
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-04-05 1 (57) 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.45 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

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

 Lars-Erik Granholm (KOSA) Erik Warg (C) 

 Svante Hanses (KOSA) Stefan J Eriksson (M) 

 Anders Bengtsson (KD) §§ 32-39, 45-48, 61-62 
 

Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 

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

 Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 

 Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 40-44, 

 49-60, 63-66 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Christer Iversen (L) §§ 32-39, 45-48, 61-62 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, tf kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 32, 45-52, 56-58, del av § 63 

 Anna Eklund, enhetschef/samordnare LSS, § 60 

 Helena Halvarsson, personalchef, §§ 61-62 
 

Övriga Petter Börjesson, Gagnefs Teknik AB, del av § 63 

 Örjan Furn, Dala Vatten och Avfall AB, del av § 63 

 Leif Andersson, Räddningstjänsten Dala Mitt, del av § 63 

 Carl Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna, del av § 63 

 

 

 
Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-04-14, kl. 13.00 
 

Justerade paragrafer §§ 32-66 
 

 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  
 

 

Ordförande  ____________________________   

 Irene Homman (S)   
 

 

Justerare  ____________________________   

 Sofia Jarl (C) 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-05 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 
 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-04-05 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-04-14 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2016:55/04 

Ks § 32 

 

Bokslut 2015 kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens bokslut för 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens resultat för helåret 2015 är 3,5 mnkr bättre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 18. 

Bokslut 2015-12-31 Kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-05 4 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:342/13 

Ks § 33 

 

Medborgarförslag om ensamkommande flyktingbarn i Mockfjärd 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Ragnar Marklund, till kommunfullmäktige 

lämnas förslag på olika lokaler som kan användas för ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

Ärendets beredning 

Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen erhållit uppdraget att utreda och 

föreslå lämpliga lokaler för boenden för ensamkommande barn som anvisas 

till kommunen. Ett hyresavtal har slutits mellan Gagnefs kommun och en 

privat hyresvärd om att förhyra det så kallade Arkoshuset. Hyresvärden har 

anpassat huset efter verksamhetens önskemål. 

 

Planering och utvärdering pågår för närvarande i dels en arbetsgrupp för 

kommunens lokalförsörjningsplan samt i tekniska förvaltningens uppdrag 

om lokalfrågan för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Tekniska förvaltningen har utrett ett antal olika byggnader för att skyndsamt 

lösa boendefrågan. Arbetet är vid dags datum pågående och de byggnader som 

nämns i motionen ingår i utredningsarbetet inklusive ett flertal andra alternativ. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160208 § 2, dnr Sn 2015:153/13. 

Protokollsutdrag, Tn 151126 § 58, dnr Tn 2015:211/13. 

Protokollsutdrag, Kf 151014 § 159. 

Medborgarförslag, 2015-08-29, en sida. 

 

Underlag 

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

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:432/51 

Ks § 34 

 

Medborgarförslag om en gång- och cykelbro mellan 
Färjebacken och Älvmötet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget, den del som avser gång- och cykelbro 

mellan Färjebacken och Älvudden. 

2. Anse medborgarförslaget besvarat, den del som avser trafiklösningen 

längs Älvuddsvägen. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Tina Pärsson, till kommunfullmäktige föreslås 

att det byggs en gång- och cykelbro mellan Färjbacken och Älvmötet. 

 

Förslaget skulle innebära att anställda och besökare till vårdcentralen och 

äldreboendet Älvudden i högre grad ska gå eller cykla istället för att ta 

bilen. Vidare skriver förslagsställaren att det också skulle öppna möjligheten 

till en trevlig gångrunda mellan broarna. Det skulle också innebära en 

minskning av trafiken på den hårt belastade Älvuddsvägen, den bit som är 

öppen för trafik i båda riktningar är smal och många kör fortare än tillåtet. 

Om inte brobyggandet är möjligt vill medborgaren att kommunen ser över 

trafiklösningen tillsammans med vägföreningen. 

 

Ärendets beredning 

Gagnefs kommun har inte ekonomiska resurser för att bygga en gång- och 

cykelbro. En gång- och cykelbro mellan Färjebacken och Älvmötet skulle 

förutom kostnaden medföra konsekvenser för miljön. Den natursköna vy 

som finns vid älvmötet och som är ett utav Gagnef kommuns varumärke 

skulle också påverkas av en bro.  

 

När det gäller trafiklösningar så förs regelbundna diskussioner med 

vägföreningar och kommunen försöker alltid hitta lösningar som förbättrar 

framkomlighet och tillgänglighet för medborgarna. 

 

Finansiering 

Uppskattad kostnad för gång- och cykelbron är 15-20 mkr. 

 

 

forts. 
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Ks § 34 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160310 § 11, dnr Tn 2015:240/51. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 233. 

Medborgarförslag, 2015-11-21, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-02-23, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:438/60 

Ks § 35 

 

Medborgarförslag om alkoholfria orkesterresor 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Marie Vinsander med flera, till 

kommunfullmäktige föreslås att: 

- skolans alkoholpolicy följs inom den kommunala musikskolans verksamhet. 

- policyn även gäller äldre tidigare elever och andra vuxna som deltar i den 

kommunala musikskolans verksamhet. 

 

Ärendets beredning 

Chefen för musik- och dansskolan har lämnat ett yttrande till barn- och 

utbildningsförvaltningen över hur orkesterföreningen Windband, som är en 

del av musik- och dansskolans verksamhet, följer kommunens drog- och 

alkoholpolicy. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 1, dnr Bun 2015:267/60. 

Yttrande, rektor Musik- och dansskolan, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 234. 

Medborgarförslag, 2015-11-19, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2012:642/53 

Ks § 36 

 

Motion om kommunbuss 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår kristdemokraterna genom 

Anders Bengtsson (KD) att möjligheten till egen kommunal busstrafik utreds. 

 

Ärendets beredning 

I och med de förändringar som genomfördes 2014 av kollektivtrafiken i länet, 

och de revideringar som genomförts 2015 har trafiken succesivt anpassats till 

de behov som finns i kommunen. En årlig uppföljning av trafiken görs i samråd 

med Dalatrafik och förbättringar och förändringar kan läggas in i den årliga 

trafikbeställningen. Gagnefs kommun har idag en linjebunden och anropsstyrd 

trafik som kommunen helt styr över där kommunen har möjlighet att utöka 

med fler linjer. Dock har kommunen varit mycket restriktiva med utökningar 

utifrån den kostnadsutveckling som kommunen sett de senaste tre åren för den 

samlade kollektivtrafiken. Barn- och utbildningsförvaltningen ser inte något 

ytterligare behov av att utreda frågan. 

