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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.10 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

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

 Tomas Fredén (S) Erik Warg (C) 

 Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) 

 Svante Hanses (KOSA) Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 172-186, 190 

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

Övriga närvarande 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 180, 189 

 Tomas Nylén, integrationssamordnare, § 182 

 Tomas Kristoffersson, näringslivsutvecklare, § 183 

 Birgitta Johansson, miljö- och byggchef, §§ 185, 190 

 Petter Börjesson, teknisk chef, §§ 185, 190 

 Malin Lindén Ohlsson, socialchef, § 189 

 Håkan Elfving, skolchef, § 189 

 Jenz Ek, ekonom, § 189 
 

Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-11-02, kl. 17.00 
 

Justerade paragrafer §§ 172-199 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irene Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Sofia Jarl (C)  
 

 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2015-10-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-11-03 Datum då anslaget tas ned 2015-11-25 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Ks § 172 

 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen fastställs med förändringen, 

ärende i kallelse/underrättelse utgår: 

Nr 15, Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun 

Nr 24, Valärenden 

ärende som läggs till dagordningen: 

Nr 29, Vägen In 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Att lägga ärende ”Vägen In” till dagordningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 
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 Dnr 2014:1072/73 

Ks § 173 

 

Medborgarförslag om resebidrag till anhöriga 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 

lämnar någon form av resebidrag till anhöriga till en person som har erhållit 

korttidsplats i en annan kommun. 

 

Ärendets beredning 

Det har under en längre tid varit brist på korttidsplatser och platser på särskilt 

boende i Gagnefs kommun. Gagnefs kommun har då köpt platser i andra 

kommuner för att kunna verkställa beslut tagna enligt socialtjänstlagen. 

Platser har köpts i Hedemora, Falun och Vansbro. Detta innebär att en del 

anhöriga får en längre resväg, än vad de skulle haft om Gagnefs kommun haft 

möjlighet att erbjuda plats i den egna kommunen. 

 

Socialnämnden beslutade 2015-09-21 § 34: 

1. Att lämna resebidrag till anhöriga till personer som beviljats korttidsplats 

som verkställs på annan ort. 

2. Resebidraget ska följa samma regler som för förtroendevalda och 

personal inom Gagnefs kommun, när det gäller milersättning. 

3. Milersättning ges från kommungränsen och för högst två resor t/r i veckan. 

4. Beslutet gäller från och med 2015-10-01. 

 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 

är att bifalla medborgarförslaget. 

 

Motivering till socialnämndens beslut 

Då Gagnefs kommun inte kan erbjuda korttidsplatser i hemkommunen, bör 

anhöriga erbjudas en skälig ersättning för resor till andra kommuner. 

 

Finansiering 

Gagnefs kommun har köpt relativt få platser där detta skulle bli aktuellt. 

Kostnaden bedöms som mycket marginell och kan rymmas inom ramen för 

socialförvaltningens befintliga budget. 

 

forts. 
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Ks § 173 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 150921 § 34, dnr Sn 2015:72/73. 

Protokollsutdrag, Kf 150305 § 16. 

Medborgarförslag, 2014-12-22, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-07, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2013:495/86 

Ks § 174 

 

Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Deltar ej i beslut 

Stefan J. Eriksson (M) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Ihlis (M) att 

vattentornet i Gagnefs Kyrkby får en konstnärlig utsmyckning och 

att en konstnär anlitas för detta uppdrag. 

 

Ärendets beredning 

Två medborgarförslag (dnr 2008:288/00 och 2011:581/86) gällande 

utsmyckning av vattentornet i Gagnefs kyrkby har tidigare behandlats 

av kommunfullmäktige. I båda fall har man beslutat om avslag. De båda 

medborgarförslagen har varit specifika beträffande hur utsmyckningen 

skulle utformas. 
 

I föreliggande motion föreslås en förutsättningslös utsmyckning och att en 

konstnär anlitas för uppdraget. 
 

Kulturutskottet föreslog (2013-11-27 § 40) kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och anslå 200 tkr till 

utsmyckningen. Kommunstyrelsen beslutade (2013-12-17 § 302) att 

återremittera ärendet till kulturutskottet. Kulturutskottet föreslog 

(2014-02-19 § 2) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

bifalla motionen och att reservera 200 tkr från projektet Vackrare Gagnef 

för att kunna genomföra projektet. Ytterligare beslut har inte fattats i 

kommunstyrelsen och ärendet har överförts till kultur- och fritidsnämnden 

för beslut. 
 

Offentlig utsmyckning är en viktig del i en kommuns attraktivitet. 

Utsmyckningen kan ta många olika former, exempelvis i utemiljöer i form 

av skulpturer, fresker eller vattenspel men även i form av invändig 

utsmyckning av de kommunala lokalerna såsom tavlor, textila konstverk 

eller fasta installationer. 

 

forts. 
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Vattentornet i Gagnefs kyrkby är en av många möjligheter att göra 

utemiljön i kommunen attraktivare. Ett helhetsgrepp bör tas på hela frågan 

och en plan för syftet med kommunens offentliga utsmyckning samt 

inriktning och den geografiska spridningen bör ligga till grund för det 

fortsatta arbetet. Här bör även finansieringen utredas. 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade, 2015-09-29 § 38, att ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för den offentliga 

utsmyckningen i kommunen samt att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

 

Motivering till kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den 

offentliga utsmyckningen i kommunen för att finna en långsiktig och 

genomtänkt plan för arbetet med utsmyckning av den offentliga miljön i 

kommunen. 

