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 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-14 1 (64) 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-23.10 

 
Beslutande 

Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande, ej § 185 på grund av jäv 

 Irene Homman (S), ej §§ 184, 186, 187 på grund av jäv 

 Sofia Jarl (C), ej §§ 184, 185 på grund av jäv 

 Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Patrik Andersson (–), ej § 184 på grund av jäv 

 Stefan J Eriksson (M) 

 Svante Hanses (KOSA) 

 Emil Bostad (SD) 

 Christina Walles (S) 

 Anki Enevoldsen (C), ej §§ 184, 187 på grund av jäv 

 Pelle Källs (KOSA) 

 Tomas Fredén (S) 

 Maria Alfredsson (MP) 

 Ari Vähäjylkkä (M) 

 Fredrik Andersson (C) 

 Anders Bengtsson (KD) 

 Kerstin Stenquist (C) 

 Per-Arne Leck (V) 

 Göran Westling (KOSA) 

 Ulla Envall (KOSA) 

 Jonas Wittink (MP) 

 Sofia Lorentzon (C) 

 Christer Iversen (FP) 

 Ingegerd Kull Hanses (M) 

 Gunnar Östberg (KOSA) 

 

Tjänstgörande ersättare Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Anders Ahlgren (C) 

 Lennart Finn (KOSA) tjänstgörande för Margareta Meissner (KOSA) 

 Kalle Hedlund (S) tjänstgörande för Fredrik Kvarnström (S)  

 Ann-Gret Olsson (S) tjänstgörande för Ann Målare (S) 

 Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Ann-Christin Carlsson (S)  

 Börje Lindvall (C) tjänstgörande för Erik Warg (C) 

 Ingels Maria Stigsdotter (S) tjänstgörande för Sven-Inge Persson (S) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Owe Thorssell (MP) §§ 156-175   
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 157, 176 
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Justering 

Justerare Maria Alfredsson (MP) och Sofia Lorentzon (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-10-22, kl. 15.00 
 

Justerade paragrafer §§ 156-197 

 

 
Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 

 
Ordförande  ____________________________   

 Alf Johansson (S)  

 

 
Justerare  ____________________________   _____________________________  

 Maria Alfredsson (MP) Sofia Lorentzon (C) 

 

 
 

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

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2015-10-14 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-10-22 Datum då anslaget tas ned 2015-11-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Kf § 156 

 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Dagordningen fastställs med förändringen, 

ärende i kungörelse/underrättelse utgår: 

Nr 1, Revision – ett uppdrag för vem och till vad 
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 Dnr 2015:241/04 

Kf § 157 

 

Ekonomisk rapport 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen presenterade ekonomisk rapport som bygger på prognos i 

delårsbokslutet 2015-08-31. Fullständig delårsrapport kommer att behandlas 

av kommunfullmäktige vid nästa sammanträde. 

 

Prognosen för kommunen som helhet visar på ett överskott på 6,8 mnkr 

vilket är 1,9 mnkr bättre än budget. Kommunens verksamheter 

prognosticeras med ett underskott på 4,5 mnkr vilket uppvägs av ett 

förväntat överskott på finansförvaltningen på 6,4 mnkr.  

 

Prognoser för underskott lämnas av socialnämnden (-5,8 mnkr), tekniska 

nämnden (-1,1 mnkr) samt barn- och utbildningsnämnden (-0,7 mnkr). 

För socialnämndens del är prognosen 0,7 mnkr bättre än i maj, men man 

har under perioden fått extern finansiering vilket borde ha gett en bättre 

prognos. Stora underskott inom vård- och omsorg och LSS verksamheten, 

medan prognosen för IFO visar på överskott. Underskottet inom tekniska 

nämnden beror till stor del på kostnader för vattenskador. 

 

Prognoser för överskott lämnas av kommunstyrelsen (3,1 mnkr). 

I prognosen räknas med att 1,0 mnkr av utvecklingsmedel inte förbrukas, 

att avskrivningarna kommer kosta 2,1 mnkr mindre än budgeterat samt att 

kommunen får inkomster från Gagnefsbostäder AB som inte är budgeterade. 