 

 Budget Utfall 

2013 14.3 milj kr 13.5 milj kr 

2014 14.9 milj kr 15.5 milj kr 

2015 16.4 milj kr 17.2 milj kr 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 5, dnr Bun 2015:209/53. 

Protokollsutdrag, Kf 121022 § 190. 

Motion, 2012-09-24, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2012:643/53 

Ks § 37 

 

Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår kristdemokraterna genom 

Anders Bengtsson (KD) att kollektivtrafiken har en zon-avgift för resor 

inom kommunens gränser. 

 

Ärendets beredning 

Dalatrafik har startat ett arbete med att ta fram en prisstrategi och 

zonindelning för hela länet som kommer att presenteras i slutet av 2016 

och införas under 2017. Kommunen kommer att kunna lämna synpunkter 

på förslaget under arbetet med att ta fram förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 4, dnr Bun 2015:208/53. 

Protokollsutdrag, Kf 121022 § 191. 

Motion, 2012-09-24, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2013:161/29 

Ks § 38 

 

Motion om äldreboenden och "ny/ombyggnation" av 
Gagnefsgården till barnomsorgsavdelningar i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (S) förändringar 

i äldreomsorgen: 

- Gagnefs kyrkby bygga ut Tjärnsjögården med två avdelningar. 

Gagnefsgården görs om till ett antal barnomsorgsavdelningar och 

hyresbostäder. 

- Djurås Fagerängen byggs ut med två avdelningar som flyttas från 

Älvuddens särskilda boende. Resterande avdelning på Älvudden flyttas 

ner till markplan på Älvudden. 

- Mockfjärd Hedens skola kan i markplan användas som 

äldreomsorg/trygghetsboende och övreplan kan hemtjänstens central för 

västra området vara. 

- Dala-Floda, göra om Törnholn till ett kombinerat Trygghetsboende och 

åldringsboende för lättare vårdbehov. Göra om Dala-Floda gruppboende 

till ett parboende. 

- Björbo Äldreboendet kvar i nuvarande form. 

 

Ärendets beredning 

Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 

kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att bygga demensboende 

med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan. Gagnefsgården 

kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende men bara som tillfällig 

lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och byggnation 

pågår av de nya demensboendet. Den politiska viljeriktningen har valt en 

annan väg än den motionen föreslår, varvid motionen föreslås att avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160307 § 16, dnr Sn 2015:140/29. 

Protokollsutdrag, Kf 130311 § 8. 

Motion, 2013-02-21, fyra sidor. 

forts. 
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Ks § 38 forts. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:76/40 

Ks § 39 

 

Motion om att fortsätt underlätta företagande i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ska undersöka möjligheten att införa Rättvikskonceptet tillväxt och tillsyn för de 

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

 

Ärendets beredning 

I tidigare svar konstaterades att ny lagstiftning måste till för att genomföra 

ett nytt avgiftssystem enligt Rättviksmodellens för livsmedelstillsynen. 

Livsmedelsverket konstaterar nu också i en skrivelse till statskontoret och 

Näringsdepartementet att samverkan och bemanning är starka medel mot 

otillräcklig livsmedelskontroll, inte efterdebitering av avgifter. 
 

Flertalet livsmedelsföretag i Gagnef skulle få ökade kostnader med 

Rättviksmodellen och den taxa Rättviks kommun tillämpar. Kostnaderna för 

nyetableringar ökar också under det första året. Genom att säkerställa att 

företagen får den kontroll de betalar för, genom en väl fungerande 

flerårsplanering och tillräckliga personella resurser får flertalet företag i 

Gagnefs kommun hög service till låg kostnad. 
 

Rättviksmodellen handlar också om hur företagarna känner sig bemötta vid 

bland annat inspektioner. Kommunens samtliga miljöinspektörer deltog 

under senhösten 2015 på en 3-dagars kurs i bemötande som länsstyrelsen 

anordnade genom ett konsultföretag. Varken näringslivssamordnaren eller 

miljö- och byggförvaltningen har kännedom om klagomål från företagarhåll 

i samband med tillsynsarbetet. Det finns dock inga hinder för att utveckla 

modeller där företagare och tillsynsansvariga möts i andra forum om denna 

önskan finns från företagarhåll. 

 

Motivering till beslut 

Genom att fokusera på att säkerställa att företagen får den kontroll de betalar 

för, genom en väl fungerande flerårsplanering och tillräckliga personella 

resurser, uppnår miljö- och byggnadsnämnden i stort sett de fördelar som 

finns med Rättviksmodellen utan att därmed få de negativa konsekvenserna 

som exempelvis ökad administration och försvårad nyetablering. 

forts. 
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Ks § 39 forts. 

 

Livsmedelsverkets uppgift är att övervaka att tillsynsarbetet bedrivs 

likvärdigt i kommunerna. I många europeiska länder är livsmedelstillsynen 

förlagt till statliga eller regionala myndigheter för att säkerställa 

likabehandling. Med denna modell får inspektörerna också kollegor att 

diskutera gemensamma problem med. På sikt kan det därför bli aktuellt med 

organisatoriska förändringar av tillsynsarbetet även i Sverige. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen. 

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

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer miljö- och byggnadsnämndens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

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

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med sex ja-röster, fem nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Ann-Gret Olsson S X  X    

Tomas Fredén S – Christina Walles (S) X    

Lars-Erik Granholm KOSA X  X    

Svante Hanses KOSA X  X    

Maria Alfredsson MP – Jonas Wittink (MP) X    

Sofia Jarl C X   X   

Erik Warg C X   X   

Stefan J Eriksson M X   X   

Anders Bengtsson KD X   X   

Emil Bostad SD – Johanna Hallin (C)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 6 5   

forts. 
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Ks § 39 forts. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C), Johanna Hallin (C), 

Stefan J Eriksson (M) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160309 § 28, dnr Mbn 2015-000078/40. 

Livsmedelsverkets svar till Statskontoret: samverkan och bemanning 

viktigare än efterdebitering, 2016-02-09, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Rättviks kommun, Kf 2013-06-13 § 61, 

sju sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 151020 § 178. 

