
  Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-05-17 1 (58) 
Kommunstyrelsen 

 
Justerare       
       
       

 

 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.45, 
 ajournering kl. 17.30-17.35. 
 
Beslutande 
Ledamöter Irene Homman (S) ordförande §§ 68-87, 90, 92, 94-109, 
 ej §§ 88-89, 91, 93 på grund av jäv 
 Ann-Gret Olsson (S) 
 Tomas Fredén (S) 
 Lars-Erik Granholm (KOSA) ordf. §§ 89, 91, 93,  
 ej §§ 82, 87-88 på grund av jäv 
 Svante Hanses (KOSA) §§ 68-70, 76-80, 97-100, 103, del av § 105, § 108 
 Maria Alfredsson (MP) 
 Sofia Jarl (C) ej §§ 88, 89, 91 på grund av jäv 
 Erik Warg (C) ordf. § 88, ej §§ 83-84, 89 på grund av jäv 
 

Tjänstgörande ersättare Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) §§ 71-75, 
 81-96, 101-102, 104-107, 109 
 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) del av § 105 
 Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) 
 Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) 
 Christina Walles (S) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Jonas Wittink (MP) §§ 77-80, 97-98, 100, 103, del av § 105, § 108 
 Johanna Hallin (C) §§ 68-70, 76-80, 97-100, 103, § 108 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, tf kommunchef 
 Petter Börjesson, teknisk chef, § 78 
 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 76-80, 97-99, del av § 105, § 108 
 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 100 
 Birgitta Johansson, miljö- och byggchef, § 103 
 

Revisorer Dan Hallin (S) §§ 78, 100, 103, del av 105 
 

Övriga Anders Karlin, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, del av § 105 
 Ylva Renström, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
 receptfria läkemedel, del av § 105 
 Marianne Sjöström, Språktolksnämnden i Dalarna, del av § 105  
 Carina Johansson, Språktolksnämnden i Dalarna, del av § 105 
 Arne Thuresson, Hjälpmedelsnämnden i Dalarna, del av § 105  
 Tanja Mårtensson, Nedansiljans Samordningsförbund, del av § 105  
 Lotten Kluck, Nedansiljans Samordningsförbund, del av § 105  
 Fredrik Holm, Överförmyndare i samverkan, del av § 105 
 Emil Forsling, PWC, del av § 105 
 Pär Johansson, SWECO, del av § 105 
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Justering 
Justerare Sofia Jarl (C) §§ 68-87, 90, 92-109 och Erik Bergman (M) §§ 88-89, 91 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-05-31, kl. 16.00 
 

Justerade paragrafer §§ 68-109 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________   
 Anna-Lena Palmér  
 
 
Ordförande  ____________________________   
 Irene Homman (S) 
 §§ 68-87, 90, 92, 94-109  
 
 
  ____________________________   _____________________________  
 Lars-Erik Granholm (KOSA) Erik Warg (C)  
 §§ 89, 91, 93 § 88 
 
 
Justerare  ____________________________   _____________________________  
 Sofia Jarl (C) Erik Bergman (M)  
 §§ 68-87, 90, 92-109 §§ 88-89, 91 
 
 
 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-05-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-05-31 Datum då anslaget tas ned 2016-06-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Anna-Lena Palmér 
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  Dnr KS/2013:754/29 

Ks § 68 
 
Medborgarförslag om gruppbebyggelsen intill Törnholn i Dala-Floda 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från Per-Erik Persson och Lena Fast, föreslås att 
Gagnefs kommun utreder möjligheterna att genom exempelvis 
Gagnefsbostäder AB köpa in gruppbebyggelsen intill Törnholn i Dala-Floda 
och använder som förslagsvis övergångslägenheter för pensionärer. 
 
Motivering till beslut 
När Gagnefs kommun bygger det nya demensboendet enligt direktivet för 
nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i kommunfullmäktige 
2015-09-03, kommer kommunen att frigöra demensboendet på Törnholn 
som planeras användas som trygghetsboende för seniorer.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn 160418 § 41, dnr SN/2015:142/29. 
Protokollsutdrag, Kf 131104 § 139. 
Medborgarförslag, 2013-10-06, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-31, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:315/73 

Ks § 69 
 
Medborgarförslag om demensboende 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från Lars-Erik Granholm, till kommunfullmäktige 
föreslås att: 

• Riv inte Gagnefsgården. Använd den till demensboende tills ett nytt är färdigbyggt. 

• 16 nya demensplatser byggs ut vid Björbo serviceboende. 

• 32 nya demensplatser byggs intill Gagnefsgården på ”Bergkvists tomt”, 
dvs. i söderläge. Ovanstående 48 (32+16) demensplatser inryms i de beviljade 
92 miljonerna som kommunfullmäktige beslutat. 

• Flytta inte nuvarande 13 dementa på Gagnefsgården till Törnholn utan hyr istället 
ut dessa lägenheter. Detta bör ge en inkomst på cirka 59 000 kronor per månad. 

• Frigör de 9 platserna på Rödklövern med att flytta dem till Gagnefsgården. 
Detta innebär att kommunen får en hyresintäkt på 9 x 2 500 kronor per månad 
(22 500 kronor per månad). 

 
Motivering till beslut 
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att kommunen ska ”bygga 
demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan”. 
Gagnefsgården kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende. Bara 
som tillfällig lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och 
byggnation pågår av de nya demensboendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn 160418 § 42, dnr SN/2015:138/73. 
Protokollsutdrag, Kf 140428 § 53. 
Medborgarförslag, 2014-04-14, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:296/53 

Ks § 70 
 
Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från Alma Eriksson, till kommunfullmäktige föreslås 
att alla ungdomar i kommunen som bor inom ett visst avstånd från den 
närmaste skolan ska få busskort oavsett om skolan är en kommunal skola 
eller friskola. 
 
Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan regleras i skollagen kap 10 
32 § och 40 §. Paragraf 32 reglerar rätten till skolskjuts för elever som går 
i grundskola med offentlig huvudman. Paragraf 40 reglerar rätten till 
skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola. 
 
Kommunen beslutar med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning vad som gäller för att erhålla skolskjuts. 
Kommunfullmäktige har 2011 antaget ett skolskjutsreglemente för 
grundskola och särskola i Gagnefs kommun. Där framgår det från vilka 
folkbokföringsområden som man är berättigad till kostnadsfri skolskjuts. 
 