Kostnader för lokaltrafiken ökar dock. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2015:161/00 

Kf § 158 

 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen, föredras av 

kommunstyrelsens ordförande, innehållande: 

• Arbetsförmedlingens lokalisering 

• Svenskt Näringslivs ranking 

• Billigast och dyrast 2014 

• Folkhälsofrågor 

• Rekryteringar 

• Rapport från halvårsmöte med RDM 

• Kost avdelning 

• Gagnefs kommuns Gymnasieelever 
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 Dnr 2015:342/13 

Kf § 159 

 

Medborgarförslag om ensamkommande flyktingbarn i Mockfjärd 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Ragnar Marklund, till kommunfullmäktige 

lämnas förslag på olika lokaler som kan användas för ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-08-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden + medborgarförslag för handläggning 

Socialnämnden + medborgarförslag för handläggning 
__________ 

Chef och sekreterare + medborgarförslag för handläggning 
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 Dnr 2015:335/80 

Kf § 160 

 

Motion om bidrag till föreningar i Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

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

och Dala-Floda Medborgarhus får ett driftbidrag på 25 000 kronor var, för 

skötsel av Ängsholns Folkpark respektive Strandbackens Folkpark. Samt att 

det årligen utbetalas 10 000 kronor till varje förening i driftbidrag, det till alla 

ideella föreningar som har lokaler i kommunen. Driftbidragen ska arbetas in i 

kommunens budget för varje år. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-08-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden + motion för handläggning 
__________ 

Chef och sekreterare + motion för handläggning 
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 Dnr 2015:340/00 

Kf § 161 

 

Motion om presentation av motion och medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

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

presentation av bakgrund och motiv till en motion eller ett medborgarförslag 

utökas, från nuvarande 2 minuter till 6 minuter. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-08-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen  

Kommunchef + motion för handläggning 
__________ 
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 Dnr 2015:341/00 

Kf § 162 

 

Motion om kontanthantering ett krav 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att ett 

av kraven i nästa upphandling av banktjänster ska vara att banken erbjuder 

kontanthantering i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-08-31, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef + motion för handläggning 
__________ 
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 Dnr 2015:347/13 

Kf § 163 

 

Motion om boenden för ensamkommande flyktingbarn 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

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

kommunen planerar för långsiktigt hållbara investeringar i bra 

boenden för ensamkommande flyktingbarn i enlighet med motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-09-02, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden + motion för handläggning 

Tekniska nämnden + motion för handläggning 
__________ 

Chef och sekreterare + motion för handläggning 
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 Dnr 2015:348/80 

Kf § 164 

 

Motion om översyn av bidragsregler 
– kultur- och fritidsverksamheten 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingegerd Kull Hanses (M) 

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av 

bidragsverksamheten inom nämndens område. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-09-03, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden + motion för handläggning 
__________ 

Chef och sekreterare + motion för handläggning 
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 Dnr 2015:353/31 

Kf § 165 

 

Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) 

att kommunen anpassar regelverket för vägbidrag efter verkligheten 

så vägföreningarna inte går miste om stödet de så väl behöver. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-09-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden + motion för handläggning 
__________ 

Chef och sekreterare + motion för handläggning 
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 Dnr 2015:345/04 

Kf § 166 

 

Interpellation om underskotten i nämnderna och budget i balans 
 

Sofia Jarl (C) frågar ”Vad görs för att komma till rätta med underskotten i 

verksamheten som nämnderna ansvarar för?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt på interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Irene Homman (S), 2015-10-12, en sida. 

Interpellation från Sofia Jarl (C), 2015-09-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Irené Homman (S) + handling 

Sofia Jarl (C) + handling 
__________ 
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 Dnr 2014:952/02 

Kf § 167 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 150616 § 117. 

Protokollsutdrag, Kf 141208 § 206. 

Medborgarförslag, 2014-11-10, två sidor. 

 

Underlag 

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

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

 

Protokollsutdrag 

Erik Yvell 

Tekniska nämnden 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2015:225/00 

Kf § 168 

 

Medborgarförslag om att kommunen bygger en brygga vid 
älvarnas förening 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 150922 § 146. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 85. 

