
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-16 1 (40) 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.30 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

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

 Tomas Fredén (S) Erik Warg (C) 

 Svante Hanses (KOSA) Stefan J Eriksson (M)  
 

Tjänstgörande ersättare Lars Ljungman (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 27-28 

 Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) 

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

Övriga närvarande 

Ersättare Johanna Hallin (C) Erik Bergman (M) 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, tf kommunchef, ej § 17 på grund av jäv 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, § 6, 7, del av 23 
 

Övriga Peter Berglund, Falun Borlänge-regionen, del av § 23 

 Gösta Söderkvist, Dala Energi AB, del av § 23 

 Göran Carlsson, Region Dalarna, del av § 23 
 

Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-02-25, kl. 15.00 
 

Justerade paragrafer §§ 5-28 
 

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 2016-02-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-02-25 Datum då anslaget tas ned 2016-03-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Helene Jarefors 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:353/31 

Ks § 5 

 

Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till tekniska nämnden. 

2. Bjuda in tekniska chefen till nästkommande sammanträde för 

kommunstyrelsen, för redogörelse av ärendet. 

 

Motivering till återremiss 

Att redogöra för hur bidraget ser ut idag samt förslag på hur bidraget 

ska se ut. 

 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från Anders Bengtsson (KD) om att förbättra 

reglerna för kommunalt vägbidrag, med motiveringen att vägföreningar 

går miste om bidrag. Motionären vill att bidraget beräknas på en 

genomsnittskostnad över tre år och yrkar att kommunen anpassar 

regelverket för vägbidraget till verkligheten, så att föreningarna inte går 

miste om stödet de behöver. 

 

Systemet är utformat så att föreningarna får ersättning för sina faktiska 

kostnader för löpande drift och underhåll av väg. Det har förekommit att 

föreningar gått miste om sitt bidrag, orsaken har då varit att föreningen 

inte inkommit med den redovisning av sina kostnader som krävs, trots 

påminnelser från kommunala tjänstemän. 

 

Tekniska nämnden beslutade (2016-02-04 § 2) att utreda möjligheten 

att fördela outnyttjat bidrag som ett ytterligare stöd till vägföreningar 

och att se över reglerna för det onyttjade vägbidraget samt att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Iversen (L): Bifall till motionen. 

Sofia Jarl (C): Återremiss alternativt bifall till motionen. 

Ann-Gret Olsson (S): Återremiss samt att tekniska chefen kallas till nästa 

kommunstyrelse för redogörelse av ärendet. 

 

 

forts. 
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Ks § 5 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Ann-Gret Olsson (S) förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Gret Olsson (S) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160204 § 2, dnr Tn 2015:213/31. 

Protokollsutdrag, Kf 151014, § 165. 

Motion, 2015-09-09, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-01-22, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 

Kommunsekreterare 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2016:34/04 

Ks § 6 

 

Ökad investeringsbudget för fordonsköp 2016 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om utökad 

investeringsram 2016 med 1 250 000 kronor för inköp av nya fordon. 
 

Sedan några år har kommunen valt att finansiera personbilar inom 

verksamheten via leasing. Det innebär att kostnaderna går på driften och inget 

investeringsbeslut behövs. De fordon som tekniska nämnden nu begär budget 

för är inte personbilsregistrerade. Då är det inte attraktivt för kommunen att 

leasa fordonen utan det är bättre att köpa fordonen. 
 

Normalt sätt borde denna begäran ha behandlats under den vanliga 

budgetprocessen inför 2016 och vägts in tillsammans med de andra 

investeringarna kommunen gör under 2016. En orsak till att detta inte skett är 

att förra året var en relativt turbulent period för tekniska förvaltningen, med 

bland annat ett chefsbyte. En viss omorganisering pågår som också innebär 

ökade behov av fordon. De behov som investeringarna ska möta var till stor 

del inte kända när äskanden lades inför budget 2016. 
 

Det vore olyckligt för verksamheten om dessa fordon inte införskaffas, då det 

skulle göra det svårt för tekniska förvaltningen att utföra sitt uppdrag, och 

innebära att nämnden inte kan använda förvaltningens personalresurser på ett 

effektivt sätt. 
 

Investeringen kan finansieras på två sätt: 

• Antigen genom att investeringsbudget för 2016 utökas med ytterligare 

1 250 tkr. Utökningen får i så fall finansieras genom lån. 

• Eller genom omprioritering förs inom befintlig investeringsram, där någon 

eller några av de investeringar som beslutits för 2016 stryks eller senareläggs. 
 

Av den beslutade investeringsbudgeten avser huvuddelen 15 000 tkr 

investeringar inom tekniska nämndens område. Nämndens begäran lär innebära 

att man inte ser någon möjlighet att prioritera om inom befintlig ram. 
 

De investeringar som är budgeterade inom de andra nämnderna är svåra att 

prioritera ner till fördel för fordon inom tekniska nämnden. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 6 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160204 § 3, dnr Tn 2016:10/04. 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-08, tre sidor. 

Investeringsbudget 2016, Utdrag ur Verksamhet och budget 2016-2018, 

fastställt av Kf 2015-10-14, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 151014 § 176. 

