
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-15 1 (32) 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.55 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

 Ann-Gret Olsson (S)  

 Tomas Fredén (S)  

 Lars-Erik Granholm (KOSA)  

 Svante Hanses (KOSA) §§ 244, 248, 254, 257  

 Sofia Jarl (C)  

 Erik Warg (C) §§ 235-241, 244, 248, 254, 257  

 Stefan J Eriksson (M)  

 Anders Bengtsson (KD)   

 Emil Bostad (SD)  
 

Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) §§ 235-243, 

 245-247, 249-253, 255-256, 258 

 Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Erik Warg (C) §§ 242-243, 

 245-247, 249-253, 255-256, 258 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Pelle Källs (KOSA) §§ 244, 248, 254, 257  

 Christer Iversen (FP) §§ 235-241, 244, 248, 254, 257 
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 244, 248, del av 254, 257  

 Jenz Ek, ekonom, del av § 254 

 Malin Lindén Ohlsson, socialchef, del av § 254 

 Anna Eklund, enhetschef/samordnare LSS, del av § 254 

 Maria Eriksson, kvalitetsutvecklare, del av § 254 

 Tomas Nylén, integrationssamordnare, del av § 254 

 Torben Stenberg, folkhälsoplanerare, del av § 254 

 
Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-12-21, kl. 14.00 
 

Justerade paragrafer §§ 235-258 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irené Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Sofia Jarl (C) 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 
 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2015-12-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-12-21 Datum då anslaget tas ned 2016-01-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2013:858/29 

Ks § 235 

 

Medborgarförslag om att behålla Villan i Djurås i kommunalt ägo 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå del i medborgarförslaget att sälja Gagns Inn 

(nuvarande Monteliusgården). 

2. Anse motionen besvarad avseende del i medborgarförslaget att behålla 

Villan i Djurås i kommunal ägo. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2013-11-08 från Ulla Envall 

föreslås att Gagnefs kommun behåller Villan i Djurås i kommunal ägo och 

säljer Gagns Inn (nuvarande Monteliusgården). 

 

Ärendets beredning 

Enligt lag ska alla Sveriges kommuner ta emot ensamkommande barn. 

Antalet regleras genom en kvot. Monteliusgården är idag fullbelagd och ett 

välfungerande HVB-hem. 
 

Kommunstyrelsen har hävt tidigare beslut (Ks § 266 2014-11-18) avseende 

försäljning av Villan i Djurås som därmed finns kvar i kommunal ägo. 
 

Verksamheten för anhörigstöd fortgår och ska vara belägen där det bedöms 

mest lämpligt av verksamheten utifrån behov, ekonomiska ramar och 

möjligheter. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 151123 § 60, dnr Sn 2015:141/29. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 175. 

Medborgarförslag, 2013-11-08, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-10-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:251/00 

Ks § 236 

 

Medborgarförslag om förvaringsskåp i Lindberghallen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Evelina Domeij, till kommunfullmäktige 

föreslås att förvaringsskåp placeras i de allmänna utrymmena i 

Lindberghallen. 

 

Ärendets beredning 

Förslaget har bedömts som lämpligt och ett skåp med åtta förvaringsboxar 

har beställts och installeras under senhösten 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 151126 § 57, dnr Tn 2015:72/00. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 86. 

Medborgarförslag, 2015-04-07, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-11-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2013:890/73 

Ks § 237 

 

Motion om äldre- och demensboendet i Gagnef 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige 2013-11-17 föreslår Jaak Kerstell (C), 

Bengt-Ola Ryttar (S), Patrik Andersson (S), Maria Alfredsson (MP), Irma 

Rönnbäck (M) och Christer Iversen (FP) en omstart i vårdboendefrågan. 

 

Ärendets beredning 

Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 

kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att en nybyggnad ska ske i 

två plan med 48 platser. 
 

Gagnefsgården kommer under tiden att tas i bruk tillfälligt som 

demensboende men bara som en tillfällig lösning för att hantera platsbristen 

under tiden planering och byggnation pågår av det nya demensboendet. Den 

politiska viljeriktningen har valt en annan väg än den motionen föreslår, 

varvid motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 151123 § 58, dnr 2015:137/73. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 176. 