 

Finansiering 

Idag finns inget utrymme i kultur- och fritidsnämndens budget för offentlig 

utsmyckning. När riktlinjer tas fram för den offentliga utsmyckningen är det 

nödvändigt att avsätta medel i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 

för att kunna genomföra planerna. Ett annat alternativ är att beslut tas om att 

den offentliga utsmyckningen ska ingå i det redan finansierade uppdrag som 

finns för ”Vackrare Gagnef”. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 150929 § 38, dnr Kfn 2015:30/86. 

Protokollsutdrag Kf 130930 § 106. 

Motion, 2013-06-17, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-09-21, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 131217 § 302 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:495/53 

Ks § 175 

 

Motion om busstrafiken i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

vara möjligt att åka buss alla dagar och från alla busshållplatser. 

 

Kommunen har framfört de synpunkter som tas upp i motionen till 

Dalatrafik. Stråktrafiken, de så kallade snabbussarna, finansieras helt av 

landstinget. Från landstingets sida har man varit tydlig med att dessa bussar 

inte ska stanna vid alla hållplatser utan endast vid strategiska knutpunkter. 

Dock har man nu öppnat för en diskussion om att under helger, kvällar och 

utanför rusningstider, morgon och sen eftermiddag, stanna på fler 

hållplatser. Kommunen bevakar det och är med i den dialog som pågår med 

Dalatrafik, landstinget och länets kommuner. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag, 2015-09-23 § 55, till kommunstyrelsen 

för beslut i kommunfullmäktige är att anse motionen besvarad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Avslå motionen. 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag mot sitt eget förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 150923 § 55, dnr Bun 2015:189/53. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 107. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-14, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:505/81 

Ks § 176 

 

Motion om vägskyltning vid E 16 och väg 583 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

görs en komplettering av skyltar för vägvisning till geografiska mål vid 

cirkulationsplatserna E16/RV70 i Djurås och E16/länsväg 583 i Mellsta. 

I Djurås efterfrågas vägvisning mot Mockfjärd och Dala-Floda, vid 

cirkulationsplatsen i Mellsta vägvisning mot Mockfjärd. 

 

Ärendets beredning 

Det vägvisningssystem som tillämpas på allmänna vägar bygger på den så 

kallade ”fjärortsprincipen”. Detta innebär att vägvisning sker normalt till 

vägens änd-punkt, detta vägvisningsmål är vägens fjärrort. Till fjärrorten 

kan sedan knut-punkter adderas, som normalt är större orter längs vägen, 

eller där andra viktiga vägar ansluter. Därefter anges också närorter, närorter 

är den närmaste ort av betydelse.  
 

Längs E16 anses både Mockfjärd och Dala-Floda vara närorter då de inte är 

vägens ändpunkt.  
 

Vid cirkulationsplatsen i Mellsta så skyltas inte Mockfjärd som ett 

geografiskt mål. De trafikanter som följer vägvisningsskyltar bör åka längs 

E16 till Mockfjärd då vägen är bättre väg ur trafiksäkerhets- och 

framkomlighetssynpunkt. Ett resultat av en sådan skyltning kan också 

innebära ökad trafik på väg 583. Väg 583 är smal och slingrar sig genom 

byar, vägen är främst till för de som bor längs vägen och ska inte fungera 

som en genomfartsväg. 
 

I samband med att RV 71 blev E16 så gjorde Trafikverket en översyn av 

vägskyltningen längs sträckorna enligt föreskriften vägvisningsplan för 

Sverige. Detta resulterade i den skyltning som finns idag. 
 

Tekniska nämndens förslag, 2015-09-24 § 35, till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige är att anse motionen besvarad. 

 

 

forts. 
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Ks § 176 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Avslå motionen. 

Sofia Jarl (C): Bifall till Irene Homman (S) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag mot sitt eget förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 150924 § 35, dnr Tn 2015:180/31. 

Protokollsutdrag Kf 140616 § 112. 

Motion 2014-05-27, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2015-09-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:771/00 

Ks § 177 

 

Motion om att öka andelen ekologisk mat i skola och omsorg 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen avseende målet att öka andelen ekologisk mat 

till 60 % år 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att: 

• Öka andelen ekologisk mat till 60 procent i den kommunala 

verksamheten till år 2018. 

• Vi ska ha som slutmål att ha 100 procent ekologiskt till år 2023. 

 

42,25 % av råvarorna i den mat som serveras i förskola och grundskola är 

ekologisk. Det är en ökning med 6 % jämfört med 2014. 22,75 % av 

råvarorna i den mat som serveras inom vård och omsorg är ekologisk. Det är 

en ökning med 10,2 % jämfört med 2014. Kostens budget har ökat med 3 % 

från 2014 till 2015. Det är inte orimligt att ha en ambition 2018 om att 60 % 

av den mat som serveras i kommunen har ekologiska råvaror. Dock är den 

målsättningen kopplad till den budget som årligen anslås av fullmäktige. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag, 2015-09-23 § 56, till kommunstyrelsen 

för beslut i kommunfullmäktige är att bifalla motionen avseende målet att öka 

andelen ekologisk mat till 60 % år 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Tilläggsförslag om att öka andelen ekologisk och/eller närodlad 

mat till minst 60 % år 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår förslaget. 

