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Kommunfullmäktige 
 

 

 

Plats och tid IOGT-lokalen, Björbo, kl. 18.30-21.45 
 

Beslutande 

Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande  

 Irene Homman (S) Margareta Meissner (KOSA) 

 Sofia Jarl (C) Kerstin Stenquist (C) 

 Lars-Erik Granholm (KOSA) Ann Målare (S) 

 Stefan J Eriksson (M) Erik Bergman (M) 

 Svante Hanses (KOSA) Göran Westling (KOSA) 

 Christina Walles (S) Ann-Christin Carlsson (S) 

 Anki Enevoldsen (C) Erik Warg (C) 

 Pelle Källs (KOSA) Ulla Envall (KOSA) 

 Tomas Fredén (S) Jonas Wittink (MP) 

 Ari Vähäjylkkä (M) Christer Iversen (L) 

 Fredrik Andersson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) 

 Anders Bengtsson (KD) Bengt Westman (SD) 

 Fredrik Kvarnström (S) Gunnar Östberg (KOSA) 
 

Tjänstgörande ersättare Kalle Hedlund (S) tjänstgörande för Patrik Andersson (–) 

 Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Anders Ahlgren (C) 

 Owe Thorssell (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 Börje Lindvall (C) tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C) 

 Ann-Gret Olsson (S) tjänstgörande för Sven-Inge Persson (S) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Birgitta Ihlis (M) Lars Ljungman (KOSA) 

 Petra Wiklund (M) Lennart Finn (KOSA) 

 Margreth Göransdotter (S) 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, tf kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef 
 

Övriga Göran Carlsson, Region Dalarna, § 42 

 
Justering 

Justerare Ann Målare (S) och Ingegerd Kull Hanses (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-05-02, kl. 15.00 
 

Justerade paragrafer §§ 42-76 

 
Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Alf Johansson (S)  

 
Justerare  ____________________________   _____________________________  

 Ann Målare (S) Ingegerd Kull Hanses (M) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2016-04-28 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-05-02 Datum då anslaget tas ned 2016-05-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Kf § 42 

 

Information om regionindelning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Göran Carlsson, Region Dalarna, informerar om regionindelning. 

 

Underlag 

Ny regional samhällsorganisation, elva sidor. 
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 Dnr KS/2016:58/04 

Kf § 43 

 

Ekonomisk rapport 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande presenterade ekonomisk rapport. 

 

Årsredovisningen för 2015 har behandlats av kommunstyrelsen 2016-04-05. 

Den ligger nu hos kommunens revisorer, och kommer att behandlas av 

fullmäktige den 16 juni. Förslaget finns tillgänglig på kommunens hemsida. 

 

Ekonomiska uppföljningar för mars månad har redovisats för alla nämnder 

utom kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-17 

kommer dessa samt en sammanhållen budgetuppföljnings prognos för alla 

nämnder per sista april redovisas. I och med att kommunstyrelsen inte tagit 

del av nämndernas rapporter är ärendet inte berett och ingen ekonomisk 

rapport redovisas vid detta sammanträde i kommunfullmäktige. 

 

Budgetarbetet inför 2017 pågår i budgetberedningen. Beredningen kommer 

inte kunna presentera något förslag förrän i slutet av juni, vilket innebär att 

budget 2017 kommer att behandlas på fullmäktige den 6 oktober. För 

tillfälle har beredningen skickat ut ett direktiv till nämnderna där de ska 

presentera förslag till effektiviseringar 2017 på 1 % respektive 2 %, samt 

effektiviseringar på totalt minst 4 % inom 5 år. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2016:59/00 

Kf § 44 

 

Verksamhetsrapporter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen och nämnderna, 

föredras av respektive ordförande. 