 

Protokollsutdrag 

Budgetberedningen + handling 

Tekniska nämnden, rapport 

Kommunsekreterare 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:417/05 

Ks § 7 

 

Optionsavtal Älvudden 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunen utnyttjar optionen att förvärva fastigheten Gagnef Mjälgen 2:35 

för en köpesumma på 33,6 mnkr kronor plus utestående restvärde för den 

del av fastigheten som förhyrts av Landstinget i Dalarna om 1,7 mnkr, totalt 

35,3 mnkr i enlighet med optionsavtal daterat 2003-06-27 med tillägg 

daterat 2005-06-22. Förvärvet sker antingen genom att förvärva alla andelar 

i KB Mjälgen, som äger fastigheten, eller att förvärva fastigheten direkt. 

2. Kommunen ska eftersträva att förvärva fastigheten direkt av 

optionsgivarna framför att överta andelarna i kommanditbolaget 

3. Kommunen betalar även eventuella transaktionskostnader och 

eventuella uppkomna skattekostnader i enlighet med optionsavtalet. 

4. Den långfristiga skuld som kommunen i dag har till leasingbolaget 

ersätts med vanlig upplåning i enlighet med kommunens finanspolicy. 

 

Optionsavtalet 

Fastigheten Mjälgen 2:35 (Sjukhemmet och vårdcentralen på Älvudden) ägs 

i dag av ett kommanditbolag, KB Mjälgen. I ett kommanditbolag måste det 

finnas två ägare. Kommunen tecknade 2003-06-27 ett optionsavtal med 

dessa två ägare ”Optionsgivarna” (Svensk Fastighetskapital AB sam SFK 

Kommunfastigheter AB) som ger kommunen rätt att köpa samtliga andelar i 

KB Mjälgen för en fastlagd summa från och med 2017-03-31. Efter detta 

finns en årlig rätt att utlösa optionen och köpa andelarna. Under tiden fram 

till att kommunen eventuellt utlöser optionen leasar kommunen fastigheten 

av Optionsgivarna. När kommunen påkallar optionen ska köpbeloppet 

uppgå till det hyresgrundande restvärde som gäller enligt hyresavtalet. 
 

Optionsavtalet stipulerar även att Optionsgivarna kan besluta att kommunen i 

stället för att förvärva andelarna i KB Mjälgen får förvärva fastigheten direkt. 
 

Genom ett tillägg till optionsavtalet 2005-06-22 har Optionsgivarna gjort 

nyinvesteringar i fastigheten som innebar att fastighetens värde ökade. 

Enligt detta avtal kommer det hyresgrundande restvärde 2017-03-31 uppgå 

till 33 541 018 kronor. 

 

 

forts. 
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Ks § 7 forts. 

 

I fastigheten hyr också Landstinget Dalarna (LD) väsentliga ytor. 

Landstingets hyresavtal löper fram till 2017-03-31. LD har rätt att förlänga 

detta hyresförhållande även efter detta datum. Landstinget har möjlighet att 

besluta om man förlänger hyresavtalet även efter det att kommunen har 

påkallat optionen att förvärva andelarna/fastigheten. 
 

Om kommunen förvärvar fastigheten kommer kommunen överta som 

hyresvärd för landstinget. Den del av fastigheten som LD hyr har ett restvärde 

på 1 781 506 kr. I och med att kommunen blir ägare till fastigheten kommer 

kommunen även få betala detta restvärde vid ett övertagande av fastigheten. 
 

Optionsavtalet stipulerar även att kommunen ska betala eventuella transakt-

ionsavgifter vid utnyttjande av optionen samt eventuella skattekostnader vid 

övertagandet. Detta bedöms inte innebära större kostnader. 
 

Köpoptionen måste påkallas tidigast 18 och senast 12 månader innan 

kommunen planerar köpa fastigheten. Om kommunen önskar utlösa optionen 

måste detta meddelas optionsgivaren senast 2016-03-31. 

 

Effekter och avvägningar 

För kommunens del är det att föredra att få förvärva fastigheten framför att 

förvärva andelarna i kommanditbolaget. Att ha fastigheten kvar i ett 

kommanditbolag innebär inga fördelar för kommunen utan endast att 

kommunen inte har direkt förfoganderätt över fastigheten och blir tvungna att 

administrera ett kommanditbolag. Om kommunen förvärvar andelarna i 

kommanditbolaget bör kommunen söka att lösa upp bolaget och överta 

fastigheten i eget ägo. Även detta kommer innebära administrativa kostnader. 
 

Avtalet om att leasa Älvudden har i kommunens bokföring hanterats som 

finansiell leasing. Det innebär att fastigheten redan räknas med bland 

kommunenens anläggningstillgångar, och har avskrivits enligt fastställd 

avskrivningsplan. Det innebär vidare att leasingavtalet har bokförts som en 

långfristig skuld, där skuldvärde fortlöpande har justerats till hyresgrundande 

restvärde enligt hyresavtalet. 
 