 

Reservation 

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

för eget förslag. 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 150923 § 56, dnr Bun 2015:190/00. 

Protokollsutdrag, Kf 140922 § 137. 

Motion, 2014-09-12, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-14, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:76/40 

Ks § 178 

 

Motion om att fortsätt underlätta företagande i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Remittera ärendet till allmänna utskottet. 

 

Motivering till remiss 

Att utreda förutsättningarna för att införa tillväxt- och tillsyn 

(”Rättviksmodellen”) i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ska undersöka möjligheten att införa Rättvikskonceptet tillväxt och tillsyn för de 

avgifter som företagen får betala för kommunal miljö- och livsmedelstillsyn. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggnadsnämnden har berett ärendet och nämndens svar på 

motionen finns i Mbn 2015-09-16 § 85. Miljö- och byggnadsnämndens 

förslag till kommunfullmäktige är att anse motionen besvarad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Återremittera ärendet med motiveringen att utreda 

förutsättningarna för att införa tillväxt- och tillsyn (”Rättviksmodellen”) 

i Gagnefs kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska remitteras till allmänna utskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 150916 § 85, dnr Mbn 2015-000078/40. 

Protokollsutdrag, Kf 150305 § 18. 

Motion, 2015-02-03, en sida. 

 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, 2015-06-17, tre sidor. 

 

 

 

forts. 
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Protokollsutdrag 

Allmänna utskottet 

Näringslivsutvecklare, T.K. + motion för handläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr 2015:172/20 

Ks § 179 

 

Motion om villa tomter 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att se över det kommunala markinnehavet så att attraktiva tomter för 

bostäder och verksamheter med variation i storlekar och lägen kan erbjudas. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ari Vähäjylkkä (M): 

– Att den som köper villatomt av kommunen får köpa marken för en krona. 

Upp till 2 400 kvm. 

– Att den som bygger nytt hus på privat eller kommunal tomt får bygglovet 

för en krona. 

– Att ge i uppdrag åt miljö- och byggnadsnämnden att omgående se över 

lediga tomter och detaljplaner, samt göra planerna så flexibla det bara går. 

 

Tekniska nämndens svar 

Det finns kommuner i Sverige som har försökt att sälja tomter för låga priser 

eller givit bort dem gratis, det har dock visat att i de flesta fall har detta inte 

ökat bostadsbyggandet, tomtpriserna i dessa fall är oftast en mycket liten del 

av den totala kostnaden för att bygga ett färdigt bostadshus, idag kostar ett 

färdigt bostadshus omkring två till tre miljoner kronor för en standardvilla. 
 

Kommunen har riktlinjer för vilka priser som ska tas ut vid försäljning av 

tomter, i riktlinjerna står det att ett annat pris kan sättas om det visar sig att 

marknaden värderar tomterna lägre än vad mallen ger. Under de senaste 

åren har inte någon av de som frågat om tomter i kommunen sagt att de 

skulle byggt något om priset varit lägre. 
 

Tekniska nämnden beslutade, 2015-06-11 § 27, att ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att se över prissättning på villatomter beroende var geografiskt 

fastigheten ligger i kommunen samt att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

 

 

forts. 
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Miljö- och byggnadsnämndens svar 

Enligt kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 

som de tillhandahåller. Som huvudregel gäller självkostnads-principen, vilket 

för nämndens del innebär att den arbetstid som läggs på lovhanteringen och 

planarbetet kan debiteras. Vidare har kommunen en skyldighet att tillämpa 

likställdhetsprincipen enligt kommunallagen. Det betyder att särbehandling av 

vissa kommunmedlemmar eller grupper inte är tillåten.  
 

Den taxa som Gagnefs kommun tillämpar för bland annat lovprövning utgår 

från SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) förslag till taxesättning med 

fasta avgifter för olika typer av lovärenden med mera. Grundavgiften kan dock 

varieras och denna är redan lågt satt i relation till många andra kommuners 

grundavgift. I Gagnefs kommun är grundavgiften 0,8 i jämförelse med 1,0 eller 

mer i flertalet kommuner med stor andel nybyggda hus. Bygglovsavgiften 

baseras förutom på grundavgiften på objektsfaktorer beroende på typ av åtgärd 

och storleken på sökt objekt samt handläggningsfaktorer (administrativ 

handläggning) som är lika för alla lovärenden. Taxan är beslutad av 

kommunfullmäktige. 
 

En helt ny huvudbyggnad med garage/carport kan kosta från cirka 7 000 och 

uppåt beroende på byggnadsareal. Ju större byggnation ju högre kostnad. 

Förvaltningen har en budget som ställer krav på hög grad av självfinansiering. 

Med en prissättning på 1 krona för helt nya byggnader blir det också svårt att 

tillämpa likställighetsprincipen. Ska denna tillämpas fullt ut och alla åtgärder 

ska kosta 1 krona blir resultatet att lovhantering till övervägande del får 

betalas av skattekollektivet.  
 

Planarbetet betalas genom avtal med den som ansöker om ny detaljplan. 

Det är nedlagd arbetstid som debiteras, efter den taxa som kommunfullmäktige 

beslutat om. Även denna taxa är lågt satt i relation till den arbetstid som krävs. 