Kommunstyrelsen – Irene Homman (S) 

Socialnämnden – Ann-Gret Olsson (S) 

Barn- och utbildningsnämnden – Svante Hanses (KOSA) 

Tekniska nämnden – Lars-Erik Granholm (KOSA) 

Kultur- och fritidsnämnden – Christina Walles (S) 

Miljö- och byggnadsnämnden – Tomas Fredén (S) 
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 Dnr KS/2016:81/60 

Kf § 45 

 

Medborgarförslag om simundervisning till ensamkommande 
barn i Gagnef 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Lars Brink, till kommunfullmäktige föreslås att 

kommunen erbjuder några ungdomar sommarjobb för att ge simundervisning 

till ensamkommande barn i Gagnef. Alternativt att projektjobb erbjuds 

arbetslösa ungdomar att efter skoltid ge simundervisning. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2016-04-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kommunsekreterare + handling 

Personalutskottet + medborgarförslag för handläggning 
__________ 
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 Dnr KS/2016:85/70 

Kf § 46 

 

Interpellation om E- och M-hälsa i socialtjänsten 
 

Anki Enevoldsen (C) frågar 

- Hur ser planen och strategin ut för att implementera arbetet med E- och 

M-hälsa i socialtjänsten här i vår kommun? 

- Hur arbetar kommunen aktivt med E- och M-hälsa? 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt och muntligt på 

interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Irene Homman (S), 2016-04-25, en sida. 

Interpellation från Anki Enevoldsen (C), 2016-04-13, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Irene Homman (S) + handling 

Anki Enevoldsen (C) + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:86/00 

Kf § 47 

 

Interpellation om krav vid inköp av köttprodukter 
 

Anki Enevoldsen (C) frågar 

- Ställs det krav på att köttet som köps in till kommunen är producerat på 

ett sätt så det uppfyller de krav som ställs på svensk djurhållning? 

- Från vilka ursprungsländer kommer kött och köttprodukter som 

kommunen köper in till sina verksamheter? 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt och muntligt på 

interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Irene Homman (S), 2016-04-25, en sida. 

Interpellation från Anki Enevoldsen (C), 2016-04-14, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Irene Homman (S) + handling 

Anki Enevoldsen (C) + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:90/60 

Kf § 48 

 

Interpellation om arbetet med ungas inflytande i kommunen 
 

Sofia Jarl (C) frågar 

- Varför har ungdomsarbetet upphört? 

- Gagnefs kommun har ett åtagande gentemot Region Dalarna att arbeta 

utifrån en gemensam ungdomsstrategi – vem är den utpekade 

tjänstemannen som arbetar med frågan? 

- När kommer resultatet av 2015 års LUPP-enkät att redovisas? 

- Vad tänker kommunalrådet göra för att återuppta arbetet, eller är det inte 

prioriterat? 

 

Svar på interpellationen lämnas vid nästkommande sammanträde för 

kommunfullmäktige. 

 

Underlag 

Interpellation från Sofia Jarl (C), 2016-04-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Irene Homman (S) + handling 

Sofia Jarl (C) 
__________ 
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 Dnr KS/2016:95/61 

Kf § 49 

 

Interpellation om planer för elever med särskild begåvning 
 

Stefan J. Eriksson (M) frågar 

- Har skolan planer och rutiner för att ge elever med särskild begåvning 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt? 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt och muntligt på 

interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Irene Homman (S), 2016-04-27, en sida. 

Interpellation från Stefan J. Eriksson (M), 2016-04-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Irene Homman (S) + handling 

Stefan J. Eriksson (M) + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2015:342/13 

Kf § 50 

 

Medborgarförslag om ensamkommande flyktingbarn i Mockfjärd 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 33. 

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. 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-28 12 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Kf § 50 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Förslagsställaren 

Socialnämnden, för kännedom 

Tekniska nämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2015:432/51 

Kf § 51 

 

Medborgarförslag om en gång- och cykelbro mellan Färjbacken 
och Älvmötet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

mellan Färjbacken 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 Färjbacken 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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Kf § 51 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 34. 

