ekonomisk utjämning. Detta motsvarar i förslaget 11 241 tkr för 2016. 
 

I förslaget finns 2 000 tkr avsatta för utvecklingsmedel. Driftsbudgeten uppgår 

totalt till 550 477 tkr. I beloppet ingår beräknade kostnader för lönehöjningar. 

Budget för kapitalkostnader är inkluderade i varje nämnds ram. 

 

 

 

 

 

forts. 

Investeringsanslag (tkr) Budget 2016 

Kommunstyrelsen -3 700 
Barn- och utbildningsnämnden -2 975 
Socialnämnden -500 
Kultur- och fritidsnämnden -250 
Tekniska nämnden -15 000 
Miljö- och byggnadsnämnden 0 
Kommunfullmäktige 0 

S:a Anslag -22 425 
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Ks § 152 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): I beslut fyra ändra ramfördelningen. Förslaget innebär inga 

generella effektiveringskrav för nämnderna utan är en omprioritering mellan 

verksamheterna, enligt följande: 

 

Beslutsgång 

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

och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller allmänna utskottets förslag. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 

 

Driftsanslag nämnder (tkr) Budget 2016

Kommunstyrelse -79 913 

Barn‐ och utbildningsnämnden -242 294 

Socialnämnden -194 407 

Kultur‐ och fritidsnämnden -14 862 

Tekniska nämnden -13 439 

Miljö‐ och byggnadsnämnden -3 518 

Kommunfullmäktige -2 044 

Summa driftsanslag nämnder -550 477 
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Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med sex ja-röster, fem nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Ann-Gret Olsson S X  X  

Tomas Fredén S X  X  

Lars-Erik Granholm KOSA X  X  

Svante Hanses KOSA X  X  

Maria Alfredsson MP – Jonas Wittink (MP) X  

Sofia Jarl C X   X 

Erik Warg C X   X 

Stefan J Eriksson M X   X 

Anders Bengtsson KD X   X 

Emil Bostad SD – Christer Iversen (FP)  X 

Irene Homman S X  X  

   Totalsumma: 6 5 

 

Reservation 

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

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

 

Beslutsunderlag 

Verksamhet och budget 2016-2018, Version 0.83 2015-09-22, 24 sidor. 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 50. 

 

Underlag 

Verksamhet och budget 2016-2018, Version 0.81 2015-09-03, 24 sidor. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-01, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150210 § 8 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:299/04 

Ks § 153 

 

Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att kommunen under 2015 ska göra en frivillig särskild medlemsinsats 

i Kommuninvest ekonomisk förening, upp till den högste stadgemässiga 

insatsnivån per invånare, total cirka 3,8 mnkr. 

2. Betalningen av särskild medlemsinsats finansieras med lån. 

Kommunens nyupplåningsram enligt ”Ramar för in- och utlåning i 

Gagnefs kommunkoncern” justeras upp med 3,8 mnkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Efter finanskrisen har nya krav ställts på finansiella institutioner. För 

Kommuninvests del innebär detta ett krav på uppbyggnad av eget kapital. 

Kommuninvest har tidigare valt att sköta detta genom att öka marginalerna 

på lånen för att därmed öka överskottet. Överskottet har sedan betalats ut till 

ägarna (kommunerna) i form av återbäring. Återbäringen har varit villkorat 

med att kommunen ska betala in samma belopp eller huvuddelen av detta 

som insatskapital i Kommuninvest. 
 

Det har visat sig att detta system inte kommer att vara tillräckligt för att höja 

det egna kapitalet upp till den nivå som myndigheterna kräver, 900 kronor 

per invånare i medlemskommunerna. Dessutom innebar systemet att lånen i 

Kommuninvest blev dyrare för kommunerna vilket resulterade i att 

Kommuninvest förlorade marknadsandelar. 
 

För kommunernas del har Rådet för kommunal redovisning (RKR) beslutat 

att så länge det finns en skyldighet för kommunerna att betala in 

återbäringen som eget kapital, får inte kommunen redovisa återbäringen 

som en intäkt, ej heller kapitalinsättningen som en tillgång. 
 

Därför har Kommuninvests stadgar ändrats vid stämmorna 2014 och 2015. 

Medlemskommunerna har genom besluten tagit på sig ansvaret för att ge 

Kommuninvest kapital upp till nivån 900 kronor per invånare år 2018. 