Protokollsutdrag, Kf 150305 § 18. 

Motion, 2015-02-02, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2016-02-11, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:347/13 

Ks § 40 

 

Motion om boenden för ensamkommande flyktingbarn 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

planerar för långsiktigt hållbara investeringar i bra boenden för 

ensamkommande flyktingbarn i enlighet med motionen. 

 

Ärendets beredning 

Planering och utvärdering pågår för närvarande i dels en arbetsgrupp för 

kommunens lokalförsörjningsplan samt i tekniska förvaltningens uppdrag 

om lokalfrågan för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Tekniska förvaltningen har etablerat en arbetsgrupp för kommunens 

lokalförsörjning. Gruppen består av socialchef, barn och utbildningschef, 

teknisk chef samt kommunchef. I arbetsgruppen kommer den långsiktiga 

lokalförsörjningen att diskuteras. 

 

Tekniska förvaltningen har utrett ett antal olika byggnader för att skyndsamt 

lösa boendefrågan. Arbetet är vid dags datum pågående och de byggnader 

som nämns i motionen ingår i utredningsarbetet inklusive ett flertal andra 

alternativ. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160208 § 1, dnr Sn 2015:154/13. 

Protokollsutdrag, Tn 151126 § 59, dnr Tn 2015:212/13. 

Protokollsutdrag, Kf 151014 § 163. 

Motion, 2015-09-02, två sidor. 

 

Underlag 

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

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:401/29 

Ks § 41 

 

Motion om att bygga klart fjärde etappen och bygga bostäder 
varje år i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen gällande punkt 1. 

2. Bifalla motionen gällande punkt 2. 

 

Ärendebeskrivning 

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

1. uppdra till Gagnefsbostäder att omedelbart starta bygget av den sista 

etappen i den redan gjorda upphandlingen, etapp nr 4, 

2. uppdra till Gagnefsbostäder att presentera en plan för tillskapande/ 

byggande av hyresrätter årligen under mandatperioden, samt att detta 

skall presenteras för kommunfullmäktige senast 2016-03-10. 

 

Ärendets beredning 

I dagsläget är GBAB:s lånebild ansträngd, GBAB har belånat cirka 97 % av 

GBAB:s tillgångar, normala SABO bolag i samma storleksordning har 82 %. 

Lånebeloppen är relativt höga 200 miljoner eller cirka 8300 kr/m2, medel för 

allmännyttiga bostadsbolag i Dalarna har lån på cirka 3 800 kr/m2. GBAB:s 

resultat har de senaste åren varit lågt eller runt en miljon, en ränteökning på 

0,5 % motsvarar en miljon i räntekostnader. Med denna lånesituation bedöms 

möjligheterna till ytterligare större lånefinansierade investeringsprojekt som 

uteslutna. 
 

Ett arbete pågår för att hitta en lösning för att skapa en hållbar ekonomi för 

Gagnefsbostäder AB och motionens andra del ligger i linje det arbete. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen.  

 

Reservation 

Mot beslutspunkt 1 reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C) och 

Johanna Hallin (C) till förmån för eget förslag. 

 

 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 41 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, GBAB 151130 § 67, dnr Gbab 2015:35/29. 

Protokollsutdrag, Kf 151112 § 202. 

Motion, 2015-11-03, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, VD GBAB, 2015-11-24, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-05 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:413/29 

Ks § 42 

 

Motion om att bygga fler bostäder 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att 

det helägda kommunala bostadsbolaget ges i uppdrag att omgående bygga 

fler lägenheter. 

 

Ärendets beredning 

Gagnefsbostäder AB har lämnat ett svar till kommunstyrelsen där bolaget 

bland annat konstaterar att det var rätt beslut att pausa vidare byggnationer 

i väntan på en plan att skapa en hållbar ekonomisk situation. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Iversen (L): Bifall till motionen. 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen.  

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Christer Iversen (L) och Sofia Jarl (C) till förmån 

för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, GBAB 151130 § 68, dnr Gbab 2015:36/29. 

Protokollsutdrag, Kf 151112 § 203. 

Motion, 2015-11-06, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, VD GBAB, 2015-11-24, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-05 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:433/60 

Ks § 43 

 

Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

skolan i Gagnef ser över sina verksamheter och reglerar hur man ska förhålla 

sig till kostnader i skolan i syfte att följa de lagar och förordningar som finns. 

 

Ärendets beredning 

I kap 4. 4 § skollagen anges att utbildningen i grundskolan ska var avgiftsfri 

för eleverna. De ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, 

verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I 

verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en 

obetydlig kostnad för eleverna. 

 

Frågan om avgiftsfrihet har prövats av Skolverket och Skolinspektionen vid 

ett antal tillfällen då skolor har tagit ut avgifter för exempelvis studieresor 

och lägerskolor. Frågan om eleven tar med en smörgås eller en frukt till 

skolan inte har inte prövats samt om det ska betraktas som en ringa kostnad. 

 

Det som gäller i kommunen är att i samband med friluftsdagar erbjuds 

eleverna lunch från skolan. Vid utflykter kan det förekomma att man får ta 

med sig matsäck men grundregeln är att skolan ska tillse att man får någon 

form av lunch under dagen. Det förekommer också på vissa skolor att man 

har fruktstund ibland elever i de lägre åldrarna. Det är inte obligatoriskt att 

ta med frukt, dock kan givetvis frivilligheten uppfattas som ett måste. 

 

Rektorerna kommer att ta upp frågan om obetydliga avgifter med 

personalen samt diskutera vilka rutiner som ska gälla för den egna 

skolenheten utifrån rådande lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 2, dnr Bun 2015:265/60. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 235. 

Motion, 2015-11-24, en sida. 

 

forts. 
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Ks § 43 forts. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-05 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:436/20 

Ks § 44 

 

Motion om att utnyttja lokalerna bättre 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Deltar ej i beslut 

Ann-Gret Olsson (S) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att 

kommunfullmäktige ger verksamheterna i uppdrag att bedriva undervisning 

större del av dygnet för att använda lokalerna bättre och ge fler möjlighet att 

delta i undervisningen. 