Om kommunen väljer att utlösa optionsavtalet och köpa fastigheten innebär 

det att kommunen ersätter det hyresgrundande restvärdet med ett lån som 

kommunen tar på den vanliga lånemarknaden. I bokföringen innebär det att 

leasingskulden ersätts med traditionell låneskuld. När det gäller bokföringen 

av anläggningstillgången så kommer den att fortsätta avskrivas enligt samma 

avskrivningsplan som tidigare. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-16 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 7 forts. 

 

Dock kommer det hyresgrundande restvärdet för den del av fastigheten 

som hyrs av Landstinget Dalarna på 1,7 mnkr innebära en ökad skuld för 

kommunen. Detta belopp bör kunna bokföras som en investering som 

avskrivs tillsammans med fastigheten. Om LD väljer att fortsätta hyra 

ytorna lär hyresintäkterna täcka kapitalkostnaderna. LD betalar redan i dag 

direkt till kommunen för driftskostnaderna. 
 

Sammanfattningsvis kommer kommunens totala skuldbild och 

balansräkning endast i begränsad grad att påverkas av ett förvärv. 
 

Leasingavtalet är i princip endast ett avtal om finansiering. Enligt avtalet 

ligger ansvaret för underhåll och drift av fastigheten helt och hållet på 

kommunen. Kommunen har genom avtalet tagit på sig ansvaret att 

upprätthålla fastigheten i fullvärdigt skick. Att utnyttja optionen innebär 

ingen praktisk förändring av kommunens ansvar och kostnader för drift av 

fastigheten. 
 

Enligt leasingavtalet betalar kommunen i dag en rörlig ränta som motsvarar 

Stibor 3 mnd + en marginal på 2,65 %. I dagens ränteläge, då Stibor 3 

månaders ränta är negativ innebär det en ränta på 2,65 %. 

Kapitalbindningstiden är för hela hyresperioden. I vanlig upplåning med 

rörlig ränta erbjuds kommunen i dagsläget marginaler mot Stibor 3 mnd på 

mellan 0,29 % och 0,9 % beroende av leverantör och kapitalbindningstid. 

Kommunen bör ha möjlighet att sänka räntan med 2 %, vilket motsvarar en 

årlig besparing på 670 tkr. 
 

Bedömningen är att ett förvärv av fastigheten inte är belagd med 

stämpelskatt, då fastigheten är taxerad som specialfastighet. Fastigheten är 

belagd mellan två delar av en annan kommunal fastighet, och ett förvärv kan 

även lösas genom en fastighetsreglering, där ingen stämpelskatt utgår. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifalla till allmänna utskottets förslag. 

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

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 7 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Erbjudande Nordisk renting, 2016-02-15, fem sidor. 

Nordisk Renting, mail, 2016-02-15, en sida. 

Protokollsutdrag, Au 160202 § 1. 

PM Gagnefs kommun – Utnyttjande av köpoption i rentingavtal, PWC, 

2016-02-01, tre sidor. 

Optionsavtal inkl. bilagor, 2003-06-27, sju sidor. 

Tillägg 1 till optionsavtal inkl. bilagor, 2005-06-22, fyra sidor. 

Hyresavtal, 2003-06-27, sju sidor. 

Tillägg 1 till hyresavtal inklusive bilagor, 2005-06-22, 13 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-01-28, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:1027/10 

Ks § 8 

 

Återkallande av beslut Nya Visit Dalarna 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Återkalla tidigare beslut, 2015-12-10 kf § 247, att godkänna delägande 

och engagemang i bildandet av en gemensam organisation för Dalarnas 

besöksnäring benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att processen 

att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna avbryts 

och inte kommer att verkställas.  

2. Uppdrar till Region Dalarna att för Gagnefs kommuns räkning förbereda 

upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna 

enligt tidigare återkallat beslut. 

3. Uppdrar till Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag inför 

kommunstyrelsens beslut om genomförande av upphandlingen av 

turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna åt Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av att motsvarande beslut som det kommunfullmäktige 

fattade den 10 december 2015 överklagades i Orsa kommunfullmäktige har 

styrelsen för Visit Dalarna utrett frågan hur processen med att skapa en 

gemensam organisation för besöksnäringen i Dalarna bäst kan fortskrida. 

Man har därvid kommit fram till förslaget att berörda kommuner istället 

uppdrar åt Region Dalarna att genomföra en upphandling enligt LOU. 
 

Några avtal har ännu inte undertecknats, varför ett avbrytande av 

verkställighet/inledd process inte bedöms innebära någon risk för ställda 

skadeståndskrav gentemot kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160202 § 2. 

Information om Nya Visit Dalarna, Region Dalarna, 2016-01-21, en sida. 

Upphandling nya Visit Dalarna, Region Dalarna, 2016-01-25, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 247. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-01-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:730/10 

Ks § 9 

 

Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta reviderade regler för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Reviderade regler för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun föreligger. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Gret Olsson (S): Bifalla till allmänna utskottets förslag. 

Svante Hanses (KOSA): Bifalla till allmänna utskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160202 § 10. 

Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 141103 § 187. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2016:33/00 

Ks § 10 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Besök av landshövdingen 

• Kommunchefstjänst 

• Utbildning för chefer 

• Familjens Hus 

• Dalatrafik 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2016-02-15, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 11 

 

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, 2016-02-05, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Kf 150611 § 116 

2015:265/29 

Korttidsboende och fritidsverksamhet inom LSS 

Ks 150616 § 136 

2015:241/04 

Prognos 2015-05-31 
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 Dnr 2016:14/10 

Ks § 12 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa hanteringen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2. Ge tillförordnad kommunchef i uppdrag att ta fram en rutin för 

uppsiktsplikten. 

 

Bakgrund 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i 

årliga beslut för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som 

bolaget har bedrivit under föregående år varit förenligt med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (Kommunallagen 6:1 a, b). 

 

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders och 

gemensamma nämnders verksamhet (KL 6:1). 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har två helägda bolag; Gagnefsbostäder AB och Gagnefs 

Teknik AB. Dessutom är kommunen delägare (i olika grad) i ytterligare fyra 

bolag; Dala Vatten och Avfall AB, Falun Borlänge Regionen AB, Visit 

Södra Dalarna AB och Dala Energi AB. 

 

Gagnefs kommun ingår i tre kommunalförbund; Räddningstjänsten Dala 

Mitt, Region Dalarna och Nedansiljans samordningsförbud. Dessutom ingår 

kommunen i fyra gemensamma nämnder; Upphandlingsnämnden (Ludvika), 

Alkoholhandläggningen (Falun), Språktolksnämnden (Borlänge) och 

Hjälpmedelsnämnden (landstinget). 

 

För att fullgöra uppsiktsplikten och för att kunna bedöma om bolagen 

bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet bör en 

rutin för rapporteringen fastställas.  

 

Hur fullgörs uppsiktsplikten? 

Bolagen/förbunden och de gemensamma nämnderna redovisar sin 

verksamhet och sin årsredovisning för kommunstyrelsen. 
 

 

forts. 
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Frågor för att svara på vid besöket – även skriftligt 

- Beskriv det kommunala ändamålet med verksamheten (framgår av bolags- 

förbundsordning, reglemente) och redogör för hur väl verksamheten har 

överensstämt med det kommunala ändamålet under året 

- Viktiga händelser under året 

- Ekonomiskt resultat 

- Måluppfyllelse 

- De närmaste årens utmaningar för bolaget 

 

Frågor för kommunstyrelsen att ta ställning till 

- Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna? 

• Hur beskrivs det kommunala ändamålet och uppfyllandet av de 

kommunala befogenheterna i bolagens styrdokument? 

• Hur beskrivs årets viktiga händelser i bolagets delårsrapport och årsredovisning? 

• Har annan rapportering skett till kommunstyrelsen under året från bolagen? 

- Behöver kommunstyrelsen vidta några åtgärder med anledning av detta? 

- Har kommunfullmäktige tagit ställning till beslut av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt som avser bolagets verksamhet under året? 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 

Nämnderna redogör för sin verksamhet för kommunstyrelsen vid minst ett 

tillfälle per kalenderår. 

 

Frågor för nämnderna att svara på  

- Viktiga händelser under året 

- Ekonomiskt läge/prognos 

- Måluppfyllelse 

- De närmaste årens utmaningar 
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Planering sammanträdesordning kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Besök av 

Februari FBR, Visit Södra Dalarna, Dala Energi, Region Dalarna 

April GBAB, GTAB, DVAAB, RDM 

Maj Gemensamma nämnderna, Nedansiljans samordn. förbund 

September Socialnämnden, tekniska nämnden 

Oktober Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
miljö- och byggnadsnämnden 

 

Inför bolagens och de gemensamma nämndernas besök i kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsens ställningstagande ska ekonomikontoret ha tillsett att 

bolagets/förbundets/gemensamma nämndens årsredovisning har inkommit 

till kommunen. 

 

Frågan om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktige prövar frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder 

(även gemensamma nämnder), kommunalförbund med direktion och för 

finansiella samordningsförbund (KL 5:24). I kommunala bolag är det 

bolagsstämman (indirekt fullmäktige genom ombuden till bolagsstämman). 

Kommunfullmäktige har i kommunstyrelsens reglemente gett 

kommunstyrelsen i uppdrag att fungera som ägare. Vissa frågor är dock 

förbehållna kommunfullmäktige, exempelvis om anmärkning riktas mot 

styrelse och VD i kommunalt bolag.  
 

Fullmäktige kan antingen entlediga ledamot som inte beviljats ansvarsfrihet 

eller ge nytt förtroende. 

 
Hantering av bolagens/förbundens/gemensamma nämndernas årsredovisningar 

Ärendegång hel- och delägda bolag 

Kommunstyrelsen 

- Tar ställning till om bolaget fullgjort sitt uppdrag (uppsiktsplikten)  

- Uppdrar till kommunens ombud till bolagsstämman att bevilja/inte bevilja 

styrelsen och VD ansvarsfrihet 
 

Kommunfullmäktige 

- Utser ombud till bolagsstämman 

- Får årsredovisningen för kännedom. 