Den lägsta avgift i Gagnefs kommun är 30 000 kronor och avser enkla 

okomplicerade detaljplaner. Planavgiften kan delas upp i tid för själva 

planarbetet och tid för formell hantering. Den första delen kan köpas av 

konsult om kommunen inte har egna resurser att ta fram detaljplanen, 

medan den formella hanteringen alltid ska skötas av kommunen. 

 

Syftet med detaljplaner är att skapa byggrätter, det vill säga rätt att bygga 

samt reglera bebyggelsens placering och utformning. Lagen säger att en 

detaljplan inte får göras mer detaljerad än vad som krävs för att syftet med 

detaljplanen ska uppnås. 

forts. 
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I detta övervägande ingår att ta hänsyn till de förutsättningar som råder på 

platsen, gällande lagkrav och gestaltningsfrågor som byggnadshöjder, 

takvinklar, färgsättning mm beroende på läge. Planarbetet tas fram i en 

demokratisk process där hänsyn ska tas till påverkan på omgivningen. 

Avvägningar ska göras mellan allmänna och enskilda intressen. Processen 

tar minst ett år. Det är med andra ord ett tidskrävande arbete och det är 

knappast möjligt att se över alla detaljplaner där det finns obebyggda tomter. 

Resurserna för handläggning av nya detaljplaner är mycket begränsad i 

Gagnefs kommun. Det vore heller inte rättvist mot dem som redan byggt 

sina hus utifrån gällande bestämmelser att ändra dessa spelregler. 
 

Förslagsställaren har rätt i att många villatomter som kommunen tillhandahåller 

är arealmässigt små sett i relation till dagens efterfråga. Det finns också ett 

begränsat utbud av lediga kommunala tomter. En målsättning bör därför vara att 

se till att det finns kommunala tomter att sälja för olika typer av boenden med 

variation i tomtstorlekar. Detsamma gäller mark för verksamheter. Kommunen 

kan också behöva föra en mer aktiv markpolitik för inköp av attraktiv byggbar 

mark för olika ändamål. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade, 2015-09-16 § 84, att föreslå 

kommunstyrelsen att se över det kommunala markinnehavet så att attraktiva 

tomter för bostäder och verksamheter med variation i storlekar och lägen kan 

erbjudas samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 150916 § 84, dnr Mbn 2015-000081/40. 

Protokollsutdrag, Tn 150611 § 27, dnr Tn 2015:84/20. 

Protokollsutdrag, Kf 150305 § 19. 

Motion, 2015-03-02, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2015-07-07, två sidor. 

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 

Tekniska nämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr 2015:241/04 

Ks § 180 

 

Delårsbokslut per 2015-08-31 samt helårsprognos för 
Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2015-08-31”. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Delårsrapport och prognos per 2015-08-31” och överlämna 

denna till kommunens revisorer. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2015-08-31. 

Rapporten omfattar 8 månader. 

 

Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 18,8 mnkr vilket är 5,3 mnkr 

bättre än budget. Stora underskott mot budget redovisas inom socialnämnden 

och barn- och utbildningsnämnden medan stora överskott redovisas inom 

kommunstyrelsen, finansförvaltningen och tekniska nämnden. 

 

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 överskott på 

finansförvaltningen på 6,4 mnkr. Detta är en klar förbättring mot förra året då 

verksamheterna i delåret hade en negativ prognos med 9,1 mnkr.  

 

Gagnefsbostäder AB redovisar ett överskott före finansiella poster på 1,3 mnkr. 

För helåret förväntas ett positivt resultat med 0,4 mnkr.   

 

Gagnefs Teknik AB redovisar ett resultat på 4,6 mnkr för perioden.  

Prognosen för helåret är ett resultat på 2,6 mnkr. Det positiva resultatet 

uppstår främst inom VA-verksamheten. 

 

Dala Vatten och Avfall AB redovisar ett positivt resultat med 0,8 mnkr och 

prognostiserar sig ett överskott på 1,0 mnkr för helåret. 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 151006 § 61. 

Delårsrapport och Prognos 2015-08-31, version 0.93, 2015-10-20, 34 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-06, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Revisorer + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 

Valda revisorer + handling 
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 Dnr 2015:355/04 

Ks § 181 

 

Godkännande av Borgensåtagande Region Dalarna 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna att Region Dalarna går i proprieborgen för lån på 8,75 mnkr. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar i Region 

Dalarna fattar likalydande beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna har begärt hos Gagnefs kommun ett godkännande att 

Regionen tecknar proprieborgen för AB Transitio när AB Transitio för 

Tåg i Bergslagen AB:s behov köper 4 tåg av typen X-14. 

 

Tåg i Bergslagen har under en period hyrt tre tåg av Skånetrafiken i syfte att 

upprätthålla den trafik som kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra ägarlänen 

Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro beställt. Hyrestiden går ut 

14 december och kan inte förlängas. Man har lokaliserat 5 tågset av typen X-14 

som Östgötatrafiken vill sälja för 35 mnkr. Region Dalarna behöver gå i borgen 

för ¼ av detta belopp, det vill säga 8,75 mnkr. Enligt förbundsordningen för 

Region Dalarna måste medlemmarna godkänna att Regionen går i borgen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 151006 § 62. 

Region Dalarna, Hemställan, Godkännande om borgensåtagande för 

Region Dalarna, 2015-09-15, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-17, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:370/13 

Ks § 182 

 

Integrationspolitiskt program för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden. 

 

Motivering till återremiss 
Skicka ut ”Integrationspolitiskt program för Gagnefs kommun” på remiss, 

så det blir känt bland kommunens föreningar och medborgare. 