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 

Förslagsställaren 

Tekniska nämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2015:438/60 

Kf § 52 

 

Medborgarförslag om alkoholfria orkesterresor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 35. 

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 

Förslagsställaren 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2012:642/53 

Kf § 53 

 

Motion om kommunbuss 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 36. 

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 

Anders Bengtsson (KD) 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2013:161/29 

Kf § 54 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Kf § 54 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 38. 

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

Protokollsutdrag, Kf 130311 § 8. 

Motion, 2013-02-21, fyra sidor. 

 

Underlag 

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

 

Protokollsutdrag 

Per-Arne Leck (S) 

Socialnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2015:76/40 

Kf § 55 

 

Motion om att fortsätt underlätta företagande i Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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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. 

Tomas Fredén (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Anki Enevoldsen (C): Bifall till motionen. 

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

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 

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

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 16 ja-röster, 13 nej-röster, 3 avstår, 3 frånvarande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Irene Homman S X  X    

Sofia Jarl C X   X   

Lars-Erik Granholm KOSA X  X    

Patrik Andersson - – Kalle Hedlund (S) X    

Stefan J Eriksson M X   X   

Anders Ahlgren C – Kristina Bolinder (C)  X   

Svante Hanses KOSA X  X    

Emil Bostad SD –     X 

Christina Walles S X  X    

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-28 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Kf § 55 forts. 

 
Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Anki Enevoldsen C X   X   

Margareta Meissner KOSA X  X    

Tomas Fredén S X  X    

Maria Alfredsson MP – Owe Thorssell (MP)   X  

Ari Vähäjylkkä M X   X   

Kerstin Stenquist C X   X   

Anders Bengtsson KD X   X   

Fredrik Kvarnström S X  X    

Göran Westling KOSA X  X    

Kjell Fahlgren SD –     X 

Erik Warg C X   X   

Ann Målare S X  X    

Per-Arne Leck V –     X 

Erik Bergman M X   X   

Ulla Envall KOSA X  X    

Ann-Christin Carlsson S X  X    

Sofia Lorentzon C – Börje Lindvall (C)  X   

Gunnar Östberg KOSA X    X  

Sven-Inge Persson S – Ann-Gret Olsson (S) X    

Jonas Wittink MP X    X  

Christer Iversen L X   X   

Ingegerd Kull Hanses M X   X   

Bengt Westman SD X  X    

Fredrik Andersson C X   X   

Pelle Källs KOSA X  X    

Alf Johansson S X  X    

   Totalsumma: 16 13 3 3 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Anki Enevoldsen (C), Fredrik Andersson (C), 

Kerstin Stenquist (C), Erik Warg (C), Kristina Bolinder (C), Börje Lindvall (C), 

Anders Bengtsson (KD) och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 39. 

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 

Sofia Jarl (C) 

Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2015:347/13 

Kf § 56 

 

Motion om boenden för ensamkommande flyktingbarn 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 40. 

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. 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-28 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Kf § 56 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Socialnämnden, för kännedom 

Tekniska nämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2015:401/29 

Kf § 57 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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 med det arbetet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen. 

Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång - beslutspunkt 1 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-28 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Kf § 57 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 41. 

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 

Sofia Jarl (C) 

Gagnefsbostäder AB, för kännedom 
__________ 

Vd + sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-28 27 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr KS/2015:413/29 

Kf § 58 

 

Motion om att bygga fler bostäder 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 42. 

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 

Anders Bengtsson (KD) 

Gagnefsbostäder AB, för kännedom 
__________ 

Vd + sekreterare 
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 Dnr KS/2015:433/60 

Kf § 59 

 

Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 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, Ks 160405 § 43. 

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

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 235. 

Motion, 2015-11-24, en sida. 

forts. 
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Underlag 

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

 

Protokollsutdrag 

Maria Alfredsson (MP) 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2015:436/20 

Kf § 60 

 

Motion om att utnyttja lokalerna bättre 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 44. 