Motion, 2013-11-17, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:457/73 

Ks § 238 

 

Motion om att bygga ett äldreboende i Mockfjärd och avveckla 
äldreboendet vid Älvuddens sjukhem i Djurås 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige 2015-05-22 föreslår Per-Arne Leck (V) 

att Gagnefs kommun planerar och bygger ett äldreboende, särskilt boende i 

två plan, två huskroppar för 24 platser under 2014, på kommunal mark 

mellan Förskolan Högsveden och Europaväg 16 i Mockfjärd, samtidigt som 

man avvecklar äldreboendet vid Älvuddens särskilda boende i Djurås och 

överflyttar personalen som arbetar där. 

 

Ärendets beredning 

Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 

kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att en nybyggnad ska ske i 

två plan med 48 platser. 
 

Motionens viljeriktning stämmer inte överens med det politiska beslut som 

kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har fattat varvid motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 151123 § 59, dnr Sn 2015:135/73. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 102. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:348/80 

Ks § 239 

 

Motion om översyn av bidragsregler 
– kultur- och fritidsverksamheten 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

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. 

 

Ärendets beredning 

Bidragsreglerna för kultur- och fritidsverksamheten ser idag olika ut 

beroende på verksamhet och typ av bidrag. Nuvarande bidragssystem 

framförallt på fritidssidan innebär idag att inga politikiska prioriteringar av 

ekonomiska medel kan göras då de idag inte finns slutdatum för ansökan. 

Önskemål finns om att bidrag från kultur och fritid ska harmonisera.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 151124 § 61, Kfn 2015:74/80. 

Protokollsutdrag, Kf 151014 § 164. 

Motion, 2015-09-01, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, 2015-11-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:335/80 

Ks § 240 

 

Motion om bidrag till föreningar i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

IF och Dala-Floda Medborgarhus får ett driftsbidrag på 15 000 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. 

 

Ärendets beredning 

Kultur- och fritidsnämnden anser motionen besvarad med hänvisning till att 

nämnden kommer att genomföra en bidragsöversyn om kommunfullmäktige 

bifaller ”Motion om översyn av bidragsregler – kultur- och 

fritidsverksamheten” med dnr 2015:348/80. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 151124 § 62, dnr 2015:75/80. 

Protokollsutdrag, Kf 151014 § 160. 

Motion, 2015-08-12, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kulturansvarig, 2015-11-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:190/14 

Ks § 241 

 

Näringslivsstrategi för Gagnefs kommun 2015-2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta näringslivsstrategi för Gagnefs kommun 2015-2018. 

Strategin ersätter nuvarande näringslivspolitiska program. 

 

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. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-20 återremitterades ärendet med 

motiveringen att jobba in i hur kommunen kan stödja kvinnors och nya 

svenskars företagande. 

 

Ärendets beredning 

Att stödja kvinnors samt nya svenskars företagande i kommunen har jobbats 

in i underrubriken företagen i fokus.  
 

För att fokusera på en speciell grupp av människor/områden och för att 

lyckas höja denna grupp krävs det speciella aktiviteter samt åtgärder för att 

lyckas och då krävs det resurser, vilka är begränsade i dagsläget. Idag finns 

det ett behov av att jobba upp relationer med företagarna i kommunen.  
 

Avdelningen kommer att ha en lotsfunktion i detta fall där man kommer att 

hänvisa samt marknadsföra aktiviteter som riktar sig till dessa målgrupper. 

Nedan beskrivs två exempel på hur avdelningen kan jobba i framtiden. 

1. http://www.regiondalarna.se/verksamhet/naringsliv-och-

samhallsbyggnad/framja-kvinnors-foretagande/ 

2. Genom Falun-Borlänge regionen är kommunen involverade i en 

förstudie i metodutveckling som har följande målgrupp: Personer som är 

nyfikna på eget företagande med olika bakgrund, ålder, kön, från olika 

länder, i arbete, utan arbete, med fokus på de personer som inte nås idag. 
 

På detta vis har kommunen möjlighet att lyfta dessa frågor med begränsade 

resurser. Skulle det i framtiden skapas möjligheter med större resurser finns en 

möjlighet att, beroende vad som är aktuellt, fokusera på speciellt utvalda 

områden som till exempel kvinnligt företagande eller nya svenskars företagande. 

forts. 

http://www.regiondalarna.se/verksamhet/naringsliv-och-samhallsbyggnad/framja-kvinnors-foretagande/
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/naringsliv-och-samhallsbyggnad/framja-kvinnors-foretagande/
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Ks § 241 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, två sidor. 