Systemet med återbäring och krav på inbetalning till insatskapital behålls. 

Dock har Kommuninvest sänkt sina marginaler så att överskotten och därmed 

återbäringen kommer att bli lägre de kommande åren. Därför kommer det 

sannolikt att bli nödvändigt att göra någon form för särskild medlemsinsats i 

Kommuninvest för att komma upp i nivån 900 kronor år 2018. 
 

forts. 
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Gagnefs kommun har i nuläget ett insatskapital i Kommuninvest på 5,2 mnkr, 

vilket motsvarar 522 kronor per invånare. Det innebär att kommunen för att 

komma upp i nivån 900 kronor per invånare behöver öka insatsen med 

ytterligare 3,8 mnkr. 
 

Insatskapitalet i Kommuninvest är räntebärande. För 2014 fastställdes 

räntenivån till 2,5 %. Räntenivån i framtiden kommer att vara beroende av 

Kommuninvests överskott, men Kommuninvest har som målsättning att 

betala ut en rimlig ränta på kapitalet till sina medlemmar. 

För Gagnefs kommun finns i detta läge en möjlighet att agera på tre sätt: 

• Att avvakta med inbetalning av insatskapital till 2018 

• Att betala in kapitalbeloppet redan nu 

• Att avvakta med inbetalning, och göra det något av åren mellan nu och 2018 

 

Fördelar och nackdelar med handlingsalternativen: 

Om kommunen väljer att avvakta med inbetalningen kommer kommunen att 

direkt få betala in den återbäring kommunen får från Kommuninvest 2016 

och 2017 som insatskapital. Kommunen kommer, i enlighet med RKR:s 

rekommendation inte att kunna bokföra återbäringen som en intäkt, ej heller 

kommer betalningen av återbäring till insatskapital kunna bokföras som en 

tillgång i balansräkningen. Genom återbäringen kommer restkapitalbeloppet 

som ska betalas in att sänkas, och kommunen kommer att få betala in ett 

betydligt lägre belopp än 3,8 mnkr år 2018. Kommunen kommer ha lägre 

skuld under perioden. 
 

Om kommunen ska betala nu kommer det att belasta kommunens likviditet. 

I praktiken kommer kommunen att få öka sin upplåning med samma belopp. 

Snitträntan för kommunens upplåning ligger i dag strax under 2 %. 

Sannolikt kommer ränteintäkterna för insatskapitalet vara lika stora som 

räntekostnaden för upplåningen. Insatskapitalet kommer att kunna bokföras 

som en tillgång i kommunens balansräkning. Kommuninvest kommer att 

betala ut återbäring under 2016 och 2017. Dessa kommer att kunna bokföras 

som intäkt i kommunens resultaträkning. 
 

Det tredje alternativet har inga särskilda för- eller nackdelar. 

 

 

 

forts. 
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Ekonomichefens bedömning 

Utifrån de tillgängliga alternativen rekommenderar ekonomichefen att 

inbetalningen av insatskapital görs redan nu. Kostnaden för att göra den 

bedöms till minimal. Inbetalningen har inga långtidseffekter då situationen 

efter 2018 kommer vara den samma. Dock kommer kommunen kunna 

bokföra återbäring från Kommuninvest som tillgång under perioden. Det 

kommer att ge positiva effekter på kommunens resultaträkning under åren. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 51. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-31, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:336/00 

Ks § 154 

 

Lån till fiberföreningar 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja lån till fiberföreningar samt att anta ”Regler för lån till 

fiberföreningar i Gagnefs kommun”. 

 

Ärendebeskrivning 

I den utbyggnad av höghastighetsnät (fibernät) för datakommunikation som 

pågår i hela landet läggs stort ansvar för att åstadkomma nät på de 

kommersiella aktörerna samt, via olika stödformer, på kommuner och 

enskilda byar/föreningar. Gagnefs kommun har likt övriga Dalakommuner, 

stat och Länsstyrelse en Bredbandsstrategi som har som målsättning att 90 % 

av hushållen i kommunen ska ha möjlighet att ansluta sig till ett 

höghastighetsnät senast 2020. 