Medborgarförslag, 2015-03-19, en sida. 

 

Underlag 

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

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

 

Protokollsutdrag 

Barbro Engvall 

Tekniska nämnden 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2015:259/04 

Kf § 169 

 

Medborgarförslag om bredbandsanslutning 
– kommunalt räntefritt lån 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 150922 § 147. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 87. 

Medborgarförslag, 2015-04-12, en sida. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 48. 

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

 

Protokollsutdrag 

Ingegerd Lindfors 

Kommunikationschef 
__________ 
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 Dnr 2014:179/53 

Kf § 170 

 

Motion om kollektivtrafiken i Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 (V) 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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Kf § 170 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. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Leck (V): Bifall till motionen. 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per-Arne Leck (V) förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Per-Arne Leck (V) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150922 § 148. 

Protokollsutdrag, Kf 140310 § 10. 

Motion, 2014-03-04, en sida. 

 

Underlag 

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

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

 

Protokollsutdrag 

Per-Arne Leck (V) 

Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2014:471/02 

Kf § 171 

 

Motion om mer resurser i låg- och mellanstadiet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Leck (V): Bifall till motionen. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per-Arne Leck (V) förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Per-Arne Leck (V) till förmån för eget förslag. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150922 § 149. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 103. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Underlag 

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

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

 

Protokollsutdrag 

Per-Arne Leck (V) 

Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2014:807/02 

Kf § 172 

 

Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 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. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150922 § 150. 

Protokollsutdrag, Kf 141103 § 164. 

Motion, 2014-09-26, en sida. 

 

 

 

 

forts. 
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Underlag 

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

Protokollsutdrag, Ks 150414 § 45. 

Protokollsutdrag, Su 150216 § 18. 

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

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

 

Protokollsutdrag 

Anki Enevoldsen (C) 

Socialnämnden 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-10-14 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:257/00 

Kf § 173 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

 

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. 

forts. 
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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. 

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

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

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

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

Kristina Bolinder (C), Börje Lindvall (C), Stefan J Eriksson (M), 

Ari Vähäjylkkä (M), Ingegerd Kull Hanses (M), Christer Iversen (FP) 

och Patrik Andersson (–) till förmån för eget förslag. 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 159022 § 151. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 88. 

Motion, 2015-04-08, en sida. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 49. 

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

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Kommunstyrelsen 

Kommunikationschef + handläggningsbesked 
__________ 
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 Dnr 2015:375/04 

Kf § 174 

 

Skattesats för Gagnefs kommun 2016 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 8 kap 9 § ska fullmäktige fastställa den kommunala 

skattesatsen före november månads utgång. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150922 § 152. 

 

Protokollsutdrag 

Skatteverket + handlingar 

Ekonomiavdelningen + handlingar 
__________ 
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 Dnr 2014:1054/73 

Kf § 175 

 

Ombyggnad Solgården 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att även bygga 12 lägenheter för tillfälligt demensboende på 

plan 3 i Gagnefsgården. 

2. Att låna upp ytterligare erforderliga medel för ombyggnation 

av plan 2 och plan 3 i Gagnefsgården. 

 

Deltar ej i beslut 

Christer Iversen (FP), Stefan J. Eriksson (M), Ari Vähäjylkkä (M) och 

Ingegerd Kull Hanses (M) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-05 § 28 (Ks dnr 2014:1054/73) om 

investeringsmedel med upp till maximalt 10 000 000 kronor för anpassning 

av Gagnefsgårdens bottenvåning för att öppna ett tillfälligt demensboende i 

lokalerna. 

 

Socialnämnden beslutade 2015-07-06 § 30 att uppdra åt tekniska nämnden 

att infodra anbud avseende ombyggnation av 10 särskilda boendeplatser 

samt 2 korttidsplatser avseende plan 2 (entréplan) samt komplettera med 

kostnaden för ytterligare 10 särskilda boendeplatser samt 2 korttidsplatser 

förlagda på plan 3 på Gagnefsgården. Samt att begäran om utökad 

finansiering får göras när anbud inkommit och granskats. Anbud på 

utförandet är öppnade och utvärderade. 