 

Ärendets beredning 

Utifrån befintliga resursramar planeras verksamheten på ett sådant sätt att 

största möjliga samordning kan nås. Utifrån motionärens förslag bör rektor 

få i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur 

en sådan organisation skulle kunna utformas samt finansieras. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 3, dnr Bun 2015:264/20. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 236. 

Motion, 2015-11-17, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-05 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:31/04 

Ks § 45 

 

Årsredovisning 2015 för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa årsredovisning 2015 för Gagnefs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna årsredovisning 2015 för Gagnefs kommun till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till årsredovisning 2015 har tagits fram. Årsredovisningen innehåller 

även sammanställd redovisning för kommunkoncernen (koncernredovisning). 
 

Kommunen redovisar ett överskott för året på 10,9 mnkr. Det är 6,0 mnkr 

bättre än budget på 4,9 mnkr. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 

16,1 mnkr jämfört med 12,5 mnkr år 2014. 
 

Några faktorer som påverkar resultatet: 

• Kommunen har fått en återbetalning av AFA-medel på 4,5 mnkr. 

• Nämndsorganisationen har sammantaget hållit sina budgetramar även om det 

finns variationer mellan nämnderna. 

• Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,9 mnkr. Inom nämnden 

redovisar flyktingmottagning ett positivt resultat på 5,0 mnkr. 

• Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat i enlighet med budget. 

• Tekniska nämnden redovisar ett resultat som är 1,0 mnkr sämre än budget. 

Det negativa resultatet orsakas av vattenskador i fastigheter. 

• Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 3,5 mnkr. Ej utnyttjade 

utvecklingsmedel och lägre avskrivningskostnader än budgeterat bidrar till 

positivt resultat. 

• Miljö- och byggnadsnämnden redovisar positivt resultat på 437 tkr. 

• Kultur- och fritidsnämnden redovisar positivt resultat på 456 tkr. 
 

Kommunens resultat på 10,9 mnkr motsvarar 2 % av skatte- och 

utjämningsintäkterna. Kommunen uppnår alla sina tre finansiella mål för 

året. Av kommunens 38 mål för god ekonomisk hushållning uppfyller 

kommunen 21 av målen, 13 mål är delvis uppfyllt och 4 ej uppfyllt. 

forts. 
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Ks § 45 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-23, två sidor. 

Årsredovisning 2015, 58 sidor. 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 14. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 160216 § 23 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen + handling 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Valda revisorer + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:55/04 

Ks § 46 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 

2015 till 2016 om 1 323 tkr. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2015 kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från kommunstyrelsen om att ombudgetera anslagen för investeringarna från 

2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade investeringsprojekt som 

är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års utgång och där det finns en 

plan i förvaltningarna för projekten. 

 

2,7 mnkr mindre än vad som budgeterats har använts för årets investeringar. 

Det största projektet avser infrastruktur. 

 

Då 1,3 mnkr föreslås ombudgeteras till 2016 blir årets justerade budget 

4,2 mnkr och eftersom årets investeringsutgifter uppgår till 2,8 mnkr så 

understiger årets investeringar årets justerade budget med cirka 1,4 mnkr. 

 

De största förklaringarna till det låga utfallet är utbyggnad av infrastruktur 

och inköp av skyltar i marknadsföringssyfte. Projektet Vackrare Gagnef har 

inte nyttjats sedan 2011 och ombudgeteras därför ej 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 15. 

Investeringsredovisning 2015 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr 2016:31/04 

Ks § 47 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av 

investeringsmedel från 2015 till 2016 om 517 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från barn- och utbildningsnämnden om att ombudgetera anslagen för 

investeringarna från 2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade 

investeringsprojekt som är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års 

utgång och där det finns en plan i förvaltningarna för projekten.  

 

517 tkr mindre än budgeterats har använts för årets investeringar. De medel 

som önskas ombudgeteras är för inköp av självbetjäningsdiskar till kosten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160310 § 23, dnr Bun 2016:59/04. 

Investeringsredovisning 2015 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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Kommunstyrelsen 2016-04-05 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:31/04 

Ks § 48 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2015 

till 2016 om 706 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från socialnämnden om att ombudgetera anslagen för investeringarna från 

2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade investeringsprojekt som 

är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års utgång och där det finns en 

plan i förvaltningarna för projekten. 

 

1,1 tkr mindre än budgeterats har använts för årets investeringar. Det största 

projektet avser inventarier äldreomsorgen på 450 tkr, inventarier IFO/LSS 

på 257 tkr och inköp av minibuss till daglig verksamhet för 400 tkr. 

 

Då 706 tkr föreslås ombudgeteras till 2016 blir årets justerade budget 789 tkr 

och eftersom årets investeringsutgifter uppgår till 400 tkr så understiger årets 

investeringar årets justerade budget med cirka 400 tkr. 

 

Förklaringar till det låga utfallet 2015 är att någon buss till daglig verksamhet 

aldrig köptes in utan leasas istället. Brandsäkring av arkivet planeras göras 

under 2016 och inköp av madrasser till äldreomsorgen pågår även under 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160307 § 22, dnr Sn 2016:34/04. 

Investeringsredovisning Socialnämnden 2015, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:31/04 

Ks § 49 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Tekniska nämnden 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja tekniska nämnden ombudgetering av investeringsmedel från 

2015 till 2016 om 117 545 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från tekniska nämnden om att ombudgetera anslagen för investeringarna 

från 2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade investeringsprojekt 

som är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års utgång och där det finns 

en plan i förvaltningarna för projekten. 

 

113,8 mnkr mindre än budgeterats har använts för årets investeringar. Det 

största projektet avser nytt äldreboende med 90,6 mnkr, andra stora projekt 

är nytt gruppboende Näset där 12,5 mnkr föreslås ombudgeteras, 

ombyggnation av Solgården med 7,7 mnkr och Utökat mottagande 

ensamkommande där förslaget är 3,5 mnkr. 

 

Då 117,5  mnkr föreslås ombudgeteras till 2016 blir årets justerade budget 

19,8 mnkr och eftersom årets investeringsutgifter uppgår till 23,6 mnkr så 

överstiger årets investeringar årets justerade budget med cirka 3,7 mnkr. 

 

De största förklaringarna till de ökade utgifterna är att tekniska nämnden 

köpt in ett nytt kommunförråd och renoverat Båten/Jollen, som blev dyrare 

än beräknat.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifall till tekniska nämndens förslag. 