 

Utbyggnaden i länet har, jämfört med övriga landet, gått trögt. Gagnefs 

kommun är i Dalarna en av de kommuner som har haft den långsammaste 

utbyggnadstakten. Delvis kan detta möjligtvis förklaras av den historiskt 

mycket goda tillgången till ADSL samt den utspridda bystruktur som gör 

det dyrt att bygga nya nät.  

 

Kommunen har under senaste året gjort avsevärda satsningar för att 

underlätta för marknadsaktörerna, bland annat genom anställandet av en 

bredbandskoordinator samt genom att ta tillvara de projektmedel som varit 

tillgängliga senaste åren. När nu stödformerna för föreningar/byar börjar 

klarna behöver ytterligare åtgärder göras för att underlätta och stimulera 

utbyggnaden på landsbygden. 

 

Att kommunen har ett aktivt arbete för att stimulera fiberutbyggnaden är en 

överlevnadsfråga för kommunen. I takt med att gammal teknik avvecklas 

och de ökade behov som både företag och hushåll har av stabila och 

kapacitetsfulla uppkopplingar kommer fiberutbyggnaden att vara av yttersta 

vikt för samhällsutvecklingen och kommunens attraktionskraft. 

 

 

 

 

forts. 
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Motivering till beslut 

Det sätt som fiberutbyggnaden kommer till stånd på i landsbygd är i stort 

baserat på föreningar och byars engagemang och egen kraft. De stöd som 

finns för denna utbyggnad är relativt generösa men kräver ett gediget arbete 

och en ekonomisk insats av de inblandade. För att underlätta för de 

fiberföreningar som nu bildas i kommunen föreslås att ett fiberlån inrättas 

under perioden fram till 2020. Lånet ska täcka den likviditetskris som ofta 

uppstår i en nybildad ekonomisk förening då projekt startas och fakturor 

inkommer men där utbetalningar av statligt stöd kommer i efterhand. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 52. 

Lån till fiberföreningar i Gagnefs kommun, ver 1.3 2015-09-09, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-21, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:281/10 

Ks § 155 

 

Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive 
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive 

Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik. 

 

Ärendebeskrivning 

Idag gällande samarbetsavtal kring respektive uppdragsavtal om samordning 

av den särskilda kollektivtrafiken härrör från 2007. Avtalen har dessutom 

fått särskilda tillägg genom bilagor under år 2012. Reviderat förslag till 

avtal föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 53. 

Justering av Förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik 

respektive avtalsbilaga till Uppdragsavtal om samordning av särskild 

kollektivtrafik, Region Dalarna, 2015-06-18, elva sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Au 150602 § 41 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:423/00 

Ks § 156 

 

Ändring av gällande förtroendemannareglemente för hel- och 
deltidsarvoderade 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till personalutskottet. 

 

Jäv 

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

Svante Hanses (KOSA) i överläggning och beslut. 

 

Motivering till återremiss 

Att arbeta fram förslag gällande ersättning för resor samt undersöka 

möjligheten att erbjuda en arbetsplats för deltidsarvoderade förtroendevalda 

i anslutning till kommunkontoret, Djurås. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2014-06-16, Kf § 125 antagit 

Reglemente gällande ersättningar med mera till hel- eller deltidssysselsatta 

kommunala förtroendevalda att gälla från och med 2015-01-01. I 

reglementet regleras bland annat att arvodet inkluderar samtliga uppdrag 

och förrättningar som fullgörs med anledning av uppdraget i 

kommunstyrelsen. Dock utgår sammanträdesersättning vid deltagande i 

sammanträden med kommunfullmäktige och nämnder i kommunen i övrigt. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde 2015-03-05 har en ny politisk organisation 

införts från och med 2015-04-01 och efter det har fullmäktige 2015-05-07 

beslutat om ordförandeuppdragens tidsmässiga omfattning. 

 

Omfattningen av uppdragen som ordförande i socialnämnden respektive 

barn- och utbildningsnämnden har därvid fastställts till 50 % av 

heltidsmåttet för kommunstyrelsens ordförande. Detta innebär att ovan 

rubricerat reglemente ska tillämpas då gränsen för detta är 40 % av heltid. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Tilläggsförslag om att ge kommunchefen i 

uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda en arbetsplats för 

deltidsarvoderade förtroendevalda. 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Återremiss med motiveringen att arbeta fram 

förslag gällande ersättning för resor samt undersöka möjligheten att erbjuda 

en arbetsplats för deltidsarvoderade förtroendevalda i anslutning till 

kommunkontoret, Djurås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot att ärendet ska 

avgöras idag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget om 

återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till 

personalutskottet. 