Näringslivsstrategi Gagnefs kommun 2015-2018, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 151020 § 183 

Au 150602 § 45 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:92/00 

Ks § 242 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Rekryteringar 

• Flyktingfrågan 

• O-ringen 

• Kommunförrådet 

• Dala Cement 

• Dalatrafik 

• Organisationsöversyn 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2015-12-15, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 243 

 

Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 

kommunstyrelsens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-12-07, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Kf 131209 § 175 

2013:858/29 

Medborgarförslag om att behålla Villan i Djurås i 

kommunalt ägo 

Kf 131209 § 176 

2013:890/73 

Motion om äldre- och demensboendet i Gagnef 

Kf 140616 § 102 

2014:457/73 

Motion om att bygga ett äldreboende i Mockfjärd och 

avveckla äldreboendet vid Älvuddens sjukhem i Djurås 

Kf 150507 § 86 

2015:251/00 

Medborgarförslag om förvaringsskåp i Lindberghallen 

Kf 150903 § 150 

2015:343/29 

Gagnef kommuns behov av framtida förråd - fastighetsköp 

Ks 150903 § 144 

2015:343/29 

Gagnef kommuns behov av framtida förråd - fastighetsköp 

Kf 151014 § 160 

2015:335/80 

Motion om bidrag till föreningar i Gagnefs kommun 

Kf 151014 § 164 

2015:348/80 

Motion om översyn av bidragsregler – kultur- och 

fritidsverksamheten 

Ks 151020 § 190 

2015:377/21 

Mark- och exploateringsavtal gällande detaljplan för 

Björbo 27:25 m fl (Dala Cement) 
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 Dnr 2015:450/04 

Ks § 244 

 

Ekonomisk rapportering 2016 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Plan för ekonomisk rapportering 2016”. 

 

Ärendebeskrivning 

I och med kommunens nämndsorganisation från 2015 blir det från och med 

2016 upp till varje nämnd att organisera den ekonomiska uppföljningen 

inom nämndens verksamhetsområde. 
 

Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning av 

de enskilda nämndernas ekonomi. Detta ska från och med 2016 ske genom: 

• Tre centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser, 

där alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till 

kommunstyrelsen 

• Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till 

kommunstyrelsen som information 
 

På övergripande nivå genomförs tre budgetuppföljningsprognoser (BUP), 

per sista april, juli (delårsbokslut) och oktober samt årsbokslut. Dessa 

rapporteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Delårsbokslut och 

årsbokslut fastställs av kommunstyrelsen innan revision och 

kommunfullmäktige behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-11-30, en sida. 

Plan för ekonomisk rapportering 2016, 2015-11-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Samtliga nämnder, rapport + handling 

Revisorerna + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Kommunens ledningsgrupp + handling 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare, rapport till nämnd + handling 

Valda revisorer + handling 
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 Dnr 2014:948/00 

Ks § 245 

 

Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 
fullmakter m m 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Irene Homman (S), 1:e vice ordförande 

Lars-Erik Granholm (KOSA), kommunchef Gunnel Gyllander, ekonomichef 

Torstein Tysklind samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i 

förening teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna 

kommunens bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Torstein Tysklind bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld 

Ekonom, Karin Halvarsson Ekonom, Birgitta Jansson 

Ekonom, Erik Mååg  Ekonom, Jenz Ek 

Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow 

3. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander, ekonomichef Torstein Tysklind 

att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 

fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

4. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

till ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander 

eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta 

protokoll ska tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 

öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller ekonomichef 

Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander. Utdrag ur detta 

protokoll ska tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 

till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges 

beslut, till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller 

ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander. 

Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 245 forts. 

 

7. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef 

Gunnel Gyllander att underteckna handlingar där kommunstyrelsen 

beviljar kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

8. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander eller den kommunchefen 

sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. 

9. Ge fullmakt åt markingenjör Lena Snis eller t.f. teknisk chef Petter Börjesson 

att som ombud företräda Gagnefs kommun vid lantmäteriförrättningar. 

10. Ge fullmakt åt t.f. teknisk chef Petter Börjesson och kommunchef 

Gunnel Gyllander att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

11. Ge fullmakt åt t.f. teknisk chef Petter Börjesson och kommunchef 

Gunnel Gyllander att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende: 

• köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

• att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, 

dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 

kommunens fastigheter. 

12. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Gunnel Gyllander 

inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Torstein Tysklind 

inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld i dennes ställe. 