Sofia Jarl (C): Att projektet nytt äldreboende ej ombudgeteras, då summan 

sannolikt ej stämmer med vad som kommer att krävas för ett nytt 

demensboende, samt att projektet sannolikt ej genomförs under 2016. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C), Johanna Hallin (C) 

och Stefan J Eriksson (M) till förmån för eget förslag. 

 

 

forts. 
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Ks § 49 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160310 § 13, dnr Tn 2016:48/04. 

Investeringsredovisning 2015 Tekniska nämnden, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2016:31/04 

Ks § 50 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsmedel 

från 2015 till 2016 om 436 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från Kultur- och fritidsnämnden om att ombudgetera anslagen för 

investeringarna från 2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade 

investeringsprojekt som är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års 

utgång och där det finns en plan i förvaltningarna för projekten. 

 

436 tkr mindre än budgeterats har använts för årets investeringar. De 

främsta förklaringarna är att projektet ”Konsthall” inte startat och att 

projektet för införskaffande av RFID teknik inte har slutförts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 160310 § 1, dnr Kfn 2016:33/04. 

Investeringsredovisning 2015 Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

 

Underlag 

Tjänstutlåtande, ekonomiavdelningen 2016-03-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:1054/73 

Ks § 51 

 

Ombyggnad Solgården - Investeringsutrymme 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa investeringsbudget för projektet Solgården till 24,5 mnkr. 

Beslutet innebär att investeringsramen ökas från 10 till 24,5 mnkr. 

2. Justera Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 

Koncernens totala inlåningsram för långfristig skuld exklusive 

leasingskuld blir i och med beslutet 658,5 mnkr. Beslutet gäller tills 

vidare. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslut 2015-03-05 § 28 att bevilja investeringsmedel 

med maximalt 10,0 mnkr för att anpassa Gagnefsgården för ett tillfälligt 

demensboende. Finansieringen ska ske genom upptagande av lån. 

 

Kommunfullmäktige beslöt 2015-10-14 § 175 att ytterligare 12 lägenheter 

för tillfälligt demensboende ska byggas på plan 3 i Gagnefsgården.  

Utökningen ska finansieras genom upptagande av lån. Vid detta tillfälle 

fastställdes ingen investeringsram för projektet. 

 

Enligt ”Solgården – rapport” från tekniska nämnden har ombyggnationen 

beräknats till 24,5 mnkr, vilket är 14,5 mnkr mer än ursprunglig 

investeringsram. Därför föreslås investeringsramen fastställas till detta 

belopp. Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern bör justeras 

i enlighet med beslutet. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C) och Johanna Hallin (C). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 24. 

Solgården – rapport, 2015-10-12, dnr Tn 2015:155/29. 

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

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-02, en sida. 

 
 

forts. 
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Ks § 51 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 151014 § 175 

Kf 150305 § 28 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2015:366/04 

Ks § 52 

 

Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Dala Mitt har tagit fram en ny prislista som ska gälla för 

deras verksamhet under 2016. Denna ska godkännas av kommunfullmäktige 

för att vara giltig. Priserna för 2016 har korrigerats för att möta 

kostnadsökningar. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 16. 

Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2016-02-17 ärende 9, en sida. 

Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2016, 

Räddningstjänsten Dala Mitt, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2014:730/10 

Ks § 53 

 

Revidering av ”Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun” 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa revidering av ”Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun”. 

 

Ärendebeskrivning 

Nya regler för partistöd i kommunallagen har trätt i kraft i februari 2014 

och reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden 2015-2018. 
 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 

Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska 

vara. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är en juridisk 

person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som 

kan ta emot stödet. 
 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. De nya reglerna innebär att det blir möjligt att begränsa partistödet 

till partier som inte kan bemanna en eller flera platser i fullmäktige. 
 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa hur stödet 

använts för sitt ändamål. Redovisning och granskningsrapport ska årligen inlämnas. 
 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

 

Förslag till revidering 

Ändring föreslås i 

§ 5 Utbetalning 

Partistöd betalas ut årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. 

Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ska lämnas in till 

kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket i 

kommunallagen inte lämnas in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 

utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 

Lägga till 

§ 6 Revidering 

Revidera reglerna varje mandatperiod vid behov. 
 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 17. 

Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun - förslag, 

2016-03-08, en sida. 

Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun - antaget, 

2014-09-03, en sida. 

Kommentarer från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), en sida. 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

– blankett, en sida. 

 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-10, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 187 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr 2016:33/00 

Ks § 54 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• GYSAM samverkansavtal 

• Projekt ”Jämställt hela tiden” 

• Almedalsveckan 

• Dalabanan 

• Studiebesök i Helsingborg 

• Personalfest 

• Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2016-04-04, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 55 

 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Kf 121022 § 190 

2012:642/53 

Motion om kommunbuss 

Kf 121022 § 191 

2012:643/53 

Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs 

kommun 

Kf 130311 § 8 

2013:161/29 

Motion om äldreboenden och "ny/ombyggnation" 

av Gagnefsgården till barnomsorgsavdelningar i 

Gagnefs kommun 

Kf 150305 § 18 

2015:76/40 

Motion om att fortsätt underlätta företagande i 

Gagnefs kommun 

Kf 151014 § 159 

2015:342/13 

Medborgarförslag om ensamkommande 

flyktingbarn i Mockfjärd 

Kf 151014 § 163 

2015:347/13 

Motion om boenden för ensamkommande 

flyktingbarn 

Kf 151112 § 202 

2015:401/29 

Motion om att bygga klart fjärde etappen och bygga 

bostäder varje år i Gagnefs kommun 

Kf 151112 § 203 

2015:413/29 

Motion om att bygga fler bostäder 

Kf 151210 § 233 

2015:432/51 

Medborgarförslag om en gång- och cykelbro 

mellan Färjebacken och Älvmötet 

Kf 151210 § 234 

2015:438/60 

Medborgarförslag om alkoholfria orkesterresor 

Kf 151210 § 235 

2015:433/60 

Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun 

Kf 151210 § 236 

2015:436/20 

Motion om att utnyttja lokalerna bättre 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-29, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr 2014:990/04 

Ks § 56 

 

Ekonomisk långtidsplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsätta 250 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 

att genomföra en långsiktig ekonomisk analys av kommunens ekonomi. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2014-12-09 § 286 att uppdra till kommunchefen att 

ta fram ett förslag till ekonomisk långtidsplan för politisk behandling hösten 

2015. Ekonomiavdelningen har haft för avsikt att utifrån de verktyg som finns 

tillgängliga göra en ekonomisk framskrivning, där särskilt kommunens 

investeringar, överskottsnivåer och finansiering skulle belysas, för att ge en 

bild om kommunens ekonomiska status om 5-10 år. 