 

Beslut 2015-07-06, Sn § 30, fattades med grund i att behovet för tillfälliga 

boendeplatser har ökat. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anki Enevoldsen (C): Att bygga ett nytt, modernt och ändamålsenligt 

demensboende i anslutning till Tjärnsjögården i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut 2012-12-03, vilket är det enda förslag som är 

utrett och klart och som det finns finansiering för när det gäller investering 

och drift. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

forts. 
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Anders Bengtsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sofia Jarl (C): Bifall till Anki Enevoldsen (C) förslag. 

Patrik Andersson (–): Återremiss med motiveringen att ärendet 

kompletteras med handlingar. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Patrik Andersson (–) återremissförslag. 

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot Anki Enevoldsen (C) förslag. 

 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer Patrik Andersson (–) förslag om återremiss mot avslag 

och finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Patrik Andersson (–) till förmån för eget förslag 

 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anki Enevoldsen (C) förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Reservation 

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

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

Kristina Bolinder (C) och Börje Lindvall (C) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 151014 § 171. 

Protokollsutdrag, Sn 151012 § 45. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn 150706 § 30, dnr Sn 2015:40/43 

Kf 150305 § 29 

Kf 150305 § 28 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-10-14 29 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:57/04 

Kf § 176 

 

Verksamhet och budget 2016-2018 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 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. 

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

följande fördelning: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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6. Fastställa de finansiella delmål 2016 som finns föreslagna i 

budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2016-2018”. 

7. 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.  
 

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. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sofia Jarl (C): I beslut tre ändra ramfördelningen i enlighet med alliansens 

(C, M, FP, KD) budgetförslag. Förslaget innebär inga generella 

effektiveringskrav för nämnderna utan är en omprioritering mellan 

verksamheterna, enligt följande: 

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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Sofia Jarl (C): Ändringsförslag, att investeringen ridhus om 6 Mkr flyttas 

från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden. Tilläggsförslag, att 

ingen besparing på musik- och dansskolan genomförs. 

Stefan J. Eriksson (M): Bifall till alliansens budgetförslag samt Sofia Jarl (C) 

ändringsförslag. 

Kerstin Stenquist (C): Bifall till alliansens budgetförslag. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ari Vähäjylkkä (M): Bifall till alliansens budgetförslag. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Wittink (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anki Enevoldsen (C): Bifall till alliansens budgetförslag samt Sofia Jarl (C) 

ändrings- och tilläggsförslag. 

Patrik Andersson (–): Ändringsförslag, att man frångår överskottsmålet på 

2 % och istället sätter det på 1 % för 2016. 

Christer Iversen (FP): Bifall till alliansens budgetförslag samt Sofia Jarl (C) 

ändrings- och tilläggsförslag. 

Christina Walles (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till alliansens budgetförslag. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Patrik Andersson (–) ändringsförslag. 

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot alliansens budgetförslag. 

3. Sofia Jarl (C) ändringsförslag. 

4. Sofia Jarl (C) tilläggsförslag. 

 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer Patrik Andersson (–) ändringsförslag mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C), 

alliansens, budgetförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

 

forts. 
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Reservation 

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

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

Kristina Bolinder (C), Börje Lindvall (C), Stefan J Eriksson (M), 

Ari Vähäjylkkä (M), Ingegerd Kull Hanses (M), Christer Iversen (FP) 

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

 

Beslutsgång 3 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) ändringsförslag mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

 

Reservation 

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

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

Kristina Bolinder (C), Börje Lindvall (C), Stefan J Eriksson (M), 

Ari Vähäjylkkä (M), Ingegerd Kull Hanses (M), Anders Bengtsson (KD) 

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

 

Beslutsgång 4 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja avslår tilläggsförslaget. 

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

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 23 ja-röster, nio nej-röster, tre frånvarande. 

Kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsförslaget. 

Bilaga 1: omröstningslista. 

 

Reservation 

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

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

Kristina Bolinder (C) och Börje Lindvall (C) till förmån för eget förslag. 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Verksamhet och budget 2016-2018, Version 0.995 2015-10-14, 24 sidor. 

Alliansens budgetförslag, Verksamhet och budget 2016-2018, 2015-10-06, sex sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 150922 § 152. 