Ärendets beredning 
Utifrån kommunens regler och lagstiftningen är alla elever, oavsett om man 
går i grundskola med offentlig huvudman eller fristående huvudman, 
berättigad till skolskjuts om skolan är belägen i Gagnefs kommun. Där finns 
det ingen skillnad mellan att gå i en kommunal skola eller en fristående 
skola. 
 
Att det skiljer sig åt när det gäller skolor med offentlig huvudman eller för 
fristående huvudman vars skola ligger i annan kommun beror på att 
skollagen gör ett undantag i paragraf 32. Detta undantag gäller inte för 
elever i fristående skolor i annan kommun. 
 
 
 
 
 

forts. 
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Ks § 70 forts. 
 
Undantaget gör att elever som går i kommunal skola i annan kommun än 
hemkommunen kan medges skolskjuts, om detta inte medför några 
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för hemkommunen. Allt under 
förutsättning att man har rätt till skolskjuts i hemkommunen. 
 
Detta har prövats rättsligt av förvaltningsrätt och kammarrätt. I denna fråga 
följer Gagnefs kommun gällande lagstiftning och de utslag som kommit från 
förvaltningsrätterna. 
 

Frågan om gratis busskort för alla ungdomar i länet är en kostnadsfråga. 
Kraftigt ökade kostnader för kollektivtrafiken i länet har gjort att politiska 
löften om gratis busskort för ungdomar har fått skjutas på framtiden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag, 2016-04-20 § 43, till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Bergman (M): Bifall till medborgarförslaget samt att uppdatera 
skolskjutsreglementet så att undantaget i paragraf 32 även gäller elever i 
fristående skolor i annan kommun, bilaga 1. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag mot 
Erik Bergman (M) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag. 
Den som röstar nej bifaller Erik Bergman (M) förslag. 
 
 
 
 
 
 

forts. 
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Ks § 70 forts. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med nio ja-röster, två nej-röster. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 

Ledamot  N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Ann-Gret Olsson S X  X   

Tomas Fredén S X  X   

Lars-Erik Granholm KOSA X  X   

Svante Hanses KOSA X  X   

Maria Alfredsson MP X  X   

Sofia Jarl C X  X   

Erik Warg C X  X   

Stefan J Eriksson M – Erik Bergman (M)  X  

Anders Bengtsson KD – Christer Iversen (L)  X  

Emil Bostad SD – Christina Walles (S) X   

Irene Homman S X  X   

   Totalsumma: 9 2 0 

 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Erik Bergman (M) och Christer Iversen (L) 
till förmån för eget förslag, bilaga 2. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun 160420 § 43, dnr BUN/2016:93/53. 
Protokollsutdrag, Kf 150611 § 105. 
Medborgarförslag, 2015-05-29, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-02, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:464/00 

Ks § 71 
 
Medborgarförslag om att inrätta en bilpool för kommunens 
innevånare 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag från, Mikael Franzon, till kommunfullmäktige 
föreslås att kommunen bör inrätta en bilpool som kommunens invånare 
kan nyttja under tidsperioder då bilarna i befintlig fordonspark står. 
 
Bedömning 
Kommunen har i dag ett 80 tal bilar. Av dessa är huvuddelen knuten till 
socialnämndens och tekniska nämndens verksamheter. Bilarna i tekniska 
nämnden är knuten till olika tjänsteinnehavare och är oftast inredda för 
deras behov. Inom socialtjänsten är ett stort antal av bilarna knutna till 
hemtjänsten och sjuksköterska organisationen. Dessa bilar behöver att vara 
tillgängliga för verksamheten från tidig morgon till sen kväll alla veckans 
dagar. Ett fåtal bilar inom kommunen används endast dagtid. Det är bilar 
som används av tjänstemän och politiker vid olika möten omkring i 
kommunen, länet eller i andra län. 
 

Tidigare hade kommunen en ordning om att kommunanställda och politiker 
kunde hyra dessa bilar på kvällstid och helger. Detta togs bort så sent som 
2014. Kommunens verksamhet är i stor grad beroende av sina bilar och att 
dessa finns tillgängliga. Att låta andra än kommunanställda och politiker i 
sin tjänsteutövning använda dem innebär risker både för slitage och olyckor. 
Det skulle sannolikt ha konsekvenser för bland annat försäkringskostnader.  
 

Det finns privata aktörer som hyr ut bilar i kommunen. En kommunal 
bilpool skulle kunna anses vara näringsverksamhet i konkurrens med dessa. 
Därför föreslås avslag på medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 28. 
Protokollsutdrag, Kf 160310 § 12. 
Medborgarförslag, 2015-12-28, en sida. 
 
 

forts. 
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Ks § 71 forts. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-20, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:357/73 

Ks § 72 
 
Motion om Gagnefsgården 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avförs från vidare handläggning. 
 
Motivering till beslut 
Motionären har avlidit och motionen föreslås avföras från vidare 
handläggning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bengt-Ola Ryttar (S); 

att en planändring snarast genomförs som gör det möjligt att utnyttja den 
så kallade Bergkvistska tomten, 

att kommunen snarast kompletterar upphandlingen med att angränsande 
kommunal mark får användas. 

 
Redogörelse som berör motionen 
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att man ska ”bygga 
demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan”. 
Gagnefsgården kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende. Bara 
som tillfällig lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och 
byggnation pågår av de nya demensboendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn 160418 § 38, dnr SN/2015:136/73. 
Protokollsutdrag, Kf 140428 § 54. 
Motion, 2014-04-22, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:504/29 

Ks § 73 
 
Motion om byggnationer i markplan till äldreomsorgen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att 
Gagnefs kommun bygger de särskilda-demens-äldreboendena i markplan. 
 
Motivering till beslut 
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att man ska ”bygga 
demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan”. 
Gagnefsgården kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende. 
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 motionen föreslår. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn 160418 § 40, dnr SN/2015:134/73. 
Protokollsutdrag, Kf 140616 § 111.  
Motion, 2014-05-27, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:310/00 

Ks § 74 
 
Motion om inköp/leasing av elbilar till hemtjänsten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att 
Gagnefs kommun inköper eller leasar 12 elbilar till hemtjänsten samt att 
laddningsstationer placeras vid varje äldreboende. 
 
