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Kommunstyrelsen 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-19.40, 

 ajournering kl. 18.12-18.24 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

 Ann-Gret Olsson (S)  

 Tomas Fredén (S)  

 Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Svante Hanses (KOSA) 

 Sofia Jarl (C) 

 Erik Warg (C) §§ 113-118, 123, 126-127, 132, 135-136 

 Stefan J Eriksson (M) 

 Anders Bengtsson (KD) §§ 113-118, 123, 127, 132, 135-136 
 

Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 113-118, 

 123, 127, 132, 135-136 

 Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 119-122, 

 124-126, 128-131, 133-134, 137-140 

 Christer Iversen (L) §§ tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 119-122, 

 124-125, 128-131, 133-134, 137-140 

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

Övriga närvarande 

Ersättare Pelle Källs (KOSA) §§ 113-118, 123, 127, 132, 135-136   

 Erik Bergman (M) §§ 113-118, 123, 127, 132, 135-136 

 Christer Iversen (L) §§ 113-118, 123, 126-127, 132, 135-136 
 

Tjänstemän Tommy Sandberg, kommunchef 

 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 123-126, del av § 137 

 Helena Halvarsson, personalchef, § 127 

 Karin Halvarsson, ekonom, § 132 

 Birgitta Johansson, miljö- och byggchef, §§ 135-136 

 Malin Lindén Ohlsson, socialchef, del av § 137 

 Marcus Blomkvist, tf teknisk chef, del av § 137  
 

Förtroendevalda Alf Johansson (S), kommunfullmäktiges ordförande, §§ 113-118, 127, 

 132, 135-136, del av § 137 
 

Övriga Jan Frimodig, Gagnefs Teknik AB, del av § 137 

 Johan Skeri, PwC, del av § 137 
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Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-09-28, kl. 16.00 
 

Justerade paragrafer §§ 113-140 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irene Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Sofia Jarl (C)  
 

 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-09-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-09-28 Datum då anslaget tas ned 2016-10-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2013:418/73 

Ks § 113 

 

Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Lars-Erik Granholm har inkommit med ritningar 

och kostnader på om- och nybyggnad av Gagnefsgården för att möta 

behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen. 

 

Motivering till beslut 

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 medborgarförslaget föreslår, varvid medborgarförslaget 

avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160307 § 17, dnr SN/2015:143/73. 

Protokollsutdrag, Kf 130610 § 78. 

Medborgarförslag, 2013-05-21, 14 sidor. 

 

Underlag 

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:429/00 

Ks § 114 

 

Medborgarförslag om Gagnefs kommun på Facebook 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Per Almén, till kommunfullmäktige föreslås 

att Gagnefs kommun skapar en sida på Facebook. 

 

Gagnefs kommuns verksamheter, de som vill och har behov av att 

kommunicera via sociala medier, finns redan idag representerade på 

Facebook. Ytterligare åtaganden med en central Facebooksida kräver 

kommunikationsresurser som idag inte finns. 

 

Ärendets beredning 

Gagnefs kommun gjorde under 2015 om webbplatsen gagnef.se. Den ”nya” 

webbplatsen är förenklad men också på ett snyggt sätt integrerad med 

sociala medier (Facebook).  

 

När det gäller sociala medier är kommunen redan aktiv via de verksamheter 

som idag valt, och ser fördelar/möjligheter, att huvudsakligen kommunicera 

den vägen; kulturen, fritidsgårdarna, musik- och dansskolan, 

företagarfrukostar, sjuksköterskor. För närvaron i sociala medier har det 

också tagits fram en policy som beskriver hur lagkraven ska uppfyllas och 

hanteras. Gagnefs kommun har däremot inget centralt Facebook- eller 

Twitterkonto med övergripande kommunal dialog likt Falun eller flera andra 

kommuner. Precis som förslagsställaren skriver finns det stora fördelar med 

dialogen via nätet. Men en sådan närvaro kräver både en bra analys över vad 

kommunen vill/ska uppnå med närvaron, en mogenhet och vilja också bland 

övriga verksamheter/tjänstemän samt ytterligare personella resurser.  

 

Kommunikationsavdelningen har i tidigare budgetberedningar föreslagit en 

utökning av en informationstjänst för att både kunna jobba internt med 

verksamheterna med förankring, kompetens och stöd i informations-

/marknadsföringsfrågor, men också för att aktivt kunna etablera 

kommunikation med medborgarna via sociala medier. 