 

Ekonomiavdelningen har inte mäktat med uppgiften utan har fått prioritera 

arbetet med det löpande uppföljnings och budgetarbetet för kommunen 

under 2015. 

 

Det finns företag som erbjuder konsulthjälp med att göra denna typ av analyser. 

Dessa företag kan även inkludera ett antal parametrar som kommun inte kan 

överblicka. Kommunen kan uppskatta kommunens egen skatteutveckling utifrån 

en befolkningsprognos för kommunen. En konsultmodell kan även belysa hur 

befolkningsutvecklingen i riket påverkar kommunens skatteintäkter samt hur det 

demografiska trycket påverkar kommunens verksamhetskostnader särskilt inom 

barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens område. 

 

En sådan analys skulle kosta någonstans mellan 150 tkr och 250 tkr något 

beroende av analysens djup och i vilken grad kommunen får möjlighet att 

påverka de ingående faktorerna. Ekonomichefens bedömning är att det är värt 

att betala för den utökade analysen. Ekonomiavdelningen saknar ekonomisk 

ram att betala en sådan konsultinsats. Därför begärs att 250 tkr görs tillgängliga 

från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel för att göra analysen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 19. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-02, en sida. 

forts. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141209 § 286 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:46/86 

Ks § 57 

 

Musikalarrangemang musik- och dansskolan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en budget för 

musikalarrangemanget för 2016, budgeten ska visa på ett noll-resultat, 

eventuella avvikelser redovisas inom kommunstyrelsens verksamhet. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda och föreslå eventuella 

förändringar angående Evenemang Gagnef för kommande år, 

vad gäller organisation och ansvar. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens musik- och dansskola har sju gånger satt upp en musikal i 

Lindberghallen vartannat år. Musikalen har involverat ett stort antal 

människor och har till största delen arrangerats med frivilliga krafter. På 

grund av de ekonomiska risker musikalen innebär har kommunstyrelsen 

genom åren borgat för att satsningen inte ska gå med underskott. 
 

I år har musik- och dansskolan på nytt inkommit med en begäran om att 

kommunstyrelsen ska ge verksamheten under namnet Evenemang Gagnef 

ett garantibelopp på 200 tkr för att täcka eventuella underskott. Ärendet har 

behandlats av barn- och utbildningsnämnden 2016-02-10. Nämnden säger i 

sitt beslut att ansvaret för Evenemang Gagnef och den verksamhet som 

ligger utanför ordinarie musik- och dansskoleverksamhet bör tillhöra 

kommunstyrelsen, samt att kostnaden för ett eventuellt underskott inte ska 

belasta barn- och utbildningsnämndens budget. Nämnden har sedan skickat 

ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 
 

I enlighet med reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

(KF 2015-03-05 § 4) ansvarar nämnden för kommunens musik- och 

dansskola. I och med att musikalen är en del av musik- och dansskolans 

verksamhet ligger musikalen under nämndens ansvarsområde. Om 

kommunstyrelsen skulle överta ansvaret för verksamheten fordrar det att 

nämndens och styrelsens reglementen justeras. Kommunstyrelsen kan med 

nuvarande reglementen inte ställa någon ekonomisk garanti för musikalen 

och heller inte överta ansvaret för denna. 

 

 

 

forts. 
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Allmänna utskottets förslag till beslutspunkt 1 är ”Musikalen tillhör musik- 

och dansskolans verksamhet och därmed barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen kan därmed inte ställa någon ekonomisk garanti för en 

musikal 2016.”. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Uppdra till kommunchefen att ta fram en budget för 

musikalarrangemanget för 2016, budgeten ska visa på ett noll-resultat, 

eventuella avvikelser redovisas inom kommunstyrelsens verksamhet. 

Stefan J Eriksson (M): Bifall till allmänna utskottet förslag. 

Christer Iversen (L): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 

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

Svante Hanses (KOSA): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsgång – beslutspunkt 1 

Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Sofia Jarl (C) förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller allmänna utskottets förslag. 

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

Omröstningsresultat 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Jarl (C) förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Ann-Gret Olsson S X  X    

Tomas Fredén S – Christina Walles (S) X    

Lars-Erik Granholm KOSA X   X   

Svante Hanses KOSA X   X   

Maria Alfredsson MP – Jonas Wittink (MP)  X   

Sofia Jarl C X   X   

Erik Warg C X   X   

Stefan J Eriksson M X  X    

Anders Bengtsson KD – Christer Iversen (L)  X   

Emil Bostad SD – Johanna Hallin (C)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 4 7   

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 21. 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 9, dnr Bun 2016:29/86. 

Skrivelse, rektor musik- och dansskolan, 2015-12-06 en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-01, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 257, dnr 2015:424/04. 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01. 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, Kf 150305 § 4, dnr 

2014:991/00. 

Reglemente för kommunstyrelsen, Kf 150305 § 2, dnr 2014:991/00. 

 

Protokollsutdrag 

Tf kommunchef 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Rektor musik- och dansskolan 

Chef och sekreterare 
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 Dnr 2015:343/29 

Ks § 58 

 

Gagnefs kommuns behov av framtida förråd – Investeringsutrymme 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Översända tekniska nämndens förslag till budgetberedningen för 

vidare beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2015-09-03 § 150 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att införskaffa en lämplig fastighet för kommunförråd. Kommunen 

köpte 2015-12-01 Dala-Energis fastighet i Gagnef Djurås 3:66 för 3,2 mnkr.   

 

Tekniska nämnden har i ett beslut 2016-03-10 § 12 begärt utökade 

investeringsmedel på 11,0 mnkr för ombyggnation av framtida förråd. 

 

Beslut om investeringsmedel under löpande budgetår bör samordnas med 

andra investeringsäskanden. Därför föreslås att ärendet översänds till 

budgetberedningen, där det kan samordnas med övriga investeringsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 25. 