Bedömning 
Elbilar är relativt nya på marknaden och har begränsad räckvidd. Inom 
hemtjänsten körs ofta korta sträckor. Därför bör det vara möjligt att 
komplettera kommunens bilpark med elbilar bland annat för användning 
inom hemtjänsten. De laddningsstationer som är tillgängliga i dag och som 
kan installeras utan stora ingrepp i elnätet ger en relativt begränsad effekt 
och därmed långa laddningstider. 
 
En introduktion av el-bilar i kommunen bör genomföras som ett projekt där 
kommunen börjar med att köpa 1-2 elbilar och testar i verksamheter där 
man tror att dessa kan fungera. Utifrån erfarenheterna kan ytterligare elbilar 
inskaffas. Ett sådant projekt bör inledas. 
 
Däremot skulle det att anskaffa elbilar i den omfattning som motionären 
föreslår innebära stora kostnader och stora risker för kommunen. Därför 
föreslås avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 29. 
Protokollsutdrag, Kf 150611 § 108. 
Motion, 2015-06-08, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-20, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:312/00 

Ks § 75 
 
Motion om laddningsstation för elbilar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) det 
installeras laddningsstationer/laddningsstolpar centralt på de större 
orterna i Gagnefs kommun. 
 
Bedömning 
I dag har Dala Energi installerat en laddningsstolpe vid Lindberghallen i 
Djurås. Detta är en enkel laddningsstolpe där det tar 10-12 timmar att ladda 
en elbil. Dessa laddningsstolpar är jämförbara med ett vanligt el-uttag. Om 
man ska installera laddningsstationer på fler ställen bör detta vara så kallade 
snabbladdningsstolpar med laddningstider ner mot en timme. Sådana 
laddningsstolpar innebär stora investeringar vilket innebär betydande 
kostnader. Detta lär vara orsaken att Dala Energi i första omgång installerat 
en enkel laddningsstolpe vid Lindberghallen. Vid de stolpar som erbjuds i 
dag finns ingen möjlighet att ta betalt för elen. 
 

Dala Energi utreder att skapa ett nät av snabbladdningsstationer vid centrala 
punkter i länet, bland annat Lindberghallen. Dessa stationer kommer i så fall 
vara utrustade med möjlighet att ta betalt med kort. 
 

Kommunen ser positivt på en spridning av laddningsstationer i länet, och 
kommer att medverka till den utvecklingen. Det kommer göras genom att 
driva på strategiarbetet i länet och ställa sig positiva till eventuella 
installationer i anslutning till kommunal mark. Om kommunen för egen 
del behöver installera egna snabbladdningsstationer bör utredas i samband 
med införande av elbilar i kommunal verksamhet. Däremot är det inte en 
kommunal uppgift att på det sätt motionen föreslår bedriva elhandel, utan 
en uppgift för företagssektorn. Därför föreslås avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 30. 
Protokollsutdrag, Kf 150611 § 109. 
Motion, 2015-06-09, en sida. 
 

forts. 
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Ks § 75 forts. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-20, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:341/00 

Ks § 76 
 
Motion om kontanthantering ett krav 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Återföra ärendet till kommunstyrelses förvaltning för ytterligare 
beredning. 

 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att ett 
av kraven i nästa upphandling av banktjänster ska vara att banken erbjuder 
kontanthantering i kommunen. 
 
Allmänna utskottets förslag, 2015-05-03 § 38, till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige är att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Homman (S): Återföra ärendet till kommunstyrelses förvaltning för 
ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot sitt eget förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 38. 
Protokollsutdrag, Kf 151014 § 162. 
Motion, 2015-08-31, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-20, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 
Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2016:58/04 

Ks § 77 
 
Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Gagnefs kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Gagnefs kommun 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Prognosen som helhet visar på ett överskott på 1,6 mnkr, vilket är 
9,7 mnkr sämre än budget. Prognosen innebär ändå en klar förbättring 
med 5,3 mnkr sedan den prognos nämnderna lade efter mars månad.    
 
Underskottet beror på att tre av nämnderna prognosticerar betydande 
underskott. Socialnämnden förväntas få ett underskott på 7,2 mnkr, 
barn- och utbildningsnämnden prognostiserar -2,2 mnkr medan 
kommunstyrelsen prognosticerar -1,7 mnkr.  
 
Underskotten uppvägs av en positiv prognos för finansförvaltningen 
(1,7 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-17, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Gagnefs kommun, nio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:435/13 

Ks § 78 
 
Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och 
nyanlända flyktingar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tilldela tekniska nämnden investeringsmedel med 2,5 miljoner kronor 
för fastighetsköp för att lösa akuta bostadsbehov för nyanlända. 

2. Tidigare tilldelade medel om 3,5 miljoner får användas till inköp av 
ytterligare fastigheter. 

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

4. Målsättningen är att fastigheter som köps in ska kunna avyttras utan 
förlust för kommunen. 

5. Ge tekniska nämnden och Gagnefsbostäder AB i uppdrag att tillskapa 
fler bostäder inom befintligt fastighetsbestånd. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun har ansvar att tillhandahålla bostäder till ett antal nyanlända 
flyktingar med permanent uppehållstillstånd, 39 stycken under 2017. Utöver 
det finns ett behov av utslussningslägenheter för ensamkommande 
flyktingbarn. Det finns i princip inga lediga bostäder i Gagnefs kommun. 
 
I samband med en tidigare flyktingvåg köpte kommunen in vanliga villor som 
hyrdes ut till de nyanlända. Villorna såldes sedan på den privata marknaden 
då behovet avtog. 
 
Socialnämnden, tekniska förvaltningen och ekonomiavdelningen har 
tillsammans diskuterat lösningar och ser att tidigare metod bör vara lämplig 
nu också. I samband med denna flyktingvåg kan tekniska förvaltningen 
återigen köpa in villor och bostäder samt hyra ut dessa till nyanlända med en 
förväntad försäljning av fastigheterna inom en kortare period. 
 
Tekniska förvaltningen har tidigare (Kf 2015-09-03 § 149) tilldelats 3,5 miljoner 
för inköp av en villa. Av dessa har cirka 800 tkr använts för inköp och enklare 
renovering av en fastighet. Dessa medel bör kunna användas för att köpa och 
anpassa ytterligare fastigheter. Med ett anslag på ytterligare 5 miljoner förväntas 
tekniska nämnden kunna göra fastighetsköp som tillgodoser boendet för 20 till 
30 nyanlända. 

forts. 
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Ks § 78 forts. 
 