 

Ärendebeskrivning 

Programmet är upprättat utifrån ett behov att på ett systematiskt sätt lyfta  

in integrationsfrågan i kommunens dagliga verksamhet. 

 

Socialnämndens förslag, 2015-09-21 § 35, till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige är att anta ”Integrationspolitiskt program 

för Gagnefs kommun”. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Återremittera ärendet med motiveringen att 

skicka ut ”Integrationspolitiskt program för Gagnefs kommun” på remiss, 

så det blir känt bland kommunens föreningar och medborgare. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag om återremiss mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 150921 § 35, dnr Sn 2015:121/13. 

Integrationspolitiskt program för Gagnefs kommun, tre sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 
__________ 

Socialchef + sekreterare 

Integrationssamordnare, T.N. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-20 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:190/14 

Ks § 183 

 

Näringslivsstrategi för Gagnefs kommun 2015-2018 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet. 

 

Motivering till återremiss 
Arbeta in i ”Näringslivsstrategi för Gagnefs kommun 2015-2018” hur 

kommunen kan stödja kvinnors och nya svenskars företagande. 

 

Ärendebeskrivning 

Det näringslivspolitiska program som finns påbörjades 2008 och antogs av 

kommunfullmäktige 2011, Dnr: 2008:379/14. Nuvarande program innehåller 

en blandning av strategiska frågor och handlingsplaner och är inte tillräckligt 

tydlig i målformulering eller aktuellt vad gäller konkreta åtgärder. Strategin 

har varit ute på remiss och remissvar har inkommit från centerpartiet. 

 

Allmänna utskottets förslag, 2015-10-06 § 63, till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige är att anta ”Näringslivsstrategi för Gagnefs kommun 

2015-2018”. Strategin ersätter nuvarande näringslivspolitiska program. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Återremittera ärendet med motiveringen att arbeta in i 

”Näringslivsstrategi för Gagnefs kommun 2015-2018” hur kommunen kan 

stödja kvinnors och nya svenskars företagande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag om återremiss mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 151006 § 63. 

Näringslivsstrategi Gagnefs kommun 2015-2018, tre sidor. 

Näringslivspolitiskt program för Gagnefs kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2011-04-18 § 51, fem sidor. 

 

 

 

forts. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Näringslivsutvecklare, T.K. 

__________ 
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 Dnr 2014:1037/16 

Ks § 184 

 

Handlingsprogram 2015-2018 - Trygghet och säkerhet i 
Borlänge, Falun, Säter och Gagnef 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Handlingsprogram 2015-2018 - Trygghet och säkerhet i 

Borlänge, Falun, Säter och Gagnef” inklusive delprogrammen för 

Gagnefs kommun; Brottsförebyggande arbete, Brandförebyggande 

verksamhet, Trafiksäkerhet, Is- och vattensäkerhet, Fallprevention, 

Suicidprevention, Riskhänsyn i fysisk planering, Räddningstjänst, 

Krisberedskap och Klimatförändringar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge oppositionsrådet, Sofia Jarl (C), i uppdrag att tillse att programmet 

”Brandförebyggande verksamhet” kompletteras med stöd till den 

enskilde och individanpassat brandskydd. 

 

Ärendebeskrivning 

I handlingsprogrammet lyfts kända framgångsfaktorer fram och de 

målsättningar som finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga 

arbetsuppgifter för kommunen samt särskilda satsningar för perioden 

2015-2018. Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för 

områdena brottsförebyggande arbete, brandförebyggande verksamhet, 

trafiksäkerhet, is- och vattensäkerhet, fallprevention, suicidprevention, 

riskhänsyn i fysisk planering, räddningstjänst, krisberedskap och 

klimatförändringar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Ge oppositionsrådet i uppdrag att tillse att programmet 

”Brandförebyggande verksamhet” kompletteras med stöd till den enskilde 

och individanpassat brandskydd. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 151006 § 64. 

Handlingsprogram 2015-2018 - Trygghet och säkerhet i Borlänge, Falun, 

Säter och Gagnef, nio sidor. 

Delprogram: 

Brottsförebyggande arbete, två sidor. 

Brandförebyggande verksamhet, 13 sidor. 

Trafiksäkerhet, två sidor. 

Is- och vattensäkerhet, tre sidor. 

Fallprevention, tre sidor. 

Suicidprevention, två sidor. 

Riskhänsyn i fysisk planering, två sidor. 

Räddningstjänst, 27 sidor. 

Krisberedskap, två sidor. 

Klimatförändringar, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Sofia Jarl (C) 
__________ 
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 Dnr 2014:12/21 

Ks § 185 

 

Detaljplan Björbo 27:25 m fl (Dala Cement i Björbo) 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement) daterad 2015-09-15. 

2. Ge tekniska nämnden i uppdrag att projektera en gång- och cykelväg 

mellan de östra och västra delarna av Björbo samhället under 2016 och 

bygga den samma under 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till antagandehandling för utbyggnad av Dala Cements fabrik i 

Björbo finns nu framtagen. Samtidigt med antagandet i kommunfullmäktige 

behövs ett politiskt beslut om utbyggnaden av en gång- och cykelväg utmed 

Industrivägen för att på så sätt garantera trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna. 

