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Kommunfullmäktige 

 

 

 

Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-19.50 
 

Beslutande 

Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande  

 Irene Homman (S), ej § 4 på grund av jäv  

 Sofia Jarl (C), ej § 4 på grund av jäv  

 Svante Hanses (KOSA), ej § 4 på grund av jäv 

 Lars-Erik Granholm (KOSA) Kerstin Stenquist (C) 

 Patrik Andersson (–) Ann Målare (S) 

 Stefan J Eriksson (M) Per-Arne Leck (V) 

 Anders Ahlgren (C) Erik Bergman (M) 

 Christina Walles (S) Göran Westling (KOSA) 

 Anki Enevoldsen (C) Ann-Christin Carlsson (S) 

 Pelle Källs (KOSA) Ulla Envall (KOSA) 

 Tomas Fredén (S) Jonas Wittink (MP) 

 Maria Alfredsson (MP) Sofia Lorentzon (C) 

 Fredrik Andersson (C) Christer Iversen (L) 

 Anders Bengtsson (KD) Ingegerd Kull Hanses (M) 

 Fredrik Kvarnström (S) Sven-Inge Persson (S) 

 Margareta Meissner (KOSA) Gunnar Östberg (KOSA) 
 

Tjänstgörande ersättare Petra Wiklund (M) tjänstgörande för Ari Vähäjylkkä (M) 

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

 Kalle Hedlund (S) tjänstgörande för Irene Homman (S) § 4 

 Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Sofia Jarl (C) § 4 

 Lars Ljungman (KOSA) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) § 4 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Birgitta Floresjö (C) §§ 1-3  

 Kristina Bolinder (C)  

 Ann-Gret Olsson (S)  

 Kalle Hedlund (S) §§ 1-3  

 Mikael Eriksson (V)  

 Owe Thorssell (MP)  

 Lars Ljungman (KOSA) §§ 1-3  

 Lennart Finn (KOSA)  
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, § 3 
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Justering 

Justerare Fredrik Kvarnström (S) och Anki Enevoldsen (C) 
 

Plats och tid Lindberghallen Djurås 2016-01-21, kl. 20.10 
 

Justerade paragrafer §§ 1-4 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  
 

 

Ordförande  ____________________________   

 Alf Johansson (S)  
 

 

Justerare  ____________________________   _____________________________  

 Fredrik Kvarnström (S) Anki Enevoldsen (C) 

 
 

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

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2016-01-21 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-01-21 Datum då anslaget tas ned 2016-02-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Kf § 1 

 

Äldreomsorgen 
 

Per Arne Leck (V) ville ha information om de uppgifter som 

förekommit i media angående äldreomsorgens personalsituation. 

 

Kommunfullmäktige godkänner att socialnämndens ordförande, 

Ann-Gret Olsson (S), lämnar information. 

 

Informationen antecknades till protokollet. 
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 Dnr 2015:397/29 

Kf § 2 
 

Investeringsmedel, Hedens skola 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anslå 10 200 000 kronor till tekniska nämnden för ombyggnad 

och renovering av Hedens skola. 

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

Kommunens nyupplåningsram enligt ”Ramar för in- och utlåning 

i Gagnefs kommunkoncern” justeras upp med 10 200 000 kronor. 

3. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 

framtidsprognos på behov av verksamhetsomfattning och 

verksamhetslokaler för IM, SFI, omvårdnadsprogram, kommande 

yrkesprogram, vuxenutbildning, särvux för minst 3 år framåt. 

4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 

Efter ett antal år med elevminskningar i kommunens grundskolor har 

elevutvecklingen stabiliserats och man kan se en viss ökning. Kommunen har 

under de senast åren tagit emot fler och fler ensamkommande flyktingbarn 

och anhöriginvandrare. En konsekvens av det är att man från hösten 2014 

varit tvungen att utlokalisera verksamheter från Mockfjärdsskolan till externa 

och interna lokaler i kommunen. Det är idag en brist på klassrum och 

grupprum för SFI, omvårdnad och IM programmet på Mockfjärdsskolan. 

Samtidigt som det saknas arbetsrum för personal. Omvårdnadsprogrammet 

har under läsåret 2014/15 haft en tillfällig lokal i Boro fastigheten i 

Mockfjärd. SFI bedriver sin verksamhet i externt förhyrda lokaler i bankhuset 

i Djurås. Den särskilda utbildningen för vuxna har sin verksamhet i en 

källarvåning i Djurås. Det är en temporär lösning då dessa lokaler inte är 

anpassade för funktionshindrade. Den verksamheten kommer hösten 2015 

flytta till före detta förskolan Skogens lokaler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Kf § 2 forts. 

 

Mockfjärds skolan antal elever läsåret 2015/16 

Antal elever hösten 2015 utifrån aktuell prognos:  

- Svenska för invandrare (SFI) cirka 40-50 elever fördelade på tre grupper, 

A, BC och D. 