Ärendets beredning 
Av de 39 nyanlända förväntas cirka hälften vara enpersonshushåll vilket 
inte stämmer helt med de fastigheter som erbjuds på marknaden. I början 
av april 2016 erbjöds 20 vanliga enfamiljsvillor till försäljning men inga 
flerbostadshus eller liknande. 
 
De fastigheter som köps in väljs med bäst möjlighet att dela av till två eller 
fler separata boenden. Eventuellt kan det finnas behov av att göra mindre 
förändringar i byggnaderna för att tillfälligt erbjuda separata boenden i en 
byggnad som från början var anpassad för en familj. 
 
Tekniska nämndens förslag, 2016-04-20 § 23, till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige gällande beslutspunkt 1 är ”Tilldela tekniska 
nämnden investeringsmedel med 5 miljoner kronor för fastighetsköp för att 
lösa akuta bostadsbehov för nyanlända.”. 
 
Finansiering 
Finansiering av fastighetsköpen kommer att behöva ske genom upptagande 
av lån. 
 
De driftskostnader som uppstår för fastigheterna (räntor, avskrivningar och 
övrig drift) förväntas täckas av de hyror som hyresgästerna får betala. 
 
Vakanskostnader kommer att uppstå för kommunen under perioden fram till 
dess att lägenheterna är uthyrda. Vakanser kan även uppstå i framtiden om 
och när hyresgästerna väljer att flytta till andra boenden. 
 
Om behovet av bostäder minskar i framtiden förutsätts kommunen sälja 
bostäderna på den öppna marknaden. Då kan realisationsvinster och 
förluster uppstå som påverkar kommunens resultat. 
 
Vakanskostnader samt eventuella framtida kostnader för realisationsförluster 
förväntas finansieras inom ram. 
 
 
 
 
 
 

forts. 
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Ks § 78 forts. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Gret Olsson (S): Ändra tilldelningsförslaget för investeringsmedel om 
5 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. 

Sofia Jarl (C): Tilläggsförslag, målsättningen är att fastigheter som köps in 
ska kunna avyttras utan förlust för kommunen samt att ge tekniska nämnden 
och Gagnefsbostäder AB i uppdrag att tillskapa fler bostäder inom befintligt 
fastighetsbestånd. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag mot Ann-Gret Olsson (S) 
ändringsförslag på beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Ann-Gret Olsson (S) förslag. 
 
Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag, beslutspunkt 4 och 5, var 
för sig mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Tn 160420 § 23, dnr TN/2015:232/13. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, socialförvaltningen, 
kommunstyrelsens förvaltning (ekonomiavd.), 2016-04-06, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Au 160322 § 26 
Ks 151130 § 233 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:101/29 

Ks § 79 
 
Lokalbehov Bäsna förskola och grundskola 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anslå 1 300 000 kronor i investeringsmedel för att etablera en 
modullösning för lokaler för Bäsna skola. 

2. Investeringen finansieras genom upptagande av lån. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat en lokallösning för Bäsna skola 
och förskola. Tekniska förvaltningen kan tillhandahålla en modulbyggnad 
som i förlängningen kan köpas in och bli en permanent byggnad. 
 

Kostnaderna bedöms till: 

Markarbete och anslutningar cirka 500 tkr, antaget. 

Etablering av byggnad cirka 800 tkr, enligt offert. 

Hyreskostnad 40 500 kr/mån i 60 månader enligt offert. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Antalet barn i förskola och grundskola ökar i Bäsna. De närmsta åren 
kommer grundskolans elevantal öka. Läsåret 2015/16 är det 29 elever 
inskrivna i F-3 verksamheten. Läsåret 2016/17 kommer det vara 38 
elever, för att sedan succesivt öka till cirka 50 elever. Förskolan och 
familjedaghemmen har 55 inskrivna barn. Som prognosen ser ut 
kommer det att ligga på den nivån de närmsta åren. 
 

Idag bedrivs verksamheten i Bäsna i fyra olika hus. Grundskolan och fritids 
i ett och förskolan i tre skilda avdelningar, Blåklockan, Vitsippan och 
Smörblomman. Smörblomman är den avdelning som är äldst och som har 
ett tillagningskök. Den är inrymd i lokaler ägda av en bostadsrättsförening. 
Kostnaden för Smörblomman ligger på 226 tkr/år. Vitsippan är en tillfällig 
modullösning som kommunen betalar cirka 220 tkr i hyra för årligen. Den 
modulen ska avvecklas då den står olämpligt och tar yta av skolgården. 
 

Det ökade antal elever i grundskolan gör att det redan till nästa läsår behövs 
ytterligare lokalyta motsvarande cirka 150 kvm. Tekniska förvaltningen har 
ett förslag om att införskaffa ett hus på cirka 300 kvm. 
 

Avvecklingskostnader för befintlig modul beräknas till cirka 100 tkr. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-05-17 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Ks § 79 forts. 
 
Finansiering 
Kostnaden för etablering, markarbete och byggnad uppgår till 1 300 tkr. I 
och med att det rör sig om ett betydande värde med en ekonomisk livslängd 
på minimum tre år bör dessa kostnader ses som en investering. 
 

Hyreskostnaderna för lokalerna är en driftskostnad som förutsätts täckas 
inom barn- och utbildningsförvaltningens ekonomiska ram. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun 160511 § 58, dnr BUN/2016:97/29. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-05-04, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Bun 160420 § 50 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:423/04 

Ks § 80 
 
Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Justera Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 
Koncernens totala inlåningsram för långfristig skuld exklusive 
leasingskuld blir 663,5 mnkr. Beslutet gäller tills vidare. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fattat nya beslut om investeringar som ska 
finansieras med lån.  Som effekt av detta måste inlåningsramen för 
kommunkoncernen justeras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-17, en sida. 
Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 160428 § 66 
Kf 160121 § 3 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:367/63 

Ks § 81 
 
Kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ärenden som anhängiggjorts före 1 januari 2016 och som till någon del 
avser tid före 1 januari 2016 kommer att betalas ut längst till och med 
den dag barnet fyller tre år. 

 
Ärendebeskrivning 
Riskdagen har beslutat att avskaffa lagen om kommunalt vårdnadsbidrag 
(2008:307). Den upphävda lagen föreslås gälla i fråga om ärenden om 
kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos kommunen före 
den 1 januari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid 
före upphävandet. 
 