 

Reservation 

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

Christer Iversen (FP) och Anders Bengtsson (KD). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 150908 § 17. 

Ersättningar m.m. till hel- eller deltidssysselsatta kommunala 

förtroendevalda, inklusive bilaga 1, förslag 2015-09-08, tre sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140616 § 125 

 

Protokollsutdrag 

Personalutskottet 

Personalavdelningen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Ks § 157 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2016 

enligt följande: 

 10 mars 

 28 april 

 16 juni 

 6 oktober 

 10 november 

 15 december 

2. Mötestiden är klockan 18.30 med undantag för den 15 december då 

sammanträdet börjar klockan 15.00. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Ändra sammanträdesdagen tillbaka till måndagar. 

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

 

Beslutsgång 

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

och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C) och 

Stefan J. Eriksson (M) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 54. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2015:92/00 

Ks § 158 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Arbetsförmedlingens lokalisering 

• Fiberutbyggnad 

• Svenskt Näringslivs ranking 

• Billigast och dyrast 2014 

• Folkhälsofrågor 

• Rekryteringar 

• Rapport från halvårsmöte med RDM 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2015-09-22, två sidor. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 159 

 

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 140310 § 10 

2014:179/53 

Motion om kollektivtrafiken i Gagnefs kommun 

Kf 140616 § 103 

2014:471/02 

Motion om mer resurser i låg- och mellanstadiet 

Kf 141103 § 164 

2014:807/02 

Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 

Kf 150507 § 85 

2015:225/00 

Medborgarförslag om att kommunen bygger en 

brygga vid älvarnas förening 

Kf 150507 § 87 

2015:259/04 

Medborgarförslag om bredbandsanslutning 

– kommunalt räntefritt lån 

Kf 150507 § 88 

2015:257/00 

Motion om att alla ska ges möjlighet att ansluta till 

fibernät i Gagnefs kommun 2025 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-15, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2015-09-15, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2015:241/04 

Ks § 160 

 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2013:629/13 

Ks § 161 

 

Revisionsrapport ”Granskning av slutliga ombyggnadskostnader 
och hyresavtal för Monteliusfastigheten” – yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till allmänna utskottet med motivering 

enligt bilaga 1. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag från kommunens revisorer och lekmannarevisorer 

genomfört ovanstående granskning. Kommunstyrelsen ska yttra sig över 

revisionsrapporten. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Återremiss med motivering enligt bilaga 1. 

Christer Iversen (FP): Bifall till Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Svante Hanses (KOSA) förslag om återremiss mot att 

ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget 

om återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till 

allmänna utskottet med motivering enligt bilaga 1. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 55. 

Granskning av slutliga ombyggnadskostnader och hyresavtal för 

Monteliusfastigheten, KPMG, 2015-04-29, åtta sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-06-02, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Allmänna utskottet + bilaga 1 

Ekonomiavdelningen + bilaga 1 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 31 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:349/04 

Ks § 162 

 

Internkontrollplan 2015/2016 kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2015/2016 för kommunstyrelsen. 

 

Definition av intern kontroll 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för 

att kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Lagkrav 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen 

kapitel 6, 7 §: 
 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

Internkontrollplanen 

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 

processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta 

åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. 
 

Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för kommunstyrelsens 

förvaltning består av 9 punkter. Uppföljningen kommer ske vid två 

tillfällen. En enklare i januari 2016 samt en uppföljning i maj 2016 

som kräver att en blankett ska fyllas i av kontrollansvariga. 

 

 

forts. 
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Ks § 162 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 56. 

Internkontrollplan 2015/2016 kommunstyrelsens förvaltning, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Kommunikationsavdelningen + handling 

Personalavdelningen + handling 
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 Dnr 2015:313/10 

Ks § 163 

 

Medfinansiering Leader-projekt ”Dalälvarnas 
utvecklingsområde” 2015-2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För projektperioden 2015-2021 avsätts 1 779 500 kronor till 

Leader-projektet ”Utvecklingsområde Dalälvarna”, vilket 

motsvarar 254 203 kronor per år. 