 

forts. 
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Ks § 114 forts. 

 

Om/när Gagnefs kommun ger sig ut på den snabba, digitala sociala arenan 

är det av yttersta vikt att det finns ett glasklart syfte och resurser till att 

snabbt följa upp, svara och utvärdera kommunikationen. Det kräver också 

motsvarande följsamhet i våra verksamheter då medborgarnas frågor och 

synpunkter troligtvis till största delen berör någon av kommunens 

tjänster/verksamheter. 

 

Med hänsyn taget till de resurser som kommunikationsavdelningen 

disponerar sker en löpande utvärdering av kommunens närvaro på nätet 

redan idag. Det finns dock mer att åstadkomma, till exempel;  

• att skapa strategiska mål för hur ärenden/tjänster kan ”migreras” från 

manuell pappers/telefonhantering till webb/sociala medier 

• att löpande följa vad som sägs/skrivs om kommunen och aktuella frågor 

för att på ett tidigt stadium kunna bemöta på rätt sätt 

• att kunna informera brett vid särskilda händelser 

• att börja bygga en-till-en relationer med kommunens invånare. 

 

Det övergripande motivet är att Gagnefs kommun är så aktiva på webb och i 

sociala medier som nuvarande organisation och budget tillåter. En utökad 

närvaro kräver dels en förstärkning av personella resurser på kommunikations-

avdelningen samt en plan för hur kommunens verksamheter kan/ska utvecklas 

mot modernare kommunikationssätt. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 40. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 232. 

Medborgarförslag, 2015-11-19, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-05-03, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:465/00 

Ks § 115 

 

Medborgarförslag om att placera ut en snabbladdare för elbilar 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Mikael Franzon, till kommunfullmäktige föreslås 

att kommunen sätter upp en snabbladdare för elbilar i Djurås centrum. 

 

Ärendets beredning 

Att installera en snabbladdare för elbilar kostar cirka 500 000 kronor. 

Dala Energi har bjudit in Gagnefs kommun att delta i ett projekt där bidrag 

söks för att installera snabbladdare bland annat i Djurås/Lindberghallen. 

Då bidrag erhålles byts den befintliga elbilsladdstolpen ut mot en 

snabbladdare. Den befintliga stolpen är ingen snabbladdare. 

 

Finansiering 

Bidrag samt eget arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160526 § 29, dnr TN/2016:77/00. 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 13. 

Medborgarförslag, 2015-12-28, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-04-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:81/60 

Ks § 116 

 

Medborgarförslag om simundervisning till ensamkommande 
barn i Gagnef 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

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. 

 

Ärendets beredning 

Medborgarförslagets andemening med att öka kunskapen om simning är 

god. Idag genomför integrationsverksamheten simundervisning under 

sommaren för ensamkommande barn som vistas i Gagnefs kommun och där 

Gagnefs kommun har placeringsansvaret. Däremot har simundervisning ej 

erbjudits de barn som vistats i kommunen som är placerade på orten av 

andra kommuner. 
 

Det finns klara svårigheter att verkställa sådan aktivitet genom 

kommunens reglerade feriearbeten. Dels både genom att de som har 

feriejobb har rätt till egen vuxen handledare, att arbetet endast är förlagt 

till två veckor/feriearbetare samt att arbetsmiljö och säkerhet vid sådan 

aktivitet inte kan förväntas av en feriearbetare. Vidare finns även 

ansvarsfrågan vid anordnande av sådan aktivitet, både avseende 

försäkringar för deltagare samt utbildning för simundervisande handledare. 
 

Med anledning av ovanstående bör förutsättningarna för att utreda 

simundervisning för ensamkommande barn för samtliga som vistas inom 

kommunen handhas av kommunens integrationsverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 160906 § 28. 

Protokollsutdrag, Kf 160428 § 45. 

Medborgarförslag, 2016-04-11, en sida. 

 

 

forts. 
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Ks § 116 forts. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:120/43 

Ks § 117 

 

Medborgarförslag om interimskydda Sifferbo s:129 med akut 
avverkningshot i yngeltid 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag om att interimistiskt skydda fastigheten s:129 i Sifferbo 

från avverkning har inkommit från Åke Albinsson och Lilian Gustavsson. 

 

Redogörelse av ärendet 

Fastigheten Sifferbo s:129 är belägen nordost om Änjansdalen. Aktuellt 

område omfattar 0,6 ha mark och är samfällt ägt av jordägarna i Sifferbo. 