- Får kommunstyrelsens ställningstagande efter fullgjord uppsiktsplikt till fullmäktige 

- Hanterar ärendet om anmärkning riktas mot styrelsen/VD 

forts. 
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Gemensamma nämnder och förbund med direktion 

Kommunstyrelsen beslutar 

- Delge kommunfullmäktige bokslutet 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

- Godkänna bokslutet 

- Bevilja ledamöterna i den gemensamma nämnden/förbundet ansvarsfrihet 

(ledamöterna i nämnden/förbundet deltar ej i beslutet) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifall till allmänna utskottets förslag med tillägg att ge 

tillförordnad kommunchef i uppdrag att ta fram en rutin för uppsiktsplikten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160202 § 3. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-01-20, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Hel- och delägda bolag 

Gemensamma nämnder och förbund 

Samtliga nämnder, rapport 

Tf kommunchef 

Kommunsekreterare 
__________ 

Förvaltningschef + sekreterare 
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 Dnr 2013:718/28 

Ks § 13 

 

Organisation av fastighetsförvaltning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. I dagsläget ser kommunstyrelsen inte någon anledning att ytterligare 

utreda frågan om fastighetsförvaltningens organisation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder AB har i beslut, § 63 från den 30 november 2015, framfört 

önskemål om att fortsätta tidigare utredning om hur fastighetsförvaltningen 

bör vara organiserad inom koncernen. 
 

Bakgrund 

Under våren 2014 genomfördes ett utredningsarbete kring fastighetsförvalt-

ningens organisatoriska tillhörighet tillsammans med Olle Nilsson från PwC, 

där representanter från alla politiska partier deltog. 
 

I det arbetet framkom behov av att se över ägardirektiv, bolagsordning och avtalen 

mellan kommunen och Gagnefsbostäder, vilket skedde under hösten 2014. 
 

Det konstaterades att koncernen har en gemensam fastighetsförvaltning, vilket är 

viktigt för att kunna samordna och effektivisera förvaltningen av koncernens 

fastigheter. Fastighetsförvaltningen kan finnas i Gagnefsbostäder AB eller som 

idag i Gagnefs kommuns regi. Det arbete som pågår med att effektivisera 

fastighetsförvaltningen kan lika väl ske i kommunens regi, och kommunstyrelsen 

ser därför ingen anledning att utreda en organisatorisk förändring. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160202 § 4. 

Protokollsutdrag, GBAB 151130 § 63, dnr GBAB 2015:38/00. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-01-21, en sida. 

Tjänsteutlåtande, VD Gagnefsbostäder AB, 2015-11-13, en sida. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 131015 § 242 
 

Protokollsutdrag 

Gagnefsbostäder AB 

Tf kommunchef 
__________ 
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 Dnr 2015:403/15 

Ks § 14 

 

Svar på revisorernas förstudie över nyttjandet av statligt medel 
för beredskapssamordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta svar över revisorernas förstudie av nyttjande av statligt medel för 

beredskapssamordning och översända svar till kommunrevisionen och 

kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit granska de lagstadgade 

styrdokumenten om Gagnefs kommun uppfyller de krav som ställs kring 

kommunens krisberedskap och hur kommunen nyttjar de medel som utgår 

från staten för beredskapssamordning och beredskapsplanering. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna konstaterar i sin förstudie att kommunen ”har en del arbete kvar 

med att nå upp till kraven på dokumentation som finns från Myndigheten 

för samhällsberedskap samt Länsstyrelsen Dalarna”. Utifrån detta finns en 

risk att de statliga medlen kan återkrävas. 
 

Den ekonomiska redovisningen är enligt revisorerna korrekt, tydlig och 

lättöverskådlig. Ett sparande (74 %) av det ursprungliga bidraget har förts 

över till 2015. Samverkan och samordning fungerar korrekt och mycket väl, 

men en dokumenterad plan kring övningar saknas. 

 

Åtgärder 

De efterfrågade styrdokumenten (risk- och sårbarhetsanalys och 

handlingsplaner) antogs av kommunfullmäktige i december 2015, och 

kommunen har därmed aktuella styrdokument för mandatperioden. 
 

Beredskapssamordnartjänsten är vakant sedan mitten av december och 

rekrytering pågår. När den nya beredskapssamordnaren är på plats behöver 

en översyn göras av krisberedskapsorganisationen och användandet av de 

statliga medlen. 
 

En krisberedskapsövning genomfördes den 27 januari 2016. 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160202 § 5. 

Förstudie av nyttjande av statligt medel för beredskapssamordning, KPMG, 

2015-10-15, tio sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-01-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige, rapport 

Tf kommunchef 
__________ 

Valda revisorer 
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 Dnr 2015:452/86 

Ks § 15 

 

Verksamhetsbidrag för 2015-2017 – Folkmusikens hus 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Folkmusikens hus ansökan för åren 2015-2017 med 1,50 kronor 

per invånare. 

2. Utbetalning sker årsvis efter inskickad rekvisition från Folkmusikens hus. 

Rekvisitionen för år 2016 ska vara inkommen senast 2016-11-30. 