2. Kostnaderna belastar konto 111-9201. 

 

Ärendebeskrivning 

Leader Dalälvarna avslutas under 2015, och under drygt ett års tid har en 

projektgrupp arbetat med att ta fram en ny strategi, ”Smart och hållbar 

tillväxt för alla”, och färdigställa en ansökan inför nästa stödperiod. Inför 

den nya stödperioden har Borlänge och Falun samt hela Malung-Sälen och 

Älvdalens kommuner anslutit till Leader-området. 

 

Dalälvarnas utvecklingsområde har nu beviljats totalt cirka 62 767 tkr under 

stödperioden, 53 900 tkr ur Landsbygdsfonden, 4 400 tkr ur Regionala fonden 

och 4 500 tkr ur Sociala fonden. För att dessa medel ska falla ut krävs en 

offentlig medfinansiering om 33 %, vilket innebär 20 700 tkr under den 

sju-åriga projektperioden. Detta innebär en medfinansiering motsvarande 

177,11 kronor per invånare för de kommuner som ingår i Leader-området. 

 

Nytt för programperioden är att projekt kan beviljas inom både Regionala 

fonden och Sociala fonden. För projekt inom Regionala fonden innebär det 

ytterligare möjligheter för företagare att söka medel. Att projekt kan beviljas 

inom Sociala fonden innebär att medel kan sökas för att genomföra 

utbildningar, vilket inte varit möjligt i nuvarande Leader-projekt. För 

föreningar och små företag är Leader enda möjligheten att söka EU-medel. 
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Gagnefs del i Leader 

Under förra programperioden (Leader DalÄlvarna) beviljades projektstöd 

om 3 957 tkr i Gagnefs kommun. Det drevs ett 15-tal projekt i Gagnefs 

kommun med stöd av Leader-medel, bland annat olika 

besöksnäringsutvecklingsprojekt samt utvecklingen av Mockfjärds 

motorstadion. Kommunens medfinansiering under perioden var 1 276 tkr, 

vilket innebar cirka 189 000 kronor årligen. Kommunens medfinansiering 

kommer under denna programperiod att vara 65 tkr högre per år. 

 

I och med tillsättandet och omprofileringen av tjänsten som 

näringslivsutvecklare har arbetet med att bistå föreningar med 

EU-ansökningar fått en lägre prioritet. Leader-kontoret kan i den nya 

programperioden i högre utsträckning än tidigare vara föreningar 

behjälpliga med detta. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 57. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-07-08, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Näringslivsutvecklare 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
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 Dnr 2012:2/10 

Ks § 164 

 

Nya Unga till arbete 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att delta i projektet Unga till arbete under perioden 2015-2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet Unga till arbete drevs som ett samarbetsprojekt mellan Region 

Dalarna, länets kommuner och Arbetsförmedlingen för att stödja arbetet med 

arbetslösa unga under perioden 2010-2014, med Region Dalarna som 

projektägare. Projektet riktade sig mot arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år. 

Projektet upplevdes som framgångsrikt. 
 

Nu har EU-medel beviljats för ytterligare en omgång av Unga till arbete 

2015-2017 med Region Dalarna som projektägare.  
 

Varje kommun har fått ett ”tjänsteutrymme” i projektet, som finansieras 

med 60 % av lönekostnaden. 
 

Utförare, det vill säga genomförande av kurserna/praktikprogrammet, är 

respektive kommun med stöd från Region Dalarna. Kursledare anställda i 

kommunen kommer att fortsätta att genomföra ett program där de unga får 

stöd och hjälp med att komma närmare arbetsmarknaden. Kommunen är 

ansvarig för genomförandet av Unga till arbete och för de försäkringar som 

krävs för deltagarna (genom sina ordinarie försäkringar) då de är inskrivna i 

programmet, det vill säga introduktion och praktik. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 60. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-08, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 120612 § 188 

Ks 120214 § 47 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Socialförvaltningen 

Kommunchef 
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 Dnr 2015:66/11 

Ks § 165 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i KPR 
(Kommunala pensionärsrådet) – Tommy Brandt (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-04-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150210 § 20, dnr 2015:97/11 

Ks 150210 § 19, dnr 2015:66/11 

Ks 141104 § 220, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Tommy Brandt (S) 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
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 Dnr 2015:97/11 

Ks § 166 

 

Val av ledamot i KPR (Kommunala pensionärsrådet) (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Ann-Gret Olsson (S) till ledamot i KPR till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150922 § 164, dnr 2015:66/11 

Ks 150210 § 20, dnr 2015:97/11 

Ks 150210 § 19, dnr 2015:66/11 

Ks 141104 § 220, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 167 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Nya Visit Dalarna – ny organisation för turismfrågorna i länet 

Underlag 

Rapport, Förslag Nya Visit Dalarna, 28 sidor. 