Verksamhet och budget 2016-2018, Version 0.99 2015-09-25, 24 sidor. 

 

Underlag 

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

Protokollsutdrag, Au 150908 § 50. 

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 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga nämnder + handling 
__________ 

Förvaltningschef + handling 
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 Dnr 2015:299/04 

Kf § 177 

 

Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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Kf § 177 forts. 

 

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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Kf § 177 forts. 

 

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, Ks 150922 § 153. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 51. 

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

 

Protokollsutdrag 

Kommuninvest 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2015:336/00 

Kf § 178 

 

Lån till fiberföreningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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Kf § 178 forts. 

 

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, Ks 150922 § 154. 

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

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 52. 

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

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Kommunikationschef + handling 
__________ 
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 Dnr 2014:712/04 

Kf § 179 

 

Kostnader för dubbelt boende i samband med korttidsplats 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 cirka 5 personer som väntat mer än sexmånader på plats i 

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

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 125. 

 

forts. 
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Kf § 179 forts. 

 

Underlag 

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

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. 

Socialnämnden 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr 2015:281/10 

Kf § 180 

 

Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive 
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 150922 § 155. 

Justering av Förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik 

respektive avtalsbilaga till Uppdragsavtal om samordning av särskild 

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

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 53. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Au 150602 § 41 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 
__________ 
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 Dnr 2015:260/73 

Kf § 181 

 

Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna förslag på reviderat Avtal om överlåtelse av 

huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

Ärendebeskrivning 

5 december 2012 ingick länets samtliga kommuner och Region Dalarna avtal 

om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst från 

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

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

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

av denna kostnad, beräknat efter folkmängd. 

 

På grund av en ökad ärendemängd har personalstyrkan för legitimering 

utökats. Detta innebär att kostnaderna inte täcks av kommunernas avgifter 

utan Region Dalarna har belastats av kostnadsökningen. 

 

För att täcka de faktiska kostnaderna föreslår direktionen för Region Dalarna 

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

”kommunernas befolkningsunderlag per 2013-11-11 utgör beräkningsgrund 

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

Dalarna. Kostnadsfördelningen justeras årligen med befolkningsunderlag per 

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

varje verksamhetsår. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150519 § 88. 

Region Dalarna, Tillägg till Reviderat avtal om överlåtelse av 

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

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks au 150505 § 30. 

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

Region Dalarna, Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för 

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

forts. 
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Kf § 181 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-10-14 44 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:292/04 

Kf § 182 

 

Falun-Borlänge regionen AB årsredovisning 2014 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 126. 

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

 

Protokollsutdrag 

Falun-Borlänge regionen AB 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2015:318/04 

Kf § 183 

 

Dala Energi AB årsredovisning 2014 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 127. 

Dala Energi AB, Årsredovisning 2014, 48 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Dala Energi AB 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2015:284/04 

Kf § 184 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2014 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 Sofia Jarl (C), Irene Homman (S), 

Anki Enevoldsen (C) och Patrik Andersson (–) i överläggning och beslut 

i beslutspunkt 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 128. 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Årsredovisning 2014, 44 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2015:293/04 

Kf § 185 

 

Region Dalarna årsredovisning 2014 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 Sofia Jarl (C) och Alf Johansson (S) 

i överläggning och beslut i beslutspunkt 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Region Dalarna för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 129. 

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

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2015:105/04 

Kf § 186 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel bokslut 2014 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 överläggning och beslut 

i beslutspunkt 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 130. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 

Bokslut 2014, 2015-03-17, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2015:81/04 

Kf § 187 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut 2014 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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) och Anki Enevoldsen (C) 

i överläggning och beslut i beslutspunkt 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut från Hjälpmedelsnämnden Dalarna för år 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 131. 

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

 

Protokollsutdrag 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2014:1086/10, 2014:712/04 

Kf § 188 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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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- 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, Ks 150616 § 132. 

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. 
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Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 39. 

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

 

Protokollsutdrag 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Samtliga kommuner i den gemensamma nämnden 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. 