- Grundläggande vuxenutbildning cirka 7-10 elever, läser även på SFI. 

- Omvårdnadsprogrammet, cirka 40 elever. 

- IM språk, består av tre grupper med cirka 40 elever. Prognosen för 2016 

visar på en ökning till cirka 60-70 elever. 

- IM individ cirka 10 elever.  

- Förberedelseklass cirka 15 elever. 

- Grundskolan f-9, lå 15/16, 367 elever. 

- Grundsärskolan cirka 17-20 elever. 

 

Lokalbehov 

Utifrån det aktuella elevunderlaget och prognosen för IM saknas det fyra 

klassrum och fyra grupprum på Mockfjärdskolan. SFI behöver ett klassrum 

och två grupprum, omvårdnadsprogrammet behöver ett klassrum och ett 

grupprum och IM språk behöver tre grupprum/mindre klassrum. Det saknas 

ett arbetsrum för lärarpersonal samt arbetsrum för administrativ personal 

inom förskola och grundskola. 

 

Förslag Hedens skola lokal för SFI, omvårdnadsprogram och 

förskolans administration 

Hedens skola består av två våningar och ett källarplan. Den sammantagna 

lokalytan är på cirka 1100 kvm. Fastighetsförvaltningen har tagit fram en 

kostnad och en plan för att renovera och bygga om fastigheten. Verksamheten 

har idag ett behov av tre klassrum och tre grupprum. I förslaget som fastighet 

tagit fram finns det fyra klassrum och tre grupprum samt lokaler på 

övervåningen för förskolans administration. Fördelarna med Hedens skola är 

att det är stora ytor och att det finns flexibla möjligheter vilket ger möjligheter 

om behovet ökar. Nackdelen är avståndet till kollektivtrafik och bibliotek. 

 

Finansiering och ekonomichefens bedömning 

Investeringen i Hedens skola kommer att få ske genom upptagning av lån.  

Den kalkyl som ligger till grund för förslaget är grov, och kostnaden kan 

komma att variera mycket från den uppgivna ramen. 

 

 

 

forts. 
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Kf § 2 forts. 

 

Upplåningen kommer att resultera i att kommunkoncernens låneskuld per 

invånare stiger med 1 000 kronor. Kommunen har som målsättning att 

låneskulden per invånare år 2024 inte får överstiga 45 tkr och att den under 

perioden fram till dess inte får överstiga 60 tkr. I delårsbokslutet 2015-08-31 

hade kommunen en låneskuld per invånare på 46,6 mnkr. Det betyder att 

utrymmet upp till taket i det finansiella målet är 13,7 tkr per invånare, det 

vill säga 137 mnkr. I detta ska rymmas alla andra strategiska investeringar 

kommunen ska göra under de kommande åren, däribland kostnaden för ett 

demensboende som har en ram på 92 mnkr, en gruppbostad med  

investeringsram 14 mnkr, ett ridhus till 6 mnkr, ett kommunförråd till 3,2 mnkr, 

ombyggnationen på Solgården med investeringsram 24,5 mnkr samt ett boende 

för ensamkommande flyktingbarn 3,5 mnkr. Dessa redan planerade investeringar 

uppgår alltså till 143,2 mnkr. Till detta kommer lånebehov inom dotterbolagen, 

särskilt då Gagnefs Teknik AB. 

Bedömningen är därför att ombyggnationen av Hedens skola kommer 

innebära att kommunen slår i det lånetak som satts utifrån det finansiella 

målet. Det kommer även bli mycket svårt att nå målet om en skuld på 

45 tkr/invånare år 2024. 
 

En investering i nivå 10,2 mnkr bedöms resultera i en årlig hyreskostnad för 

verksamheten på 1,3 mnkr kronor, vilket är en mycket hög hyra som 

verksamheten i dag inte har någon ram att betala. Frågan är om man inte 

kunnat hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att möta verksamhetens behov än 

ombyggnationer i en äldre lokal. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Per-Arne Leck (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sofia Jarl (C): Att ett alternativ till lösning av skolans lokalbehov, som 

inkluderar även förskolans lokalbehov, tas fram. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

forts. 
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Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Anders Ahlgren (C), 

Anki Enevoldsen (C), Fredrik Andersson (C), Kerstin Stenquist (C), 

Sofia Lorentzon (C) och Börje Lindvall (C) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160121 § 1. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 245. 

Rapport, Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad, tekniska 

förvaltningen, 2015-10-07, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 151021 § 72, dnr Bun 2015:17/29 

Tn 150924 § 43, dnr Tn 2015:81/29 

Bun 150520 § 27, dnr Bun 2015:17/29 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden, rapport 

Barn- och utbildningsnämnden, rapport 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-01-21 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:423/04 

Kf § 3 

 

Uppdaterade ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 

Koncernens totala inlåningsram för långfristig skuld exklusive 

leasingskuld blir i och med beslutet 654 mnkr. Beslutet gäller tills vidare. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Deltar ej i beslut 

Sofia Jarl (C), Anders Ahlgren (C), Anki Enevoldsen (C), 

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

och Börje Lindvall (C) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-08 låneramar för budgetåret 2016. 
 