Bilaga 1, Faktorer som påverkar Dalarnas organisering, tolv sidor. 

Bilaga 2, Dialogprocessen som lett fram till förslaget, 15 sidor. 

Bilaga 3, Förslag till finansieringsmodell enligt ekonomi 2015. 

Bilaga 4, Aktieägaravtal för Visit Dalarna AB, åtta sidor. 

Bilaga 5, Bolagsordning för Visit Dalarna AB, fyra sidor. 

Bilaga 6, Avtal – grundavtal, två sidor. 

Bilaga 7, Avtal – försäljning av möten & evenemang, två sidor. 

Dnr: 2014:1027/10 

 

2. Lokalbehovsplan 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 150611 § 28, dnr 2015:73/29 

Vakanta lokaler inom Gagnefs kommun 2015-05-07, en sida. 

Lokalbehovsinventering, 2015-05-25, två sidor.  

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

Protokollsutdrag, Ks 141209 § 315 

Dnr: 2014:1056/29 

 

3. Anvisningar för schakt- och ledningsarbeten 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 150611 § 34, dnr 2015:90/30 

Anvisningar för schakt- och ledningsarbeten i gator, vägar och allmän mark 

för Gagnefs kommun, elva sidor. 

Dnr: 2015:321/30 

forts. 
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4. Minskad administration för lärarna 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 150610 § 49, dnr 2015:116/02 

Dnr: 2013:285/02 

 

5. Utredning – central rättning av de nationella proven 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 150610 § 50, dnr 2015:117/60 

Dnr: 2013:915/60 

 

6. Ohälsotalet 

Ärendebeskrivning 

Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i april till 

6,60 % och i maj till 6,25 %, i juni till 5,04 % och i juli till 4,23 % vilket är en 

ökning i april med 0,30, i maj med 0,55 och i juni med 0,04 procentenheter. 

En minskning i juli med 0,77 procentenheter jämförande med samma 

period 2014. 

 

Sjukfrånvaron i procent per juni månad 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3,6 % 3,9 % 3,2 % 3,7 % 4,1 % 5,0 % 4,23 % 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 150908 § 18. 

Sjukfrånvaro/frekvens/exklusive sjukersättning, en sida. 

 

7. Ensamkommande barn 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens ordförande och tekniska nämndens ordförande informerar i ärendet. 

Dnr: 2014:1055/29 

 

forts. 
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8. Solgården 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens ordförande och tekniska nämndens ordförande informerar i ärendet. 

Dnr: 2014:1054/73 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-15, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Tekniska förvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 
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Ks § 168 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Kostavdelningen 

• Almedalen 

• Dala Cement i Björbo AB 

• Ridhus 

• Samkväm 
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Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-15, en sida. 

Personalutskottet 2015-09-08, §§ 17-22. 

Allmänna utskottet 2015-09-08, §§ 47-60. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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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. 

 

Kommunchef 
01/2015, Uppdra till Archus development AB att bistå kommunen med 

diverse fastighetslösningar 

02/2015, Organisationsförändringar inom tekniska förvaltningen 

03/2015, Kommunchef under ordinarie kommunchefs semester 2015 

 

Ekonomiavdelningen 

02/2015, Direktupphandling Försäkringsmäklare 

03/2015, Lån Gagnefs Teknik AB 

04/2015, Lån Gagnefsbostäder AB 

05/2015, Upplåning Kommuninvest AB 

 

Registrator 

01-02/2015, avsluta ärende gällande fastighetsreglering i kommunstyrelsens 

diarium samt att flytta ärende till tekniska nämndens diarium. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-16, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-09-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Personalavdelningen 

Kommunikationsavdelningen 