 

Planhandlingarna består av plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning 

och utlåtande. Ett förslag till mark- och exploateringsavtal mellan 

kommunen och Dala Cement AB finns också framtaget för att reglera 

genomförandet av detaljplanen. Avtalet avses godkännas av 

kommunstyrelsen samtidigt som detaljplanen. 

 

Ändringarna i plan- och genomförandebeskrivningen efter 

granskningsskede 2 är markerade med röd text. Plankartan har också 

justerats i enlighet med utlåtandet. 

 

Dala Cement AB har för avsikt att utöka sin verksamhet längre österut i 

jämförelse med tidigare planförslag. Samtidigt behålls den tidigare 

trafiklösningen med utfart via Industrivägen och Björbovägen. Som 

underlag för den nya granskningshandlingen har en bullerutredning tagits 

fram för utsatta bostäder vid Björbovägen och Industrivägen. En särskilt 

naturvärdesinventering har tagits fram utmed del av befintlig bäck söder om 

verksamhetsområdet för att kunna häva strandskyddet inom detaljplanen. 

 

Det utökade markområdet är till del i kommunal ägo och resterande del i 

privat ägo. Befintligt lastbilsgarage ingår också i planområdet. 

 

 

forts. 
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Planavtal upprättades sommaren 2013. Planförslaget har varit föremål för 

samråd under januari-februari 2014, granskning under mars-april 2015 och 

förnyad granskning under augusti-sep 2015. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag, 2015-09-16 § 73, till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att anta detaljplan för 

Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement) daterad 2015-09-15 samt att godkänna 

tidplan för färdigställande av gång- och cykelvägen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 150916 § 73, dnr Mbn B 2013-0125/21. 

Antagandehandling 2015-09-15, 18 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2015-09-15, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 
Au 140204 § 27 

Mbn 150805 § 67, dnr Mbn B 2013-0125/21 

Mbn 150311 § 19, dnr Mbn B 2013-0125/21 

Mbn 131211 § 102, dnr Mbn B 2013-0125/21 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:367/63 

Ks § 186 

 

Kommunalt vårdnadsbidrag 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget i Gagnefs kommun från och 

med 2015-12-31 under förutsättning av erforderligt beslut från riksdagen. 

2. Ärenden som anhängiggjorts före 1 januari 2016 och som till någon del 

avser tid före 1 januari 2016 kan komma att betalas ut längst till och 

med 2016-03-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringens förslag till riksdagen är att avskaffa lagen om kommunalt 

vårdnadsbidrag (2008:307). Förslaget innebär att lagen om kommunalt 

vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015. 

Den upphävda lagen föreslås gälla i fråga om ärenden om kommunalt 

vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos kommunen före den 1 januari 

2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet. 

 

Ärenden med vårdnadsbidrag som beslutats före den 1 januari 2016 och 

som till någon del avser tid före den 1 januari 2016 ska kunna betalas ut. 

Möjligheten att förlänga ett sådant beslut med en ny ansökan upphör att 

gälla från 1 januari 2016. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag, 2015-09-23 § 66, till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Avskaffa det 

kommunala vårdnadsbidraget i Gagnefs kommun från och med 2015-12-31 

under förutsättning av erforderligt beslut från riksdagen. Ärenden som 

anhängiggjorts före 1 januari 2016 och som till någon del avser tid före 

1 januari 2016 kan komma att betalas ut längst till och med 2016-03-31. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Att bordlägga ärendet tills riksdagen tagit beslut i 

frågan alternativt avslag. 

Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 

 

 

 

 

forts. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1. Anders Bengtsson (KD) förslag om bordläggning. 

2. Barn- och utbildningsnämndens förslag ställs mot 

Anders Bengtsson (KD) förslag om avslag. 

 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag om bordläggning 

mot avslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska 

avgöras idag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Den som röstar nej bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med sju ja-röster, fyra nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

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 – Christina Walles (S) X    

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 7 4 0 0 

 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag mot 

Anders Bengtsson (KD) förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag. 

 

forts. 
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Reservation 

Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Stefan J. Eriksson (M), 

Sofia Jarl (C) och Erik Warg (C) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 150923 § 66, dnr Bun 2015:194/63. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-22, en sida. 

Förslag till lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt 

vårdnadsbidrag. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 100607 § 83, dnr Ks 2007:97/63 

Kf 081208 § 116 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:92/00 

Ks § 187 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Fiberutbyggnad 

• Attraktivare arbetsgivare 

• Rekryteringar 

• Byggprojekt 

• Nytt kommunförråd 

• Lokalbehov 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2015-10-20, två sidor. 
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 Dnr, se lista + 2015:389/10 

Ks § 188 

 

Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 

kommunstyrelsens ärendebalanslista. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 

Bostadsförsörjningsplan för Gagnes kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Ks 090512 § 146 

2009:166 

Granskning av kommunens arbete med chefs- och 

ledarskapsfrågor 

Au 110412 § 100 

2011:296/10 

Bostadsförsörjningsplan för Gagnefs kommun 

Au 110816 § 193 

2011:619/01 

Leva och Bostrategi – Gagnefs kommun 

Ks 130409 § 106 

2011:619/01 

Öka kommunens attraktivitet och inflyttning – Leva 

och bo-strategi 

Ks 121106 § 302 

2010:811/45 

Kommunal avfallsplan, Gagnefs kommun 

Ks 121106 § 309 

2012:307/04 

Revisionsrapport ”Granskning av driftkostnader 

och investeringar” – yttrande 

4. Ge kc i uppdrag att inför budgetprocessen 2014 

se över hur budgetarbetet kan förbättras, där 

revisionens rekommendationer tas i beaktande. 