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

3. Bidraget belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

4. Överlämna ansvaret och kostnaderna för kommande ansökningar från 

Folkmusikens hus för år 2018 och framåt till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Folkmusikens hus, med säte i Rättvik ansöker om bidrag för perioden 

2015-2017 enligt följande: 

2015: 1,25 kronor per invånare 

2016: 1,875 konor per invånare 

2017: 2,50 kronor per invånare 
 

Folkmusikens hus i Rättvik har som syfte att sprida kunskap och intresse för 

folkmusik och folkdans. Verksamheten omfattar utställningar, konserter och 

danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. 
 

Verksamheten har ett regionalt musikuppdrag för folk- och världsmusik. 

Den offentliga finansieringen från Landstinget Dalarna, värdkommunen 

Rättvik och tiotalet dalakommuner står för cirka hälften av intäkterna. 

Resten utgörs av egenintäkter och tidsbegränsade statliga projektbidrag. 
 

2008-10-24 rekommenderade Region Dalarna i ett beslut länets kommuner 

att bidra till Folkmusikens hus i en fastställd fördelningsnyckel. Det innebar 

ett bidrag från Siljanskommunerna (Älvdalen, Mora, Orsa, Leksand) med 

2,50 kronor per kommuninvånare. Gagnefs kommun har under perioden 

2012-2014 lämnat ett bidrag om 1,50 kronor per invånare. 
 

Bidraget från Gagnefs kommun har legat på samma nivå en längre tid vilket 

enligt Folkmusikens hus i praktiken innebär, sammantaget med ökade löne- 

och driftskostnader, en nedskärning av Folkmusikens hus verksamhetsmedel. 

forts. 
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Finansiering 

Belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Walles (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag, Au 160202 § 6. 

Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus för 2015-2017, 2015-12-14, två sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 207. 

Protokollsutdrag, Ks 111108 § 378. 

 

Underlag  

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-01-25, tre sidor. 

Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan, sid. 29-31.  

Kulturens betydelse för tillväxt: kulturens värden i Norrbottens län. Rapport 

utförd av Volante 2013, beställd av Norrbottens läns landsting. 

Folkmusikens hus webbsida www.folkmusikenshus.se 

Samtal med verksamhetsledare vid Folkmusikens hus. 

 

Protokollsutdrag 

Folkmusikens hus 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. + K.H. 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 

http://www.folkmusikenshus.se/
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 Dnr 2016:30/80 

Ks § 16 

 

Riktlinjer för uppvaktning av idrottsliga framgångar/ 
idrottsprestationer 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för 

uppvaktning av idrottsliga framgångar/idrottsprestationer. 

2. Överlämna ansvaret och kostnaderna för uppvaktningar av idrottsliga 

framgångar/idrottsprestationer under 2016 till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2003-05-19 och 2003-12-01 om riktlinjer för 

uppvaktning av idrottsliga framgångar/idrottsprestationer och uppvaktningar 

till föreningar. Riktlinjerna behöver revideras. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160202 § 11. 

Protokollsutdrag, Ks 031201 § 432, dnr Ks 2003:71/812. 

Protokollsutdrag, Ks 030519 § 201, dnr Ks 2003:71/812. 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. + K.H. 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2016:20/02 

Ks § 17 

 

Tidsbegränsat förordnande av kommunchef 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga lämnad redovisning med godkännande till handlingarna. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Håkan Elfving i överläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Under pågående rekryteringsprocess avseende kommunchef förordnas 

Håkan Elfving som kommunchef under perioden 2016-02-08--2016-06-30. 

Håkan Elfving kommer under denna period samtidigt kvarstå som 

förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 160202 § 4. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, 2015-01-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tf kommunchef 

Personalavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2015:20/02 

Ks § 18 

 

Anställande av teknisk chef 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anställa Petter Börjesson som teknisk chef. 

 

Ärendebeskrivning 

Tjänsten som teknisk chef har varit vakant sedan november 2014, då 

dåvarande samhällsbyggnadschefen slutade. Sedan augusti 2015 har 

Petter Börjesson varit tillförordnad teknisk chef. 

 

Förhandlingar med arbetstagarorganisationerna inom tekniska nämndens 

verksamhetsområde är genomförda. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 160202 § 8. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2016-01-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tf teknisk chef 

Personalavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:42/70 

Ks § 19 

 

Årets medmänniska 2015 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utmärkelsen Årets medmänniska 2015 tilldelas; 

Einar Hane som erhåller 5 000 kronor, med motiveringen, 

”För att han genom att vara en ständig medmänniska som sätter guldkant 

på vardagen för en nära vän som drabbats av ohälsa och som sätter stort 

värde på en pratstund över en kopp kaffe eller en biltur till sin stuga.  

Elsa Törnblom Nises som erhåller 5 000 kronor, med motiveringen, 

”Som trots sin ungdom har ett stort engagemang för människor som 

behöver hjälp och stöd. Elsa har sedan hon var fyra år engagerat sig för 

och samlat pengar till barn som har det svårt i olika delar av världen. 

Rumänien, Filippinerna och Brasilien är några exempel. När sedan 

tiggare kom till Sverige och Elsas hemort, engagerade hon sig i deras 

situation och lämnar pengar i deras burkar.” 

Som medmänniskor bidrar de till en varm och trygg kommun! 