Ärendets beredning 
Ärenden med vårdnadsbidrag som beslutats före den 1 januari 2016 och 
som till någon del avser tid före den 1 januari 2016 ska kunna betalas ut. 
Möjligheten att förlänga ett sådant beslut med en ny ansökan upphör att 
gälla från 1 januari 2016. 
 

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen 
2016-02-10 med uppdraget att redovisa konsekvenserna utifrån antalet barn 
och kostnader för både vårdnadsbidrag och förskola. Samtidigt vill man se 
över möjligheten att förlänga tiden för vårdnadsbidraget för de barn som 
idag har vårdnadsbidrag fram till dess de fyller tre år. 
 

Per sista mars är det 14 barn som uppbär vårdnadsbidrag. Årskostnaden för 
ett barn med vårdnadsbidrag är 36 000 kronor. Genomsnittskostnaden för en 
plats i den kommunala förskolan är för åldersgruppen 1-3 år är 110 000 kr/år. 
 

För att få en hel bild av kostnaderna bör även de intäkter kommunen får i 
det kommunala utjämningsystemet samt skatteintäkter räknas in i den totala 
kostnadskalkylen. En sådan beräkning ger en mer balanserad bild av den 
samlade kostnaden för en förskoleplats i förhållande till vårdnadsbidraget. 
 

Om vårdnadsbidraget förlängs till dess barnet fyller tre år, är det nio barn 
som omfattas. Som längst kommer då bidraget betalas ut till och med den 
sista september 2017. Kostnaden för en förlängning kommer att bli 150 tkr i 
2017 års budget.  

forts. 
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Ks § 81 forts. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun 160420 § 44, dnr BUN/2015:194/63. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-18, två sidor. 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 6, dnr BUN/2015:194/63. 

Förslag till lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag 
Prop. 2014/15:147 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 151112 § 220 
Kf 100607 § 83, dnr KS/2007:97/63 
Kf 081208 § 116, dnr KS/2008:284/04 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:103/04 

Ks § 82 
 
Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2015 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit under året har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2015 för Gagnefsbostäder AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Granholm (KOSA) i handläggning 
och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanställd årsredovisning för räkenskapsåret 2015 påvisar ett positivt 
resultat om 1 517 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Gbab 160425 § 10, dnr GBAB/2016:14/04. 

Årsredovisning för Gagnefsbostäder Aktiebolag räkenskapsåret 2015 
och revisionsberättelse, 22 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Gagnefsbostäder AB 
Ombud, Irene Homman (S) 
Ersättare, Sofia Jarl (C) 
__________ 

Petter Börjesson 
Ekonom, B.J. 
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 Dnr KS/2016:108/04 

Ks § 83 
 
Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2015 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefs Teknik AB bedrivit under året har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2015 för Gagnefs Teknik AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) och Christer Iversen (L) 
i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Gagnefs Teknik AB för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och revisionsberättelse, 
Gagnefs Teknik AB, 22 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Gagnefs Teknik AB 
Ombud, Irene Homman (S) 
Ersättare, Sofia Jarl (C) 
Jan Frimodig 
Ekonom, K.M. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:106/04 

Ks § 84 
 
Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2015 för Dala Vatten och Avfall AB till 
handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Vatten och Avfall AB bedrivit under året har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2015 för Dala Vatten och 
Avfall AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Dala Vatten och Avfall AB, 2016-04-18 § 9, en sida. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och revisionsberättelse, 
Dala Vatten och Avfall AB, 21 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Dala Vatten och Avfall AB 
Ombud, Irene Homman (S) 
Ersättare, Sofia Jarl (C) 
Örjan Furn 
__________ 
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 Dnr KS/2016:111/04 

Ks § 85 
 
Falun-Borlänge regionen AB årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2015 för Falun-Borlänge regionen AB 
till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Falun-Borlänge regionen AB bedrivit under 
året har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2015 för 
Falun-Borlänge regionen AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Falun-Borlänge regionen AB för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och revisionsberättelse, 
Falun Borlänge-regionen AB, 17 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Falun Borlänge-regionen AB 
Peter Berglund 
__________ 
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 Dnr KS/2016:113/04 

Ks § 86 
 
Visit Södra Dalarna AB årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2015 för Visit Södra Dalarna AB 
till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Visit Södra Dalarna AB bedrivit under året 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2015 för 
Visit Södra Dalarna AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Visit Södra Dalarna AB för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Visit Södra Dalarna AB räkenskapsåret 2015 
och revisionsberättelse, tolv sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Visit Södra Dalarna AB 
Carl Johan Ingeström  
__________ 
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 Dnr KS/2016:109/04 

Ks § 87 
 
Dala Energi AB årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2015 för Dala Energi AB till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Energi AB bedrivit under året har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2015 för Dala Energi AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Granholm (KOSA) i handläggning 
och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015, Dala Energi AB, 38 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Dala Energi AB 
Ombud, Alf Johansson (S) 
Ersättare, Christer Iversen (L) 
Gösta Söderkvist 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr KS/2016:107/04 

Ks § 88 
 
Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
verksamhetsåret 2015. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S), Lars-Erik Granholm (KOSA) 
och Sofia Jarl (C) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2016-02-17 ärende 2, 
en sida. 

Årsredovisning 2015 för Räddningstjänsten Dala Mitt och 
revisionsberättelse, 25 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:112/04 

Ks § 89 
 
Region Dalarna årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Region Dalarna för 
verksamhetsåret 2015. 

2. Bevilja ledamöterna i Region Dalarna ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S), Sofia Jarl (C) 
och Erik Warg (C) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Region Dalarna för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, Region Dalarna, 2016-05-09, en sida. 

Protokollsutdrag, Region Dalarna, 2016-03-18 § 71, en sida. 