Kf 130930 § 106 

2013:495/86 

Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs 

kyrkby 

Ks 131015 § 242 

2013:718/28 

Förvaltning av Gagnefsbostäder AB:s och Gagnefs 

kommuns fastigheter 

Ks 131119 § 283 

2013:747/04 

Fonder och stiftelser 2013 
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Ks § 188 forts. 

 
 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 

Bostadsförsörjningsplan för Gagnes kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-15, två sidor. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef  

Kommunsekreterare 
__________ 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Ks 131119 § 284 

2013:826/10 

Polisens lokalisering 

Kf 140616 § 107 

2014:495/53 

Motion om busstrafiken i Gagnefs kommun 

Kf 140616 § 112 

2014:505/31 

Motion om vägskyltning vid E 16 och väg 583 

Kf 140922 § 137 

2014:771/00 

Motion om att öka andelen ekologisk mat i skola 

och omsorg 

Kf 150305 § 16 

2014:1072/73 

Medborgarförslag om resebidrag till anhöriga 

Kf 150305 § 18 

2015:76/40 

Motion om att fortsätt underlätta företagande i 

Gagnefs kommun 

Kf 150305 § 19 

2015:172/20 

Motion om villa tomter 
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 Dnr 2015:241/04 

Ks § 189 

 

Budget i balans - återrapportering 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade, 150916 § 72, att inte vidta några 

åtgärder då prognoserna pekar på att budget kommer att hållas för 2015. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade, 150929 § 42, att inte vidta några 

åtgärder då prognoserna pekar på att budget kommer att hållas för 2015. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 150923 § 60, att ge skolchefen i 

uppdrag att vidta åtgärder för att klara budgetramen 2015. Skolchefen 

redovisade vid sammanträdet vilka åtgärder som vidtagits och kommer att 

vidas för att få en budget i balans. 

 

Socialchefen redovisade vid sammanträdet de åtgärder som socialnämnden 

vidtagit och kommer att vidtas för att få en budget i balans. 

 

Tekniska nämnden ska återrapportera vid nästkommande sammanträde för 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 136. 

Protokollsutdrag, Mbn 150916 § 72, inkl. budgetuppföljningsprognos, 

dnr Mbn 2015-000044/40. 

Protokollsutdrag, Bun 150923 § 60, dnr Bun 2015:18/04. 

Protokollsutdrag, Kfn 150929 § 42, inkl. budgetuppföljningsprognos, 

dnr Kfn 2015:8/04. 

 

Protokollsutdrag 

Samtliga nämnder, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr 2015:377/21 

Ks § 190 

 

Mark- och exploateringsavtal gällande detaljplan för 
Björbo 27:25 m fl (Dala Cement) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal mellan kommunen 

och Dala Cement i Björbo AB. 

2. Ge kommunalrådet i uppdrag att underteckna mark- och 

exploateringsavtalet mellan kommunen och Dala Cement i Björbo AB. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med antagande av detaljplanen för Björbo 27:25 m fl 

(Dala Cement) har ett mark- och exploateringsavtal upprättas som 

reglerar Dala Cements respektive Gagnefs kommuns åtaganden för 

fullföljandet av planen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 151006 § 65. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunalråd 

Miljö- och byggchef, för kännedom 

Teknisk chef, för kännedom 
__________ 
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 Dnr 2015:286/10 

Ks § 191 

 

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) - yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över ”En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)”, 

samt översända yttrandet till Regeringskansliet, Finansdepartementet. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan den nuvarande kommunallagen från 1992 trädde ikraft har samhället 

genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom IT-utvecklingen. 

Den kommunala verksamheten har genomgått stora förändringar med allt större 

inslag av mål- och resultatstyrning.  

 

Den utredning som föreslår en ny kommunallag föreslår förändringar inom 

ett antal områden 

• Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation 

• Försöksverksamhet med majoritetsstyre 

• Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi 

• De anställda 

• Styrelseledamöter i kommunala bolag 

• En kommunallag i bättre klang med EU-rätten 

• Laglighetsprövning 

• Verkställighet och rättelse av kommunala beslut 

• En webbaserad anslagstavla 

• En förbättrad kommunal revision 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 151006 § 66. 

Gagnefs kommuns remissvar angående en kommunallag för framtiden 

(SOU 2015:24), 2015-09-30, åtta sidor. 

Regeringskansliet, Finansdepartementet, Remiss - En kommunallag för 

framtiden (SOU 2015:24). 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Regeringskansliet, Finansdepartementet + handling 
__________ 
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Ks § 192 

 

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2016 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens sammanträdestider för 2016 enligt 

följande: 

 16 februari 

 5 april 

 3 maj 

 31 maj 

 20 september 

 18 oktober 

 22 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 151006 § 67. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-09-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen 

Samtliga förvaltningar 

Kommunstyrelsens förvaltning, samtliga avdelningar 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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 Dnr 2015:369/70 

Ks § 193 

 

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 1, 2015) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. 

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdagen till IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt 

inom tre månader från dagen för avbrottet. 
 

Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och 

fullmäktige en gång per kvartal. Rapporteringskyldigheten gäller beslut i 

alla verksamheter enligt SoL. Omsorg om äldre och funktionshindrade, 

individ- och familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. (LSS). 
 