 

Ärendebeskrivning 

P.nr 9 Ersatt markingenjör Marcus Lindahl med Lena Snis, samt t.f. teknisk 

chef Mats Fogelström med Petter Börjesson 

P nr 10-11: Ersatt t.f. teknisk chef Mats Fogelström med Petter Börjesson 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-12-01, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150414 § 66 

Ks 141118 § 232 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 16 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 245 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Berörda ledamöter 

Berörda tjänstemän + 1:a sidan 

Kommunstyrelse-sekreterare + 1:a sidan 

Ekonomiavdelningen + 1:a sidan 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 17 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:364/16 

Ks § 246 

 

Gagnefs kommuns arbete med krisberedskap 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Risk- och sårbarhetsanalys för Gagnefs kommun 2015”. 

2. Fastställa styrdokumenten ”Övergripande utbildningsplan för 

Gagnefs kommuns krisberedskaps funktioner/grupper”, ”Övergripande 

ekonomisk plan för Gagnefs kommuns krisberedskaps funktioner/ 

grupper” och ”Övergripande flerårig plan för Gagnefs kommuns 

övningsverksamhet” för Gagnefs kommuns arbete med krisberedskap. 

3. Fastställa ”Krisledningsplan för extra ordinära händelser” i 

Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens arbete med krisberedskap ska grunda sig på en risk- och 

sårbarhetsanalys. Utifrån analysen ska styrdokument och en krisledningsplan 

tas fram som innehåller en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska 

ske under mandatperioden. Styrdokumenten ska innehålla: 

• hur kommunen ska fullgöra sina åtaganden samt hur ersättningen ska användas 

• en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

• en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 

- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse 

- hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 

samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse 

- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 

samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2015-12-07, en sida. 

Risk- och sårbarhetsanalys för Gagnefs kommun 2015, 22 sidor. 

Övergripande utbildningsplan för Gagnefs kommuns krisberedskaps 

funktioner/grupper, fyra sidor. 

Övergripande ekonomiskplan för Gagnefs kommuns krisberedskaps 

funktioner/grupper, sex sidor. 

Övergripande flerårig plan för Gagnefs kommuns övningsverksamhet, fyra sidor. 

Ledningsplan för extra ordinära händelser, fyra sidor. 

forts. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 246 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen i Dalarna + handling 

Krisledningsnämnden + handling 

Krisledning + handling 
__________ 

Ledamöter och ersättare, krisledningsnämnden + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:239/00 

Ks § 247 

 

Arbetsordning för kommunala handikapprådet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa arbetsordning för kommunala handikapprådet. 

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån den nya politiska organisationen har arbetsordningarna för 

kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet setts över. 

Förslagen på nya arbetsordningar har varit på remiss till respektive råd. 

Remissvar har kommit från kommunala handikapprådet. Förslagen på 

ändringar har arbetats in i arbetsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Khr 151126 § 35. 

Arbetsordning, kommunala handikapprådet, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Au 150505 § 32 

Au 150324 § 23 

Ks 120214 § 50, dnr 2011:4/10 

 

Protokollsutdrag 

Kommunala handikapprådet + handling 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:241/04 

Ks § 248 

 

Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport 
per 2015-08-31” – yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över granskningsrapport ”Översiktlig granskning 

av delårsrapport per 2015-08-31” och översända yttrande till 

kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på kommunrevisionens uppdrag granskat delårsrapporten per 

2015-08-31. Revisionen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig över 

revisionsrapporten. Ett svar till Revisionen har tagits fram där kommunen i 

huvudsak kommer att beakta KPMG:s synpunkter i det fortsatta arbetet. 

 

Yttrande över granskningsrapport delårsrapporten per 2015-08-31 
 

Verksamhetsmål 

Revisionen skriver 

”Av målformuleringarna framgår inte alltid nr ett mål uppnås eller inte.  

Vissa mål är inte möjliga att uppnå och bör därför omformuleras.”     
 

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

Målet är just som revisionen skrivet att få fram mål som är lättare att följa 

upp. Det har visat sig svårt att formulera mål som både uttrycker det 

kommunen faktisk vill uppnå och dessutom är lätta att följa upp. Detta är ett 

pågående arbete som fortsätter i kommande budgetar och uppföljningar. 

 

Övriga kommentarer 

Revisionen skriver 

”Uppgifter om kommunkoncernens resultat lämnas inte i 

förvaltningsberättelsen vilket rekommenderas av RKR.” 
 

Synpunkten ska beaktas i det vidare arbetet med årsredovisningar och 

delårsbokslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-11-27, en sida. 

Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31, 

KPMG, 2015-11-02, 14 sidor. 

forts. 
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Ks § 248 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Valda revisorer 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:428/04 

Ks § 249 

 

Verksamhetsbidrag för 2016 – Ung Företagsamhet Dalarna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 20 048 kronor för år 2016 till 

Ung Företagsamhet Dalarna. 

2. Bidraget betalas ut efter att Ung Företagsamhet Dalarna rekvirerat det. 

Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2016-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Ung Företagsamhet är en ickevinstdrivande, ideell, partipolitiskt obunden 

organisation som har ett nära samarbete med skola och näringsliv. 

Ung Företagsamhets syfte är att införa företagsamhet och ett engagerat 

näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet stimulerar 

ungdomars kreativitet och entreprenörsanda, ger ungdomar insikt i 

företagandets villkor och drivkrafter samt ökar förståelsen för vikten av 

entreprenörskap. 
 

Ung Företagsamhet har verkat i Dalarna sedan 1992. Antalet UF-företagare 

läsåret 2014/2015 är 844 ungdomar i 311 UF-företag och konceptet används 

på 23 olika gymnasieskolor i flertalet kommuner runt om i Dalarna. Av dessa 

kommer minst 22 ungdomar från Gagnefs kommun. 
 

Ung Företagsamhet ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd. Gagnefs kommun 

har tidigare år bidragit med 20 046 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-11-24, en sida. 

Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet, 2015-11-17, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ung Företagsamhet Dalarna 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:398/04 

Ks § 250 

 

Verksamhetsbidrag för 2016 – Dalarnas folkrörelsearkiv 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 9 600 kronor för år 2016 till 

Dalarnas Folkrörelsearkiv. 

2. Bidraget betalas ut efter att Dalarnas Folkrörelsearkiv rekvirerat det. 

Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2016-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas Folkrörelsearkiv har inkommit med en ansökan om kommunalt 

bidrag på 9 600 kronor för verksamhetsåret 2016. Bidraget baserar sig på 

antalet inlämnade arkiv från kommunens föreningar. 
 

Folkrörelsearkivet är ett av tre arkiv i Arkivcentrum i Dalarna, som förutom 

Dalarnas Folkrörelsearkiv består av Stora Kopparbergs historiska arkiv, 

Falu kommuns arkiv, samt ett näringslivsarkiv under uppbyggnad. 

Länsarkivet i Håksberg samverkar med de arkiv som finns i Arkivcentrum. 

Ändamålsenliga lokaler (bland annat forskarsal med bemannad expedition) 

har gjort arkiven mera tillgängliga och publika. 
 

Gagnefs kommun har tidigare år bidragit med 6 900 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-11-24, en sida. 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2016, 2015-10-30, en sida. 

Underlag för ansökan om bidrag från kommuner baserat på respektive 

kommuns andel av inlämnade föreningsarkiv, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2014 Dalarnas Folkrörelsearkiv, 24 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:427/04 

Ks § 251 

 

Verksamhetsbidrag för åren 2017-2019 – Siljan-Japanstiftelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Siljan-Japanstiftelsen medfinansiering till sin verksamhet med 

10 000 kronor per år för verksamhetsåren 2017, 2018 och 2019. 

2. Bidraget betalas ut efter att Siljan-Japanstiftelsen rekvirerat det. 

Rekvisitionen för år 2017 ska vara inkommen senast 2017-11-30. 

Rekvisitionen för år 2018 ska vara inkommen senast 2018-11-30. 

Rekvisitionen för år 2019 ska vara inkommen senast 2019-11-29. 

 

Ärendebeskrivning 

Siljan-Japanstiftelsen har inkommit med en ansökan om bidrag från 

Gagnefs kommun med 10 000 kronor per år för verksamhetsåren 2017, 

2018 och 2019. 
 

Siljan-Japanstiftelsen bildades 2005 och omfattar geografiskt Rättviks, 

Leksands och Gagnefs kommuner. Stiftelsen har som mål att stötta 

ungdomligt, kulturellt och samhällsutvecklande arbete mellan 

Siljansregionen och Japan. 
 

Under de senaste åren har Gagnefs kommun gått in med ett bidrag om 

10 000 kronor per år till Siljan-Japanstiftelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-12-04, en sida. 

Ansökan om bidrag för åren 2017-2019, 2015-11-16, en sida. 

Stiftelseförordnande för Siljan-Japanstiftelsen, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Siljan-Japanstiftelsen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 25 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:384/02 

Ks § 252 

 

Anställande av personalchef 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delegera till personalutskottet att anställa ny personalchef. 