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 
och revisionsberättelse, Region Dalarna, 25 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:105/04 

Ks § 90 
 
Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund 
för verksamhetsåret 2015. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Nedansiljans samordningsförbund 
för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och revisionsberättelse, 
Nedansiljans samordningsförbund, 36 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:76/04 

Ks § 91 
 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
bokslut 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut 2015 för Gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) och Sofia Jarl (C) 
i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut 2015 för Gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, 2016-02-08 § 1, nio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:28/04 

Ks § 92 
 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel bokslut 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut 2015 för Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut 2015 för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel, 2016-02-23 § 14, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:29/04 

Ks § 93 
 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut 2015 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut 2015 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 
 
Beslutsunderlag 
Brev, Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2016-02-12, en sida. 
Protokollsutdrag inklusive bilagor, Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 
2016-01-28 § 7, tio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:110/04 

Ks § 94 
 
Språktolksnämnden Dalarna bokslut 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut 2015 för Språktolksnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Språktolksnämnden Dalarna ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut 2015 för Språktolksnämnden Dalarna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag inklusive bilagor, Språktolksnämnden Dalarna, 
2016-02-18 § 1, sju sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:33/00 

Ks § 95 
 
Kommunchefens verksamhetsrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Partnerskap E16 Gävle-Oslo 

• Visit Södra Dalarna 

• POSOM 

• Almedalen 

• Kommunchef, Tommy Sandberg 

• Dalagemensam telefoni 2016 

• Blodomloppet 
 
Beslutsunderlag 
Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2016-05-16, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 96 
 
Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 
kommunstyrelsens ärendebalanslista. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens 
ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 
och kan därmed avslutas: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-05-04, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 
__________ 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 
Kf 130610 § 78 
2013:418/73 

Medborgarförslag till om- och nybyggnad av 
Gagnefsgården 

Kf 131104 § 139 
2013:754/29 

Medborgarförslag om gruppbebyggelsen intill 
Törnholn i Dala-Floda 

Kf 140428 § 53 
2014:315/73 

Medborgarförslag om demensboende 

Kf 140616 § 111 
2014:504/29 

Motion om byggnationer i markplan till 
äldreomsorgen 

Ks 150414 § 57 
2015:218/00 

IT-säkerhetsplan för Gagnefs kommun 

Au 150505 § 34 
2015:211/05 

Upphandlingscentrum – aktuella upphandlingar 

Kf 150611 § 105 
2015:296/53 

Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i 
kommunen 

Kf 150611 § 108 
2015:310/00 

Motion om inköp/leasing av elbilar till 
hemtjänsten 

Kf 150611 § 109 
2015:312/00 

Motion om laddningsstation för elbilar 

Kf 160310 § 12 
2015:464/00 

Medborgarförslag om att inrätta en bilpool för 
kommunens innevånare 
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 Dnr KS/2016:102/04 

Ks § 97 
 
Prognos 2016-03-31 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Prognos 2016-03-31 Kommunstyrelsen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Prognos 2016-03-31 för kommunstyrelsen föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 39. 
Prognos 2016-03-31 Kommunstyrelsen, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:102/04 

Ks § 98 
 
Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Kommunstyrelsen 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens prognos för april som är 1,7 mnkr över budget och 
200 tkr sämre än föregående prognos i mars. Den största avvikelsen är 
1,1 mnkr för kollektivtrafiken där en extrakostnad till landstinget, ej 
budgeterad, på 1,2 mnkr förändrar prognosen negativt. Dessutom 
påverkar ett personalärende på personalavdelningen prognosen negativt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Tilläggsförslag, att ge kommunchefen i uppdrag att till 
nästkommande sammanträde för kommunstyrelsen föreslå åtgärder för 
att nå budget i balans. 

Ann-Gret Olsson (S): Avslag till Sofias tilläggsförslag med motiveringen 
att kommunchefen har redan i sitt uppdrag att arbete för en budget i balans. 

Irene Homman (S): Ajournering. 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 17.30 till 17.35. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C), Erik Bergman (M) 
och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-16, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Kommunstyrelsen, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:98/04 

Ks § 99 
 
Budget 2017 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta Svar budgetdirektiv 2017 Kommunstyrelsens förvaltning. 

2. Översända svaret till budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens förvaltning har till budgetberedningen lämnat in 
behovsbeskrivningar på driftbudgeten på totalt 3 405 tkr. I beredningens 
budgetdirektiv prioriteras åtgärder för 900 tkr inom förvaltningen. 
 
Inom investeringsbudgeten begärdes 3 340 tkr. Budgetberedningen 
prioriterade 2 000 tkr av dessa. 
 
Kommunstyrelsen fick som alla nämnder ett uppdrag från budgetberedningen 
att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder på 1 % respektive 2 %. 
Utöver detta ska redovisas förslag till effektiviseringsåtgärder på 4 % som 
kan nås inom 5 år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-16, en sida. 
Svar budgetdirektiv 2017 KS förvaltning, sex sidor. 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 32. 
Budgetdirektiv 2017, fem sidor. 
 
Underlag 
Budget 2017 KS förvaltning, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Budgetberedningen + handling 
Tf kommunchef + handling 
Personalchef + handling 
Kommunikationschef + handling 
Ekonomichef + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2015:349/04 

Ks § 100 
 
Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2015/2016 för 
kommunstyrelsen. 

 
Definition av intern kontroll 
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för 
att kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering 
• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Lagkrav 
Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §: 
 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 
 
Internkontrollplanen 
Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 
verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 
processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 
resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder 
genomförs för att avlägsna bristerna. 
 
Redovisning 
Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för kommunstyrelsen består av 
9 punkter. En enkel uppföljning av planens kontrollområden har genomförts 
i samband med bokslutet 2015. En djupare genomgång samt åtgärdsplan i 
fall att brister upptäckts redovisas i blanketten som kontrollansvariga 
rapporterade.  

forts. 
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Ks § 100 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 33. 

Redovisning internkontrollplanen 2015/2016 kommunstyrelsen, 
2016-04-25, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-26, två sidor. 
Blankett kontrollansvarigas rapportering, 2016-04-25, nio sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 150922 § 162 
 
Protokollsutdrag 
Tf kommunchef + handling 
Personalchef + handling 
Kommunikationschef + handling 
Ekonomichef + handling 
Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2015:419/35 

Ks § 101 
 
Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Återföra ärendet till Gagnefs Teknik AB för ytterligare beredning. 

2. Ge Gagnefs Teknik AB i uppdrag att återkomma med en plan för hur 
man kommer att arbeta med att rena vattnet från läkemedelsrester. 

 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anki Enevoldsen (C) och 
Sofia Lorentzon (C) att Gagnefs kommun kompletterar reningsverken 
med ytterligare reningssteg så att läkemedelsrester tas bort. 
 