När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska 

nämnden (kommunstyrelsen) anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 

revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 

(kommunstyrelsens) intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer 

så att ärendet kan avföras från vidare granskning. 

 
Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § 

SoL, l:a kvartalet 2015 
 

IFO: 

• Kontaktfamilj till flicka, beslut fattat 2014-10-23 

• Kontaktperson till pojke, beslut fattat 2014-10-09 

 

OF: 

Beslut som har avslutats: 

• Bostad med särskild service enligt 9:9 LSS till man, beslut fattat 2014-06-16 

har verkställts 2015-03-17 

forts. 
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Ks § 193 forts. 

 

Ej verkställda beslut: 

• Ledsagarservice 9.3 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-15 

• Kontaktperson enligt 9.4 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-15 

• Korttidsvistelse enligt 9.6 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-17 

 

ÄO: 

Beslut som har avslutats: 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2013-11-27 har verkställts 2015-01-19 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-07-01 har verkställts 2015-03-09 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-08-19 har verkställts 2015-03-13 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-08-27 har verkställts 2015-03-02 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-09-10 har verkställts 2015-04-01 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-09-05 har verkställts 2015-03-17 

 

Ej verkställda beslut: 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2013-08-15 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-0 l 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-06 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-22 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-11-11 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-12-01 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-12-11 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-04-29, dnr Sn 2015:47/70. 

Protokollsutdrag, Sn 150518 § 17, dnr Sn 2015:47/70. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Revisorer 

Socialnämnden, för kännedom 
__________ 

Socialförvaltningen 
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 Dnr 2015:369/70 

Ks § 194 

 

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 2, 2015) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. 

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdagen till IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt 

inom tre månader från dagen för avbrottet. 
 

Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och 

fullmäktige en gång per kvartal. Rapporteringskyldigheten gäller beslut i 

alla verksamheter enligt SoL. Omsorg om äldre och funktionshindrade, 

individ- och familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. (LSS). 
 

När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska 

nämnden (kommunstyrelsen) anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 

revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 

(kommunstyrelsens) intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer 

så att ärendet kan avföras från vidare granskning. 

 
Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § 

SoL, 2:a kvartalet 2015 
 

IFO: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 
• Kontaktperson till pojke, beslut fattat 2014-10-09 

 

 

 

 

 

forts. 
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OF: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 

• Ledsagarservice 9.3 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-15 

• Kontaktperson enligt 9.4 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-15 

• Korttidsvistelse enligt 9.6 LSS till flicka, beslut fattat 2014-09-17 

 

ÄO: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2013-08-15 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-11-11 

 

Ej verkställda beslut: 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-05-01 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-01 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-06 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-22 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-12-01 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-12-11 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-01-12 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-01-30 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-02-24 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-04 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-10 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-17 

• Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-03-26 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-27 

• Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-31 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-21, två sidor, dnr Sn 2015:47/70. 

Protokollsutdrag, Sn 150921 § 42, dnr Sn 2015:47/70. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Revisorer 

Socialnämnden, för kännedom 
__________ 

Socialförvaltningen 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 195 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Val av ledamöter till juryn för Ottilia Adelborgpriset 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kfn 150929 § 50, dnr Kfn 2015:63/11 

Reglemente gällande Ottilia Adelborg-priset, en sida. 

Dnr: 2015:371/11 

 

2. Upphörande av överenskommelse gällande lokal folkhälsofunktion 

Underlag 

Landstinget Dalarna, brev, 2015-10-07, två sidor. 

Dnr: 2014:1003/10 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Skolchef + handling 

Folkhälsoplanerare, T.S. + handling 
__________ 

Förvaltningen 
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Ks § 196 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Företagsbesök 
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Ks § 197 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-16, en sida. 

Personalutskottet 2015-10-06, §§ 23-26. 

Allmänna utskottet 2015-10-06, §§ 61-68. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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Ks § 198 

 

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. 

 

Registrator 

03-04, 08-09/2015, avslut av ärende i kommunstyrelsens diarium samt flytt 

av ärende till tekniska nämndens diarium. 

05-07/2015, avslut av ärende i kommunstyrelsens diarium samt flytt av 

ärende till socialnämndens diarium. 

10-11/2015, avslut av ärende i kommunstyrelsens diarium samt flytt av 

ärende till barn- och utbildningsnämndens diarium. 

12-14/2015, avslut av ärende i kommunstyrelsens diarium samt flytt av 

ärende till kultur- och fritidsnämndens diarium. 

 

Ekonomiavdelningen 

06/2015, Lån Rista östra samfällighetsförening 

07/2015, Lån Hagens samfällighetsförening 

08/2015, Lån Djurås bys vägsamfällighet 

09/2015, Lån Tjärna bys vägförening 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-13, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-10-13, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Registrator, M.E. 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-20 45 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:324/13 

Ks § 199 

 

Vägen in – Regional överenskommelse för etablering av nyanlända 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur ”Vägen In” 

ska implementeras i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

En avsiktsförklaring är undertecknad för samverkan om nyanländas 

etablering i Dalarna, Vägen in. Vilket är ett viktigt steg mot ett mer 

organiserat arbete för ett bättre flyktingmottagande i länet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur 

”Vägen In” ska implementeras i Gagnefs kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 
__________ 

 