 

Ärendebeskrivning 

Rekrytering av ny personalchef pågår. Då nästa kommunstyrelsesammanträde 

inte är förrän 16 februari, behöver beslutet om anställning delegeras till 

personalutskottet. 

 

Protokollsutdrag 

Personalutskottet 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 253 

 

Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsens utskott 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ändra datum för allmänna utskottet och personalutskottet 

från 26 januari 2016 till 2 februari 2016. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, allmänna utskottet 

Ledamöter och ersättare, personalutskottet 

Kommunchef 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunsekreterare 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Reception 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-15 27 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Ks § 254 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Rekrytering av kommunchef 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande kommunchef har sagt upp sin tjänst med sista dag 2016-02-14. 

För att tillsätta en efterträdare är det av stor vikt att rekryteringsprocessen 

snabbt påbörjas. 
 

Rekryteringsgruppen som tillsatts har tagit fram en kompetensprofil och en 

aktivitets- och tidsplan är på gång.  
 

Rekryteringens kompetenskrav är kopplade till värdegrunden: 

• Jag är här för alla människor som bor, verkar eller besöker Gagnefs kommun. 

• Jag är kommunikativ och möter människor med respekt. 

• Jag är beredd att tänka nytt och försöker se utveckling och förbättring. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 151201 § 31. 

Dnr: 2015:458/02 

 

2. Flyktingmottagande – information om evakueringsboendet 

Ärendebeskrivning 

Information lämnas av integrationssamordnaren och föreståndare för 

evakueringsboendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 254 forts. 

 

3. Ekonomisk utredning, äldreomsorg 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har i jämförelser höga kostnader för äldreomsorgen. Både 

kostnaden för Hemtjänsttimmen enligt KPB (Kostnad Per Brukare) och 

plats i Särskilt boende är hög. Enligt SKL’s analys av kommunens ekonomi 

år 2012 har kommunen under perioden 2006‐2012 en avvikelse i 

kostnaderna med 25‐30 % jämfört med kommunens standardkostnader. År 

2012 motsvarade överkostnaden jämfört med standardkostnaden 22,5 mnkr. 

År 2012 hade kommunen 17 % högre kostnader per brukare i särskilt 

boende än jämförbara kommuner. Kostnaden för hemtjänst var 33 % högre 

per brukare än jämförbara kommuner. 
 

Anna Eklund, Maria Eriksson och Jenz Ek presenterar ”Utredning av 

ekonomin inom äldreomsorgen”. 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Underlag 

Utredning av ekonomin inom äldreomsorgen, socialförvaltningen, 2015-12-09, 26 sidor. 

Dnr: 2015:459/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling (nr 3) 

Socialnämnden + handling (nr 3) 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom + handling (nr 3) 

Personalavdelningen, för kännedom 

Kommunstyrelse-sekreterare, för kännedom 
__________ 

Ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen + handling 

Socialförvaltningen och sekreterare + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen och sekreterare, för kännedom + handling 
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Ks § 255 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Dooria 
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Ks § 256 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-12-07, en sida. 

Personalutskottet 2015-12-07, §§ 27-33. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr 2015:455/04 

Ks § 257 

 

Plan för budgetprocessen 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Plan för budgetprocessen 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

En plan för processen och mötesdatum för att ta fram en budget 2017 har 

tagits fram. Planen följer i stora drag den budgetprocess som följdes inför 

budget 2016. Under 2016 var upplevelsen att budgetberedningen var klar 

med sitt arbete i maj och att budgetprocessen med lätthet kunde ha avslutats 

före sommaren. Därför bygger förslaget på en målsättning om att budget ska 

fastställas på kommunfullmäktige den 16 juni. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-12-14, en sida. 

Förslag Budgetprocessen 2017, 2015-12-14, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Samtliga nämnder, rapport + handling 

Revisorerna + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Kommunens ledningsgrupp + handling 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare, rapport till nämnd + handling 

Valda revisorer + handling 
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 Dnr 2012:752/01 

Ks § 258 

 

Nya äldreboenden i Gagnefs kommun – politisk styrgrupp 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den politiska styrgruppen utökas med Irene Homman (S) och Sofia Jarl (C). 

2. Utse Irene Homman (S) till sammankallande. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-03, § 148, att tillsätta en politisk 

styrgrupp bestående av presidierna i teknisk nämnd och socialnämnd. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150903 § 148 

 

Protokollsutdrag 

Irene Homman (S) 

Sofia Jarl (C) 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 
__________ 

Förvaltningen, för kännedom 