Ärendets beredning 
Gagnefs Teknik AB´s förslag är att invänta resultat från pågående forskning 
och utveckling, som bedrivs genom flera pilotprojekt runtom i Sverige, så 
rätt teknik som uppfyller kommande tillstånds- och lagkrav implementeras. 
 
Nuvarande lagstiftning och tillståndskrav ger ingen vägledning kring vilka 
läkemedelsrester som ska renas och vilka gränsvärden som ska gälla. En för 
tidig investering av utrustning till reningsprocesser kan resultera i att 
kommande krav och önskat resultat inte uppnås. Vidare pågår flera 
pilotprojekt som kommer att ge bättre vägledning om teknikval och 
reningssteg. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 31. 
Protokollsutdrag, GTAB 160317 § 11, en sida. 

Yttrande gällande motion om att rena vattnet från läkemedelsrester vid 
reningsverk i Gagnef, Dala Vatten och Avfall AB, 2016-01-12, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 151112 § 204. 

Motion, 2015-11-10, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Teknik AB + handling 
Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2016:69/04 

Ks § 102 
 
Verksamhetsbidrag för 2016 
– Falu Domstolars Nämndemannaförening 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 3 000 kronor för år 2016 till 
Falu domstolars nämndemannaförening. 

2. Bidraget betalas ut efter att Falu domstolars nämndemannaförening 
rekvirerat det. Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2016-11-30. 

 
Falu domstolars nämndemannaförening har inkommit med en ansökan om 
bidrag från Gagnefs kommun med 3 000 kronor för verksamhetsår 2016. 
Bidragsansökan gäller de nämndemän som kommunfullmäktige i Gagnef 
utser. I Gagnef finns sex nämndemän i tingsrätt. 
 

Falu domstolars nämndemannaförening arbetar med att bredda kompetensen 
inom allt som kan kopplas till de beslut som tas i domstolarna. Det kan röra 
sig om förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, 
placering av barn, bakgrunder till eko brott, psykiatri, narkotika- och 
drogproblematik som kopplas till brottslighet med mera. 
 

Föreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för 
rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut 
som möjligt i domstolarna. Nämndemannasystemet är grundläggande i den 
svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen. 
 

Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till 
studiebesök och kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. 
Föreningen har även för avsikt att komma ut till skolorna (högstadiet) och 
om ekonomin tillåter betala för förlorad arbetsförtjänst vid studieresor. 
 

Domstolsverket lämnar inte bidrag till föreningens verksamhet utöver det 
som rör själva domstolarna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Au 160503 § 34. 

Ansökan om bidrag, Falu Domstolars Nämndemannaförening, 2016-03-14, 
en sida. 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-05-17 47 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Ks § 102 forts. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-04-25, en sida. 
Protokollsutdrag, Ks 150519 § 95, dnr KS/2015:255/04. 
 
Protokollsutdrag 
Falu Domstolars Nämndemannaförening 
Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2016:66/40 

Ks § 103 
 
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett 
klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål - yttrande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över ”Delbetänkande från Miljömålsberedningen med 
förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål”. 

2. Översända yttrandet till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljömålsberedningen har kommit med sitt delbetänkande i form av ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Gagnefs kommun har getts möjlighet 
att yttra sig över delbetänkandet senast 2016-06-10. 
 
Beslutsunderlag 
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett 
klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, yttrande, 
2016-05-10, en sida. 

Protokollsutdrag, Au 160503 § 35. 

Ett miljöpolitiskt ramverk för Sverige, tjänsteutlåtande inkl. 
författningsförslag, 2016-04-28, åtta sidor. 

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om 
ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, Miljö- och 
energidepartementet, 2016-03-10, 367 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet + yttrande 
Chef för miljö- och byggförvaltningen + yttrande 
Näringslivssamordnare + yttrande 
__________ 
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 Dnr KS/2016:68/00 

Ks § 104 
 
Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) – remiss 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Gagnefs kommun avböjer att svara på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturdepartementet har skickat ”Betänkandet Låt fler forma framtiden! 
(SOU 2016:5)” på remiss. Remissvar ska ha inkommit till 
Kulturdepartementet senast 2016-06-21. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss, Betänkandet Låt fler forma framtiden, Kulturdepartementet, 
2016-03-09, 763 sidor. 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 105 
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Ärendebeskrivning 
Anders Karlin redovisar från verksamheten för Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

Dnr: KS/2016:32/10 
 

2. Verksamhetsrapport från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
Ylva Renström redovisar från verksamheten för Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Underlag 
Verksamhetsberättelse, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel, två sidor. 

Dnr: KS/2016:32/10 
 

3. Verksamhetsrapport från Språktolksnämnden i Dalarna 

Ärendebeskrivning 
Marianne Sjöström och Carina Johansson redovisar från verksamheten för 
Språktolksnämnden i Dalarna. 

Underlag 
KS uppsiktsplikt – Gagnefs kommun inkl. revisionsrapport 2016, 
Språktolksnämnden i Dalarna, fyra sidor. 

Dnr: KS/2016:32/10 
 
 

forts. 
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Ks § 105 forts. 
 
4. Verksamhetsrapport från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

Ärendebeskrivning 
Arne Thuresson redovisar från verksamheten för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. 

Dnr: KS/2016:32/10 
 

5. Verksamhetsrapport från Nedansiljans Samordningsförbund 

Ärendebeskrivning 
Tanja Mårtensson och Lotten Kluck redovisar från Nedansiljans 
Samordningsförbunds verksamhet. 

Underlag 
Redovisning av verksamheten 2015, Nedansiljans Samordningsförbund (NSSF), 
2016-05-03, två sidor. 

Dnr: KS/2016:32/10 
 

6. Verksamhetsrapport från Överförmyndare i samverkan 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Holm redovisar från verksamheten för Överförmyndare i samverkan. 

Dnr: KS/2016:32/10 
 

7. Effektivare samverkan Dala Vatten och Avfall AB 

Ärendebeskrivning 
Dala Vatten och Avfall AB har gett Sweco i uppdrag att utreda följande; 

• Effektivisera det administrativa arbetet med minst 9 olika ekonomiska redovisningar 

• Effektivisera styrning av DVAAB och dess ägarbolag 

Särskild fokus ligger på att undersöka möjligheterna till ett mer samlat 
huvudmannaskap för både VA och avfall kopplat till de olika organisationsmodeller 
som är tillämpliga (bolag, kommunalförbund). 