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 

Anders Bengtsson (KD) 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2016:55/04 

Kf § 61 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel 

från 2015 till 2016 om 1 323 tkr. 

 

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, Ks 160405 § 46. 

Investeringsredovisning 2015 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 15. 

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

 

Protokollsutdrag 

Tf kommunchef 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2016:31/04 

Kf § 62 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 47. 

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 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2016:31/04 

Kf § 63 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 48. 

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

Investeringsredovisning Socialnämnden 2015, en sida. 

 

Underlag 

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

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden, för kännedom 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2016:31/04 

Kf § 64 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Tekniska nämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 

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. 
 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 160405 § 49. 

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 

Tekniska nämnden, för kännedom 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2016:31/04 

Kf § 65 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 50. 

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 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2014:1054/73, KS/2015:423/04 

Kf § 66 

 

Ombyggnad Solgården - Investeringsutrymme 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Avslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sofia Jarl (C) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Anki Enevoldsen (C), 

Fredrik Andersson (C), Kerstin Stenquist (C), Erik Warg (C), 

Kristina Bolinder (C) och Börje Lindvall (C). 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 51. 

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

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

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 24. 

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

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 151014 § 175 

Kf 150305 § 28 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden, för kännedom 

Socialnämnden, för kännedom (SN/2015:40/73) 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2015:366/04 

Kf § 67 

 

Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2016 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 52. 

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

Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2016, 

Räddningstjänsten Dala Mitt, en sida. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 160322 § 16. 

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

 

Protokollsutdrag 

Räddningstjänsten Dala Mitt + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2014:730/10 

Kf § 68 

 

Revidering av ”Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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, Ks 160405 § 53. 

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 
Protokollsutdrag, Au 160322 § 17. 

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

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 187 

 

Protokollsutdrag 

Kf gruppledare + handling 

Kommunstyrelse-sekreterare + handling 
__________ 
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Kf § 69 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga redovisningen till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (2012-12-03 § 226) ska kommunstyrelsen 

redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

 

I dagsläget finns åtta motioner som inte besvarats inom ett år. 

Kf 121022 § 191 Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun 

2012:643/53 Kf presidie återför ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning, 
p.g.a. pågående utredning. 

Kf 131104 § 144 Motion om att föra över tre vaktmästartjänster till skolsektionen 

2013:827/02 Utredningen inleds under våren 2016. 

Kf 131209 § 178 Motion om att införa delad taxa i förskolan 

2013:930/04 Ärendet beräknas behandlas av barn- och utbildningsnämnden i april och 
kommunstyrelsen i maj 2016. 

Kf 140428 § 54 Motion om Gagnefsgården 

2014:357/73 Ärendet beräknas behandlas av socialnämnden i april och 
kommunstyrelsen i maj 2016. 

Kf 140616 § 111 Motion om byggnationer i markplan till äldreomsorgen 

2014:504/29 Ärendet beräknas behandlas av socialnämnden i april och 
kommunstyrelsen i maj 2016. 

Kf 140922 § 138 Motion om lekplatser i Gagnef 

2014:783/33 Inledande arbete och utformning av modell för lekplatser pågår. 

Kf 141103 § 165 Motion om att handikappanpassa Flosjöbadet 

2014:808/73 Gamla avtal med föreningar är uppsagda. Arbete pågår med formulering 
av nya avtal och gränsdragningar. I samband med detta utreds motionen 
om att handikappanpassa Flosjöbadet. 

Kf 150305 § 17 Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och Folktandvården 

2014:1077/28 Ärendet är behandlat av tekniska nämnden och beräknas behandlas av 
socialnämnden i april samt kommunstyrelsen i maj 2016. 