Närboende, förutom förslagsställarna, vill att skogen gallras då den är mycket 

tät och skuggar intilliggande villatomter. Hösten 2014 hölls ett möte i 

Sifferbo bystuga med delägarna i s:129, som diskuterade gallringen. Från 

kommunen deltog dåvarande markingenjören. Mötet enades om att området 

kunde gallras och Skogsstyrelsen har sedan fattat beslut om detsamma. 

Naturskyddsföreningen i Gagnef har inte haft något att erinra. De konstaterar 

också att skogen har gallrats två gånger tidigare de senaste 30 åren. 

 

Åke Albinsson har sedan på eget initiativ drivit frågan om att skydda 

skogspartiet. Han har bland annat tagit hjälp av tre biologer. Resultatet av 

inventeringen har sammanfattats av Albinsson själv. Ordföranden 

Naturskyddsföreningen Dalarna, har i en skrivelse till kommunens 

miljönämnd och dess ordförande begärt att kommunen ser till att stoppa 

avverkningen tills en naturinventering gjorts och det utretts om området kan 

ges kommunalt skydd genom naturvårdsavtal. 

 

Boende i Sifferbo har en stor andel skyddad natur i sitt närområde. Förutom 

Änjansdalen, som ligger på gångavstånd från flertalet boende, finns 

naturreservaten Djurmo klack och Sifferbo-Skalbergets på korta avstånd 

från Sifferbo. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 117 forts. 

 

Att skydda natur i form av reservat eller med naturvårdsavtal innebär ett 

långsiktigt ansvar för förvaltning och skötsel. Idag finns 14 kommunala 

reservat. Flertalet börjar bli till åren och behöver därför insatser i form av 

röjning, nya skyltar och spänger med mera om de ska fortsätta att vara 

tillgängliga för allmänheteten. Naturvårdsfondens pengar behövs för att 

långsiktigt kunna förvalta de 14 kommunala reservat som redan finns eller 

där beslut om nya reservat tagits. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160907 § 104, dnr MBN/2016-000223. 

Protokollsutdrag, Kf 160616 § 79. 

Medborgarförslag, 2016-05-15, fem sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-07-25, två sidor. 

 

Lagrum 

Miljöbalken 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:1077/28 

Ks § 118 

 

Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och Folktandvården 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anki Enevoldsen (C), 

Kerstin Stenquist (C), Fredrik Andersson (C), Birgitta Floresjö (C), 

Kristina Bolinder (C), Börje Lindvall (C), Erik Warg (C) och 

Kjell Andersson (C): 
 

Att (som alternativ till beslutet från 2012 att bygga ett nytt demensboende 

med 40 platser i direkt anslutning till Tjärnsjögården, vilket innebär att den 

gamla Gagnefsgården rivs) utreda möjligheten att flytta vårdcentralen och 

Folktandvården till en ny lokal i anslutning till befintlig parkering vid 

Lindbergshallen och därmed kunna lokalisera den sammanhållna 

demensvården till Älvudden. 

 

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. 

 

Ärendets beredning 

Socialnämndens förslag, 2016-05-23 § 56, till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige är att avslå motionen. Tekniska nämndens förslag, 

2016-02-04 § 1, till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att 

anse motionen besvarad. Liggande förslag är att avslå motionen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till motionen. 

Erik Warg (C): Bifall till motionen. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 118 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag att avslå motionen mot Sofia Jarl (C) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C) och Erik Warg (C) till förmån 

för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160523 § 56, dnr SN/2015:87/28. 

Protokollsutdrag, Tn 160204 § 1, dnr TN/2015:120/28. 

Protokollsutdrag, Kf 150305 § 17. 

Motion, 2014-12-22, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:437/02 

Ks § 119 

 

Motion om att prioritera arbetet med att minska kostnaderna 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

man anställer en person med ekonomi- och branschkunskap som arbetar 

med att hitta kostnadsminskningar och effektiviseringar inom vård- och 

omsorgssektorn. 

 

Motivering till beslut 

En arbetsgrupp som består av personer med god kunskap inom området 

samt ekonomi har under hösten 2015 gjort en analys av kostnaderna inom 

vård och omsorg samt tagit fram förslag på effektiviseringar. Detta har 

delgetts ledamöter i kommunstyrelsen samt presenterats muntligt vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-15. Vård och omsorg har påbörjat 

en hel del effektiviseringsarbete och kommer att fortsätta med fler åtgärder. 