Underlag 
Effektivare samverkan Dala Vatten och Avfall AB, förstudie, 2015-11-30, 32 sidor. 
Effektivare samverkan, presentation 2014-12-15, 29 sidor. 
PM angående förslaget ”Effektivare Samverkan Dala Vatten och Avfall”, 2016-05-10, tio sidor. 

Dnr: KS/2015:357/00  
forts. 
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Ks § 105 forts. 
 
8. Prognos 2016-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Prognosen visar på ett helårsresultat som budget. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Mbn 160413 § 35, dnr MBN/2015-000353/40. 
Prognos 2016-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2016:87/04 (MBN/2015-000353/40) 
 

9. Prognos 2016-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 5,5 mnkr. De största 
avvikelserna står verksamheterna förskolan och gymnasiet för. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Bun 160420 § 47, dnr BUN/2016:20/04. 
Prognos 2016-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2016:87/04 (BUN/2016:20/04) 
 

10. Prognos 2016-03-31 Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Nämnden lämnar en prognos som följer budget för helåret. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Kfn 160421 § 24, dnr KFN/2016:85/04. 
Prognos 2016-03-31 Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2016:87/04 (KFN/2016:85/04) 
 

11. Prognos 2016-03-31 Socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 7,1 mnkr. Vård och omsorg progno-
stiserar ett underskott med 2,1 mnkr, individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett 
underskott på 2,4 mnkr och LSS prognostiserar ett underskott på 2,6 mnkr. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Sn 160418 § 44, dnr SN/2016:34/04. 
Prognos 2016-03-31 Socialnämnden, tre sidor. 

Dnr: KS/2016:87/04 (SN/2016:34/04) forts. 
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Ks § 105 forts. 
 
12. Redovisning av internkontrollplan 2015 Miljö- och byggnadsnämnden 

Underlag 
Protokollsutdrag, Mbn 160309 § 26, dnr MBN/2015-000042/40/40. 
 

13. Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Barn- och utbildningsnämnden 

Underlag 
Protokollsutdrag, Bun 160420 § 49, dnr BUN/2015:191/04. 
Redovisning internkontrollplan 2015/2016 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 
 

14. Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Kultur- och fritidsnämnden 

Underlag 
Protokollsutdrag, Kfn 160421 § 25, dnr KFN/2015:62/04. 
Redovisning internkontrollplan 2015/2016 Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 
 

15. Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2016 

Underlag 
Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2016, 2016-02-24, 19 sidor. 

Förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av 
nyanlända för bosättning under 2016, 2016-03-30, nio sidor. 

Dnr: KS/2016:57/13 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-05-10, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Tf kommunchef 
Kommunsekreterare 
Miljö- och byggnadsnämnden, f.k. (nr 8, 12) 
Barn- och utbildningsnämnden, f.k. (nr 9, 13) 
Kultur- och fritidsnämnden, f.k. (nr 10, 14) 
Socialnämnden, f.k. (nr 11) 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare 
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Ks § 106 
 
Ordföranderapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Nytt avtal mellan Gagnefs kommun och Polisen. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-05-17 55 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Ks § 107 
 
Anmälan av utskottens protokoll 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-05-10, en sida. 
Allmänna utskottet 2016-05-03, §§ 28-39. 
Personalutskottet 2016-04-19, §§ 15-19. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2016:34/04 

Ks § 108 
 
Ökad investeringsbudget för fordonsköp 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tekniska nämnden får en utökade investeringsbudget 2016 med 
1 250 000 kronor 2016 för inköp av fyra fordon. 

2. Investeringen finansieras genom upptagande av lån. 
 
Deltar ej i beslut 
Sofia Jarl (C) och Erik Warg (C) deltar ej i beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om utökad 
investeringsram 2016 med 1 250 000 kronor för inköp av nya fordon. 
 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2016-02-16 och översändes 
därefter till budgetberedningen. Budgetberedningen fattar inga beslut utan 
budgetberedningens behandling ligger till grund för de förslag som läggs till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Budgetberedningen har 
prioriterat anskaffningen av bilar i det förslag som har diskuterats inför 2017. 
 
Ekonomichefens bedömning 
I tjänsteutlåtandet inför kommunstyrelsens behandling 2016-02-16 
argumenterades att det var av stor vikt för verksamheten att få tillgång 
till fordon redan under 2016. 
 

För kommunens kostnader över tid, är det av mindre betydning när en 
investering görs, utan viktigare om den görs.  
 

I och med att budgetberedningen har prioriterat fordonen inför 2017 skulle 
det vara stor vinst för verksamheten att kunna införskaffa dessa redan 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-12, två sidor. 

Investeringsbudget 2016. Utdrag ur Verksamhet och budget 2016-2018 
fastställt av Kf 2015-10-14 § 176. 
 
 
 

forts. 
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Ks § 108 forts. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 160216 § 6 
Tn 160204 § 3 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:115/04 

Ks § 109 
 
Årsbokslut 2015 för de stiftelser som förvaltas av Gagnefs kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsbokslut 2015 för stiftelsen Adelborgska fonden för 
Gagnefs minnesstuga. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun förvaltar två stiftelser Adelborgska fonden för Gagnefs 
minnesstuga och Magasinskassan. Kommunstyrelsen utgör styrelse för 
stiftelserna. Kommunen är inte ägare till stiftelserna. 
 
Stiftelserna administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete 
ingår löpande utbetalningar av medel i enlighet med stiftelsens ändamål och 
efter attest av ekonomichef, löpande redovisning och upprättande av 
bokslut. För detta arbete debiteras ett årligt arvode. 
 
Årligen upprättas årsbokslut, vilket fastställs av kommunstyrelsen som 
styrelse för stiftelserna och revideras av kommunrevisionen. 
 
Årsbokslut för 2015 är klart nu för Stiftelsen Adelborgska fonden för 
Gagnefs minnesstuga, och bör fastställas av kommunstyrelsen. Årsbokslut 
för stiftelsen Magasinskassan är ännu ej klart. 
 
När kommunrevisionen lämnat sin rapport, kommer denna presenteras vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-16, en sida. 

Sammanställning över stiftelser per 2015-12-31, en sida. 

Årsbokslut 2015 för stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs minnesstuga, 
nio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen 
Ekonom, B.J. 
__________ 

 