 

Ärendebeskrivning 

Priset som Årets medmänniska är riktat till privatperson/personer som gjort 

förtjänstfulla insatser inom det sociala verksamhetsområdet i Gagnefs kommun. 

Priset ska uppgå till 10 000 kronor och kan fördelas till högst tre personer/år. 

Pristagare utses av kommunstyrelsen på förslag av socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160208 § 3, dnr Sn 2015:192/70 

 

Underlag 

Socialnämndens beredning, förslag, 2016-02-02, en sida. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Pristagare 

Förslagsställare 

Socialnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2016:9/11 

Ks § 20 

 

Avsägelse från uppdrag som ordförande i KHR 
(Kommunala handikapprådet) – Ann-Gret Olsson (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) avsäger sin plats som ordförande i KHR. 

 

Underlag 

Avsägelse som ordförande i KHR, 2016-01-19, dnr 2016:9/11, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150519 § 105, dnr 2015:97/11 

Ks 150519 § 104, dnr 2015:66/11 

Ks 141104 § 228, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Kommunala handikapprådet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr 2016:43/11 

Ks § 21 

 

Val av ordförande i KHR (Kommunala handikapprådet) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Jonas Wittink (MP) till ordförande i KHR (Kommunala 

handikapprådet) till och med 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ordförande i KHR. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 160216 § 20, dnr 2016:9/11 

Ks 150519 § 105, dnr 2015:97/11 

Ks 150519 § 104, dnr 2015:66/11 

Ks 141104 § 228, dnr 2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Jonas Wittink (MP) 

Kommunala handikapprådet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr 2016:43/11, 2014:852/11 

Ks § 22 

 

Val av ledamöter till KHR (Kommunala handikapprådet) 
till och med 2018 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamöter välja Lars-Erik Granholm (KOSA) och 

Svante Hanses (KOSA). 

2. Till vice ordförande välja Erik Warg (C). 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade om ny arbetsordning för kommunala 

handikapprådet 2015-12-15 (Ks § 247). Vilket innebär att tidigare beslut 

Mbn 150121 § 12, dnr 2015-000001/40 upphör att gälla. 

 

Utdrag ur arbetsordning för kommunala handikapprådet 

Handikapprådet består av 5 ordinarie ledamöter från följande nämnder: 

• två ledamöter, ordinarie eller ersättare, från kommunstyrelsen 

(en från majoriteten och en från oppositionen)  

• ordförande från tekniska nämnden, socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden. 
 

Ordförande och vice ordförande i det kommunala handikapprådet 

utses av kommunstyrelsen. 

 

Tidigare valda ledamöter 

Ann-Gret Olsson (S) 

Jonas Wittink (MP), ordf. 

Erik Warg (C) 

(Owe Thorssell (MP), Mbn 150121 § 12) 

 

Underlag 

Arbetsordning för kommunala handikapprådet, 2015-12-15, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Mbn 150121 § 12, dnr 2015-000001/40 

Ks 141104 § 228, dnr 2014:852/11 

 

 

forts. 
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Ks § 22 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Valda ledamöter 

Owe Thorssell (MP) 

Miljö- och byggnadsnämnden, rapport 

Kommunala handikapprådet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 

Förvaltningschef + sekreterare 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 23 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från Falun Borlänge-regionen 

Ärendebeskrivning 

Peter Berglund redovisar från Falun Borlänge-regionens verksamhet. 

Underlag 

Falun Borlänge-regionen, Presentation för kommunstyrelsen i Gagnef 

den 16 februari 2016, sju sidor. 

Dnr: 2016:32/10 

 

2. Verksamhetsrapport från Dala Energi AB 

Ärendebeskrivning 

Gösta Söderkvist redovisar från Dala Energi AB´s verksamhet. 

Underlag 

Dala Energi AB, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 2016-02-10, tre sidor. 

Dala Energi AB, Delårsrapport Q3 2015, 2015-11-13, åtta sidor. 

Dnr: 2016:32/10 

 

3. Verksamhetsrapport från Region Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Göran Carlsson redovisar från Region Dalarnas verksamhet. 

Dnr: 2016:32/10 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 23 forts. 

 

4. Redovisning av handikappolitiska åtgärder enligt Handikappolitiskt 

program i Gagnefs kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunala handikapprådet (KHR) vill uppmärksamma kommunstyrelsen 

att i bokslutsarbetet samla in uppgifter och redovisa till KHR vilka 

handikappolitiska åtgärder som genomförts i kommunens verksamheter 

enligt punkt 6 i Handikappolitiskt program i Gagnefs kommun. 

Underlag 

Protokollsutdrag, KHR 151126 § 37, en sida. 

Skrivelse från ordföranden i kommunala handikapprådet, 2015-12-01, en sida. 

Dnr: 2015:441/73 

 

5. Fördelning av nettokostnad inför 2016 - GNATL 

Underlag 

Protokollsutdrag, GNATL 151216 § 101, inkl. tjänsteskrivelse, 

dnr ATL0062/15-700, fem sidor. 

Dnr: 2015:469/04 

 

6. Meddelande om beslut efter tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor samt Överförmyndarverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarnas län genomförde i november en tillsynsinsats av 

länets kommuners ansvar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) samt lag 2005:429 om god man för ensamkommande flyktingbarn. 