Protokollsutdrag, Tn 160310 § 12, dnr Tn 2015:170/29. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-16, en sida. 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-02-23, fyra sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150903 § 150 

 

Protokollsutdrag 

Budgetberedningen 

Tekniska nämnden, för kännedom 
__________ 

Chef och sekreterare 
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 Dnr 2016:49/02 

Ks § 59 

 

Kartläggning av arbetsmiljön på socialförvaltningen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att socialnämnden hanterar ärendet inom den egna ramen. 

 

Deltar ej i beslut 

Ann-Gret Olsson (S), Jonas Wittink (MP) och Johanna Hallin (C) 

deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 har det varit hög arbetsbelastning inom många verksamheter 

och inom ett fåtal har det varit hög omsättning på personal. Syftet med 

arbetsmiljökartläggningen är att få en bild av personalens upplevelser och 

en lägesrapport och sedan sätta in riktade insatser där det behövs. För att 

genomföra denna kartläggning har en offert från företagshälsovården 

Adleva begärts in. 

 

Ekonomi 

För att genomföra kartläggningen har Adleva offererat 121 400 kronor. Det 

är uträknat på att 315 enkäter ska inkomma. Om det är färre som skickar in 

enkäten så minskar kostnaden med 300 kronor per person. 

 

Då det inte finns pengar avsatt för kartläggningen av arbetsmiljön i befintlig 

budget äskar socialförvaltningen om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 22. 

Protokollsutdrag, Sn 160208 § 6, dnr Sn 2016:27/02. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-04, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare 
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 Dnr 2016:74/02 

Ks § 60 

 

Upphandling av personlig assistans 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att upphandla utförandet av den personliga assistansen. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun gjorde under 2012 en upphandling avseende utförandet 

av den personliga assistansen. Kompis assistans fick via upphandling 

uppdraget. Kompis assistans har varit kommunens utförare från och med 

130201. Avtalet upphör gälla 170201. Utföraren har utfört sitt uppdrag 

enligt de krav som ställts i upphandlingen. Brukare och personal har i det 

stora hela varit nöjda med Kompis assistans. 

 

Motivering till beslut 

Gagnef kommun har i dag inte en organisation som kan bedriva personlig 

assistans och få personer väljer kommuner som utförare. Vid ett övertagande 

krävs att en verksamhet byggs upp som kan hantera detta. Kommunen blir ett 

så kallat ”icke alternativ” vilket innebär kostnader som är svåra att förutsäga. 

Den som får assistansersättning kan själv välja utförare vilket innebär att den 

assistansberättigade kan byta utförare om denne inte är nöjd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160307 § 18, dnr Sn 2016:29/73. 

Utredning, ”Personlig assistans; Beslutsunderlag för upphandling av den 

personliga assistansen”, 13 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-24, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 120604 § 129, dnr 2012:190/02 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare 
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 Dnr 2016:18/02 

Ks § 61 

 

Etik för förtroendevalda och anställda i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Etik för förtroendevalda och anställda i Gagnefs kommun”. 

2. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2003-08-11, § 273, 

”Etiska regler för chefer”. 

 

Ärendebeskrivning 

En arbetsgrupp har fått i uppdrag att se över kommunens tidigare 

beslutade ”Etiska regler för chefer”. Arbetsgruppen har bland annat 

sett över hur andra arbetsgivare hanterat frågan, samt hur kommunens 

värdegrund lyfts fram i ett etiskt perspektiv. Förslaget har behandlats i 

kommunens ledningsgrupp samt central facklig samverkansgrupp och 

föreslås fastställas enligt förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 160322 § 9. 

Etik för förtroendevalda och anställda inom Gagnefs kommun, 2016-02-15, 

fyra sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, 2016-03-09, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 030811 § 273, dnr 2003:203/00 

 

Protokollsutdrag 

Kf gruppledare + handling, för vidarebefordran till berörda 

Förvaltningschef + handling, för vidarebefordran till berörda 

Samtliga nämndsekreterare + handling 

Kommunikatör + handling (intranet) 

Personalavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr 2014:799/02 

Ks § 62 

 

Begäran om projektmedel avseende vikariecentrum 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja begäran om projektmedel med 600 000 kronor. 

2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen har tillsammans med verksamheterna under 2015 och 

2016 sett över vikarieprocesserna i kommunen och skapat enhetliga rutiner 

för vikariehanteringen. 

 

Det finns ett behov av att säkra tillgången av vikarier och ersättare på kort 

sikt inom barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 

tekniska förvaltningen. Idag finns en märkbar konkurrens med andra 

kommuner och företag vid rekrytering och anställning av vikarier. Låg 

arbetslöshet innebär att timanställningar tidigt väljs bort av de anställda. 

Gagnefs kommun behöver öka konkurrenskraften som arbetsgivare och bli 

mer attraktiva än konkurrenterna. Många otrygga anställningar innebär en 

belastning av ständigt återkommande nyrekryteringar av vikarier, som ska 

kvalitetssäkras och introduceras i verksamheterna. Utifrån att kommunen 

inte kan erbjuda tryggare anställningar är det svårt att behålla introducerade 

vikarier. Utrymmet för verksamheterna att vara i en ständig 

rekryteringsprocess avseende tillgång till vikarier för korta vikariat tar tid 

från att utveckla verksamheterna, och är i dagsläget en energidränering 

vilket samtidig ger ökade övertidskostnader. 

 

Personalavdelningen äskar därmed medel enligt bifogat projektdirektiv för 

att under juni 2016 - mars 2017 genomdriva projektet om att skapa en pool 

med tillsvidareanställda på lokalt förhandlat kollektivavtal med årsarbetstid, 

digital hantering av timanställdas löner samt vakansbokningar utifrån 

tillgänglig kalender. Projektmedlen avser projektledare, systemkostnad 

inklusive konsult samt utbildningskostnader. 

 

I förlängningen kan projektet öka arbetsgivarens förutsättningar att arbeta 

utifrån önskad/ökad sysselsättningsgrad. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 160322 § 10. 

Projektdirektiv-bemanningspool, sju sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-03-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Personalavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista  

Ks § 63 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från Gagnefsbostäder AB 

Ärendebeskrivning 

Petter Börjesson redovisar från Gagnefsbostäder AB´s verksamhet. 

Underlag 

Verksamhetsrapport, Gagnefsbostäder AB, 2016-03-21, tre sidor, 

dnr Gbab 2016:12/10. 