 

 

 

forts. 
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I dagsläget finns fyra medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

Kf 100419 § 41 Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet 

2010:249/81 Gamla avtal med föreningar är uppsagda. Arbete pågår med formulering 
av nya avtal och gränsdragningar. I samband med detta utreds 
medborgarförslaget om att handikappanpassa Flosjöbadet. 

Kf 130610 § 78 Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården 

2013:418/73 Ärendet beräknas behandlas av socialnämnden i april och 
kommunstyrelsen i maj 2016. 

Kf 131104 § 139 Medborgarförslag om gruppbebyggelsen intill Törnholn i Dala-Floda 

2013:754/29 Ärendet beräknas behandlas av socialnämnden i april och 
kommunstyrelsen i maj 2016. 

Kf 140428 § 53 Medborgarförslag om demensboende 

2014:315/73 Ärendet beräknas behandlas av socialnämnden i april och 
kommunstyrelsen i maj 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-04-14, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Miljö- och byggförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Kommunsekreterare 

Samtliga sekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2016:43/11 

Kf § 70 

 

Val av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i kommunstyrelsen (SD). 

 

Ärendebeskrivning 

Mårten Hjärtenfalk (SD) har tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 28. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 160310 § 28 

Kf 151210 § 261, dnr KS/2015:97/11 

Kf 151112 § 223, dnr KS/2015:97/11 

Kf 151014 § 194, dnr KS/2015:97/11 

Kf 151014 § 193, dnr KS/2015:66/11 

Kf 141103 § 161, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

SD, gruppledare 

Kommunstyrelsen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Kf § 71 

 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (L) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Anna Stiwne (L) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden till 

och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Jonas Källman (L) har tidigare varit ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 31. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 160310 § 31 

Kf 160310 § 30, dnr KS/2015:66/11 

Kf 150305 § 9, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Anna Stiwne (L) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:9/11 

Kf § 72 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
– David Edman (MP) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Dalarna om ny sammanräkning. 

 

Ärendebeskrivning 

David Edman (MP) avsäger sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-04-05, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

David Edman (MP) 

Länsstyrelsen Dalarna 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:9/11 

Kf § 73 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
– Barbro Engvall (–) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Dalarna om ny sammanräkning. 

 

Ärendebeskrivning 

Barbro Engvall (–) avsäger sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-04-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barbro Engvall (–) 

Länsstyrelsen Dalarna 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:9/11 

Kf § 74 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden – Sakkari Löppönen (KD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sakkari Löppönen (KD) avsäger sin plats som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-04-26, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150305 § 11, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sakkari Löppönen (KD) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Kf § 75 

 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Mathias Bengtsson (KD) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

till och med 2018-11-15.  

 

Ärendebeskrivning 

Sakkari Löppönen (KD) har tidigare varit ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 160428 § 74, dnr KS/2016:9/11 

Kf 150305 § 11, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Mathias Bengtsson (KD) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista  

Kf § 76 

 

Rapporter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. 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: KS/2016:40/19 

 

2. 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: KS/2015:397/29 (BUN/2015:17/29, TN/2015:81/29) 

forts. 
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3. 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: KS/2014:644/25 

 

4. 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: KS/2013:932/10 (BUN/2015:127/10) 

 

5. 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: KS/2012:634/63 (BUN/2015:121/63) 

 

 

 

 

forts. 
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Kf § 76 forts. 

 

6. Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll 

Ärendebeskrivning 

Nya ersättare i kommunfullmäktige, Barbro Engvall (KOSA) 

Avgående ledamot: Rolf Olérs (KOSA) 

Underlag 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 

2016-04-11, en sida. 

Dnr: KS/2016:43/11 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-04-14, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tf kommunchef 

Kommunsekreterare 

Tekniska nämnden, f.k. (nr 2, 3) 

Miljö- och byggnadsnämnden, f.k. (nr 3) 

Barn- och utbildningsnämnden, f.k. (nr 2, 4, 5) 

Socialnämnden, f.k. (nr 1) 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare 

 