Under året har kommunfullmäktige tagit ett antal ändringsbeslut. 

Ramen behöver även justeras för dotterbolagens investeringsbudgetar. 
 

Det framtagna förslaget utgår från den nuvarande skuldsituationen samt 

från de liggande investeringsbesluten som är fattade inom kommunen.   
 

Vid budgetbeslutet har kommunfullmäktige beviljat kommunstyrelsen en 

ospecificerad låneram på 25 mnkr. I och med årets beslut fastställs denna 

till 22 840,7 tkr. 
 

Låneramen för långfristig skuld blir 654 mnkr. Förra årets låneram var 651 mnkr. 
 

Den finansiering kommunen har genom leasingavtalet för Älvudden 

kommer utöver låneramen. Dock ska räntan på leasingavtalet räknas 

med den kommunens genomsnittliga låneränta räknas fram. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 256. 

Ramar för in- och utlåning i Gagnefs kommunkoncern, en sida. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 151117 § 230. 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-11-13, en sida. 

forts. 
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Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr 2014:423/00 

Kf § 4 

 

Ändring av gällande förtroendemannareglemente för hel- och 
deltidsarvoderade 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta reviderat ”Reglemente rörande ersättningar med mera till hel- eller 

deltidssysselsatta kommunala förtroendevalda” att gälla från och med 

2015-04-01. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S), Svante Hanses (KOSA) och 

Sofia Jarl (C) i överläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Reglemente gällande ersättningar med mera till hel- eller deltidssysselsatta 

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

reglementet regleras bland annat att arvodet inkluderar samtliga uppdrag 

och förrättningar som fullgörs med anledning av uppdraget i 

kommunstyrelsen. Dock utgår sammanträdesersättning vid deltagande i 

sammanträden med kommunfullmäktige och nämnder i kommunen i övrigt. 

 

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

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

beslutat om ordförandeuppdragens tidsmässiga omfattning. Omfattningen av 

uppdragen som ordförande i socialnämnden respektive barn- och 

utbildningsnämnden har därvid fastställts till 50 % av heltidsmåttet för 

kommunstyrelsens ordförande. Detta innebär att ovan rubricerat reglemente 

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

 

Avseende uppdragets innehåll föreslår personalavdelningen att i det fall 

ordförande i facknämnd med deltidsarvode även innehar uppdrag som 

ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller annan nämnd ska dessa 

uppdrag ingå i deltidsuppdraget utan att ytterligare arvode utgår. Arvode 

utgår dock givetvis för fullmäktigeuppdrag. Med anledning av detta föreslår 

personalavdelningen att punkt b, stycke 1 i reglementet får följande lydelse: 

 

forts. 
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Kf § 4 forts. 
 

Hel- eller deltidssysselsatta förtroendevalda äger ej rätt till sammanträdes-

ersättning vid sammanträden med styrelse eller nämnd, utskott eller 

beredningar eller övriga uppdrag inom kommunens nämndorganisation 

inklusive deltagande i kurser och konferenser. Dock utgår sammanträdes-

ersättning enligt ”Reglemente för kommunalt förtroendevalda” vid 

deltagande i sammanträden med kommunfullmäktige. Vidare utgår 

ersättning vid sammanträden med bolag där kommunen helt eller delvis är 

ägare om ej ersättning utgår på annat sätt. Motsvarande gäller vid 

deltagande i gemensam nämnd eller kommunalförbund om detta ej ingår i 

hel- eller deltidsuppdraget.  
 

Resekostnadsersättning 

Ersättning för resekostnader vid tjänstgöring med direkt anledning av uppdraget 

som hel- eller deltidsarvoderad nämnds- eller styrelseordförande utgår enligt 

Bilersättningsavtalet (BIA) med kommunkontoret som tjänsteställe. I det fall 

resekostnader uppstår som ej är direkt sammanhängande med uppdraget som 

deltidsarvoderad ordförande i socialnämnden eller barn- och utbildningsnämnden 

utgår ersättning enligt § 8 i ”Reglemente rörande arvode och ersättning till 

kommunal förtroendevalda” (ej hel- eller deltidsarvoderade). 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160121 § 2. 

Protokollsutdrag, Pu 151201 § 27. 

Tillägg till ”Reglemente rörande ersättningar med mera till hel- eller 

deltidssysselsatta kommunala förtroendevalda”, en sida. 

Förslag Ersättningar m.m. till hel- eller deltidssysselsatta kommunala 

förtroendevalda, 2015-09-08, två sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 150922 § 156. 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, 2015-08-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Pu 150908 § 17. 

Ersättningar m.m. till hel- eller deltidssysselsatta kommunala 

förtroendevalda, 2014-06-02, två sidor. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140616 § 125 
 

Protokollsutdrag 

Personalavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 