Dnr: 2016:32/10 

 

2. Verksamhetsrapport från Gagnefs Teknik AB 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapporten presenteras vid nästkommande sammanträde för 

kommunstyrelsen. 

Dnr: 2016:32/10 

 

3. Verksamhetsrapport från Dala Vatten & Avfall AB 

Ärendebeskrivning 

Örjan Furn redovisar från Dala Vatten & Avfall AB´s verksamhet. 

Dnr: 2016:32/10 

 

4. Verksamhetsrapport från Räddningstjänsten Dala Mitt 

Ärendebeskrivning 

Leif Andersson redovisar från Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhet. 

Dnr: 2016:32/10 
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5. Verksamhetsrapport från Visit Södra Dalarna AB 

Ärendebeskrivning 

Carl Johan Ingeström redovisar från Visit Södra Dalarna AB´s verksamhet. 

Dnr: 2016:32/10 
 

6. Inspektion hos överförmyndare i samverkan inbegripet 

kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken 

och Säter den 15 september 2015 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. 

Vid inspektion ska länsstyrelsen granska om handläggning följer reglerna i 

föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på 

ett rättssäkert och lämpligt sätt. 

Underlag 

Länsstyrelsen Dalarnas län, protokoll inklusive bilaga, 2016-02-17, fyra sidor. 

Dnr: 2016:40/19 

 

7. Upplösning av Stiftelsen Magasinskassan 

Ärendebeskrivning 

Enligt ingivna handlingar saknar stiftelsen såväl skulder som tillgångar. 

Stiftelsen är därmed upplöst. Stiftelsen är inte registrerad i stiftelseregistret. 

Någon ytterligare åtgärd från länsstyrelsens sida erfordras därför inte. 

Underlag 

Länsstyrelsen Dalarnas län, beslut, 2016-02-19, en sida. 

Dnr: 2015:305/04 
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8. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) 

– Investeringsmedel Hedens skola 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-21 § 2 angående Investeringsmedel 

Hedens skola har överklagats till förvaltningsrätten i Falun. 

Underlag 

Yttrande, t.f. kommunchef, 2016-03-14, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 160310 § 30. 

Förvaltningsrätten i Falun, anmodan, 2016-02-16, en sida. 

Begäran om laglighetsprövning, 2016-02-05, två sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 151117 § 204. 

Rapport, tekniska förvaltningen, 2015-10-07, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 245. 

Rapport, tekniska förvaltningen, 2015-10-07, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 160121 § 1. 

Dnr: 2015:397/29 

 

9. Ändring av gränsen mellan Gagnefs kommun och Leksands kommun 

Ärendebeskrivning 

Genom fastighetsreglering som registrerades 2016-03-07 har fyra områden 

om 5,57 hektar överförts från tre fastigheter i Leksands församling och 

Leksands kommun till en fastighet i Gagnefs församling och Gagnefs 

kommun. Kommunindelningen har ändrats på motsvarande sätt. 

Underlag 

Lantmäteriet, underrättelse, 2016-03-07, åtta sidor. 

Dnr: 2014:644/25 

 

10. Upphävande av detaljplan ”Larséns väg, Ö. Tjärna, Gagnefs kommun, 

Kopparbergs län” laga kraft vunnen 1990-08-07 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160309 § 5. 

Protokollsutdrag, Ks 120904 § 240. 

Dnr: 2010:620/25 
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11. Ändring av befintlig detaljplan Gagnef Heden 2:40 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160309 § 6. 

Protokollsutdrag, Ks 091117 § 319. 

Dnr: 2009:724/21 

 

12. Mål och verksamhetsplan 2016, miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från Gagnefs kommuns strategiska mål har mål och 

verksamhetsplan 2016 för miljö- och byggnadsnämnden tagits fram. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160309 § 29, dnr Mbn 2016-000048/40. 

Miljö- och byggnadsnämndens mål och verksamhetsplan 2016, fyra sidor. 

Dnr: 2016:67/00 

 

13. Utredning – lokalt tillagad mat 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag, 2014-04-28 § 75, 

att utreda möjligheten att tillaga mat lokalt på äldreboende, förskolor och 

grundskolor. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2016-03-10 § 33, 

att inarbeta frågan i barn- och utbildningsnämndens budgetäskande 2017. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 160310 § 33, dnr Bun 2015:127/10. 

Dnr: 2013:932/10 
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14. Flerspråkig förskola 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget att utreda frågan om flerspråkig förskola har inte resulterat i ett 

förslag då det har visat sig svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och 

språkkunskap. Någon ytterligare utredning av frågan kommer inte göras. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 160310 § 36, dnr Bun 2015:121/63. 

Dnr: 2012:634/63 

 

15. Förvaltningsmål 2016, kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från Gagnefs kommuns övergripande mål har 

förvaltningsmål 2016 för kultur- och fritidsnämnden tagits fram. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kfn 160310 § 5, dnr Kfn 2015:12/04. 

Förvaltningsmål, Kultur- och fritidsnämnden 2016, tre sidor. 

Dnr: 2016:67/00 

 

16. Löneöversyn 2016 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 160322 § 13. 

 

17. Handikappolitiska åtgärder inom socialförvaltningen 2015 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 160307 § 30, dnr Sn 2016:54/73. 

Handikappolitiska åtgärder inom socialförvaltningen 2015, tre sidor. 

Dnr: 2016:75/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-21, fyra sidor. 
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Protokollsutdrag 

Tf kommunchef 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen (nr 16) 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, B.J. (nr 7) 

Gagnefsbostäder AB, f.k. (nr 1) 

Tekniska nämnden, f.k. (nr 8, 9, 10, 11) 

Miljö- och byggnadsnämnden, f.k. (nr 9, 10, 11, 12) 

Barn- och utbildningsnämnden, f.k. (nr 8, 13, 14) 

Kultur- och fritidsnämnden, f.k. (nr 15) 

Socialnämnden, f.k. (nr 6, 17) 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare 
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Ks § 64 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Dooria 

• Regionfrågan 
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Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-29, en sida. 

Allmänna utskottet 2016-03-22, §§ 12-13. 

Allmänna utskottet 2016-03-22, §§ 14-27. 

Personalutskottet 2016-03-22, §§ 9-14. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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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. 

 

Ekonomiavdelningen 

2/2016, Omsättning av lån 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-16, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-03-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

 