Socialförvaltningen, för kännedom 
__________ 
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 Dnr 2015:272/10 

Kf § 189 

 

Avsiktsförklaring kopplad till strategin Dalarna 
– Sveriges bästa ungdomsregion 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 150616 § 133. 

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. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150602 § 40. 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Kommunchef 

Barn- och utbildningschef + handling 

Folkhälsoplanerare + handling 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-10-14 54 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Kf § 190 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2016 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

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

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

Kristina Bolinder (C), Börje Lindvall (C), Stefan J Eriksson (M), 

Ari Vähäjylkkä (M) och Ingegerd Kull Hanses (M) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150922 § 157. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 150908 § 54. 

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

 

 

 

forts. 
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Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, kommunfullmäktige 

Samtliga förvaltningar 

Kommunstyrelsens förvaltning, samtliga avdelningar 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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 Dnr 2015:97/11 

Kf § 191 

 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S). 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150611 § 139 

Kf 150611 § 138, dnr 2015:66/11 

Kf 150305 § 11, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr 2015:66/11 

Kf § 192 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
– Mårten Hjärtenfalk (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Dalarna om ny sammanräkning. 

 

Ärendebeskrivning 

Mårten Hjärtenfalk (SD) avsäger sin plats som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-09-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Mårten Hjärtenfalk (SD) 

Länsstyrelsen Dalarna 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-10-14 58 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Kf § 193 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
– Mårten Hjärtenfalk (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Mårten Hjärtenfalk (SD) avsäger sin plats som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-09-09, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 161, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Mårten Hjärtenfalk (SD) 

Kommunstyrelsen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr 2015:97/11 

Kf § 194 

 

Val av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i kommunstyrelsen (SD). 

 

Ärendebeskrivning 

Mårten Hjärtenfalk (SD) har tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 151014 § 193, dnr 2015:66/11 

Kf 141103 § 161, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-10-14 60 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:66/11 

Kf § 195 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2015-09-22, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

141208 § 235, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (KOSA) 

Krisledningsnämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr 2015:97/11 

Kf § 196 

 

Val av ersättare i krisledningsnämnden (KOSA) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 151014 § 195, dnr 2015:66/11 

 

Protokollsutdrag 

Jonas Wittink (MP) 

Krisledningsnämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Kf § 197 

 

Rapporter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Minskad administration för lärarna 

Underlag 

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

Dnr: 2013:285/02 

 

2. Utredning – central rättning av de nationella proven 

Underlag 

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

Dnr: 2013:915/60 

 

3. Revisionsrapport ”Rapport avseende granskning av bokslut och 

årsredovisning för 2014” – yttrande 

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. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 137. 

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning för 2014, 

KPMG, 2015-04-29, 16 sidor. 

Dnr: 2015:278/00 

 

 

forts. 
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4. Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll 

Ärendebeskrivning 

Nya ledamot i kommunfullmäktige, Gunnar Östberg (KOSA) 

Nya ersättare i kommunfullmäktige, Rolf Olérs (KOSA) 

Avgående ledamot: Alf-Göran Nisser (KOSA) 

Underlag 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i 

Dalarnas län, 2015-07-06, en sida. 

Dnr: 2015:97/11 

 

5. Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll 

Ärendebeskrivning 

Nya ersättare i kommunfullmäktige, Lennart Finn (KOSA) 

Avgående ledamot: Marianne Östlund (KOSA) 

Underlag 

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

2015-07-06, en sida. 

Dnr: 2015:97/11 

 

6. Dalatrafik, årsredovisning 2014 

Underlag 

Dalatrafik, Årsredovisning 2014, 2015-07-01, 21 sidor. 

Dnr: 2015:326/04 

 

7. Hemställan om ny sammanräkning - (S) 

Underlag 

Hemställan, till Länsstyrelsen Dalarna, 2015-08-31, en sida. 

Dnr: 2015:66/11 

 

 

forts. 
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8. Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll 

Ärendebeskrivning 

Nya ersättare i kommunfullmäktige, Anders Söderlund (S) 

Avgående ledamot: Bengt-Ola Ryttar (S) 

Underlag 

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

2015-09-03, en sida. 

Dnr: 2015:97/11 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-01, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

 

 