Bedömningen är att räddningstjänsterna klarar av att uppfylla sina 

skyldigheter enligt LSO. Bedömningen är att kommunerna har svårt att 

uppfylla sina skyldigheter enligt lag om god man för ensamkommande 

flyktingbarn. 

Underlag 

Länsstyrelsen Dalarnas län, meddelande, 2015-12-21, två sidor. 

Dnr: 2015:420/13 

 

 

forts. 
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Ks § 23 forts. 

 

7. Hjälpmedelsnämnden Dalarna - Verksamhet 

Underlag 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna, verksamhet, 2016-02-01, tre sidor. 

Dnr: 2016:29/04 

 

8. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

– verksamhetsberättelse 

Underlag 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 

verksamhetsberättelse, 2016-02-03, två sidor. 

Dnr: 2016:28/04 

 

9. Skrivelse från Synskadades Riksförbund Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Synskadades Riksförbund Dalarna har i en skrivelse till kommunen ställt ett 

antal frågor om färdtjänstsystemet. Länets kommuner överlät från och med 

2013 huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Dalarna. 
 

Region Dalarna har, tillsammans med Dalatrafik AB, svarat på 

frågeställningarna. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks au 160202 § 7. 

Svar på skrivelse från Synskadades Riksförbund SRF, 2016-01-21, två sidor. 

Fördelar och nackdelar med offentlig upphandling, Synskadades 

Riksförbund Dalarna, 2015-10-07, en sida. 

Dnr: 2015:376/73 

 

10. Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar 

– rapport 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks au 160202 § 8. 

Dnr: 2015:435/13 

forts. 
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Ks § 23 forts. 

 

11. Preliminärt utfall – bokslut 2015 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen presenterar det preliminära utfallet av 2015 års bokslut. 

Underlag 

Preliminärt bokslut 2015-12-31, 2016-02-16, 14 sidor. 

Dnr: 2016:31/04 

 

12. Ohälsotalet 

Ärendebeskrivning 

Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i november till 

7,72 % och i december till 6,27 % vilket är en ökning med 1,42 procent-

enheter i november och en ökning i december med 0,97 procentenheter, 

jämförande med samma period 2014. 
 

Sjukfrånvaron i procent per helår 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4,36 % 4,38 % 4,20 % 4.86 % 5,41 % 6,00 % 6,22 % 

Underlag 

Sjukfrånvaro/frekvens/exklusive sjukersättning, en sida. 

 

13. Korttidsboende och fritidsverksamhet inom LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-11, § 116, att uppdra till 

tekniska nämnden att åtgärda de av Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) 

ställda brandskyddskraven på Jollen/Båtens lokaler inom tekniska 

nämndens befintliga ram. 
 

Åtgärderna är genomförda och slutbesiktade. Under arbetet har ett antal 

förutsättningar dykt upp som fördyrat installationerna. Investeringarna 

blev högre än budgeterade cirka 1 miljon kronor och slutade på cirka 

1,6 miljoner kronor. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 23 forts. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 160204 § 7, dnr 2015:21/29, en sida. 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150611 § 116 

Dnr: 2015:265/29 

 

14. Förordnande som vigselförrättare i Gagnefs kommun 

Underlag 

Länsstyrelsen, beslut, 2016-02-03, en sida. 

Dnr: 2014:145/11 
 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-02-05, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tf kommunchef 

Ekonomichef 

Kommunikationschef 

Personalchef 

Kommunsekreterare 
__________ 
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Ks § 24 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Personalutskottet; personalchef, ohälsotalet, feriearbetare 

• Polisen 

• Dooria 

• RDM 

• Krisövning 160127 
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Ks § 25 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-02-09, en sida. 

Allmänna utskottet 2016-02-02, §§ 1-11. 

Personalutskottet 2016-02-02, §§ 1-8. 

Personalutskottet 2015-12-21, §§ 34-36. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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Ks § 26 

 

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. 

 

Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande 

06-07/2015, Remissvar över kameraövervakning 

01/2016, Yttrande över förordnande som vigselförrättare 

 

Ekonomiavdelningen 

13/2015, Upphandling ekonomisystem 

14/2015, Omsättning av lån 

15/2015, Direktupphandling Konsulttjänster/Juristtjänster 

16/2015, Direktupphandling Banktjänster – Koncernkontosystem 

1/2016, Omsättning av lån 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-02-08, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-02-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2014:116/21 

Ks § 27 

 

Planbeställning för Tjärna 30:18 – information 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Fråga ställs om verkställandet av den planbeställning kommunstyrelsen 

beslutat för fastigheten Tjärna 30:18. Planuppdraget är inte genomfört utan i 

avvaktan på beslut om lokalisering av nytt äldreboende vilar planarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 140218 § 26 
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 Dnr 2016:44/37 

Ks § 28 

 

Avtal om reservkraft 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förhandla och teckna 

avtal om reservkraft med Räddningstjänsten DalaMitt. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förhandla och 

teckna avtal om reservkraft med Räddningstjänsten DalaMitt. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Avtal om reservkraft, 2016-02-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens ordförande + handling 

 