Enligt den senaste prognosen fortsätter kostnaderna för vård och omsorg att 

sjunka. 

 

Då det redan finns bra underlag för vidare effektivisering avslås motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160418 § 39, dnr SN/2015:199/02. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 237. 

Motion, 2015-11-18, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:135/00 

Ks § 120 

 

Motion om respekt för kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Svante Hanses (KOSA) att 

kommunstyrelsens beslut 2014-02-18 § 26, om begäran om planändring av 

fastigheten Tjärna 30:18 ”Bergkvistska tomten” verkställs skyndsamt. Om 

planarbetet inte påbörjas önskas en redovisning av orsaken till det. 

 

Redogörelse av ärendet 

Del av Tjärna 30:18 är detaljplanerad för tre villatomter alternativt utgör 

parkmark enligt en byggnadsplan för del av Gagnefs kyrkby, som vann laga 

kraft 1965-10-15. Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-16 att marken inte 

skulle säljas för villor utan användas framtida utbyggnad av Gagnefsgården 

eller annat äldreboende. Kommunstyrelsen inkom 2014-02-18 med en 

planbeställning för byggandet av bostads-, vård-, skola-, handels- och 

småindustriändamål på Tjärna 30:18. Att planlägga för så vitt skilda 

användningsområdet som boenden, handel, skola och småindustri på en 

minimal tomt i ett bostadsområde är inte möjligt med dagens lagstiftning. 

Kommunstyrelsen förtydligade sedan beställningen 2014-09-02 till att gälla 

bostäder, vård och omsorg och redovisade även en avgränsning av 

planområdet, kommunstyrelsen beslut 2014-09-02 § 163 samt karta. 

Området med de tre villatomterna ingick inte i det senare uppdraget. 
 

Detaljplanarbete innebär att undersöka om en plats är lämpad för ett tänkt 

ändamål. Som underlag för en detaljplan ska också finnas en idéskiss som 

visar hur stora byggnadsvolymer som ska inrymmas inom planområdet samt 

hur trafikytor, parkeringsplatser och grönytor ska placeras och utformas. 

Idéskissen ska finnas framtagen och utvärderad innan beslut om plan-

läggning kan tas. Någon sådan skiss finns inte framtagen för ett nytt 

äldreboende intill Gagnefsgården. 
 

I det första skedet av planarbetet, innan positivt planbesked kan ges, görs en 

lämplighetsprövningen utifrån sådan som trafikföring till området och 

hänsynstagande till befintlig bebyggelse och andra markanspråk och 

intressen i närområdet. I ett tidigt skede, när Gagnefsgården avsågs rivas, 

fanns utrymme för ett nytt äldreboende. 

forts. 
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Med befintlig verksamhet i Tjärnsjögården och en upprustad Gagnefsgård 

finns inte mycket mark att bygga på. Om Gagnefsgården används för annat 

boende än demensplatser i framtiden kommer större friytor och mer 

parkeringsplatser att behövas. Det är heller inte rimligt att dra in mer allmän 

trafik till området genom att bygga ytterligare äldreboenden utöver den trafik 

som ska till Tjärnsjögården, Gagnefsgården och matleveranserna till och från 

befintligt kök. 
 

Planprocessen inrymmer ett stort mått av demokrati där närboende ska ges 

möjlighet att inkomma med synpunkter. Dessa synpunkter ska beaktas. 

Länsstyrelsen kommer också att lägga stor tonvikt vid att detaljplanen klarar 

dagens krav vad gäller hälsa och säkerhet för såväl närboende som framtida 

boenden. 
 

Först sedan en idéskiss tagits fram som redovisas en rimlig exploaterings-

grad med grönytor, parkeringsytor och lämplig trafikföring till och från 

området kan en ny detaljplan tas fram. Detta ska då ske enligt den 

prioriteringsordning som plankommittén beslutar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Återremiss. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag om återremiss mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160907 § 106, dnr MBN/2016-000225. 

Protokollsutdrag, Kf 160616 § 81. 

Motion, 2016-05-26, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 140902 § 163 inklusive karta, dnr KS/2014:116/21. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-07-25, två sidor. 

 

Lagrum 

2 och 4 kap PBL 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:139/40 

Ks § 121 

 

Motion om Gagnef behöver en ordentlig miljöplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Motivering till beslut 

Återremittera ärendet för kompletterande förslag angående hur nuvarande 

miljöprogram etc. ska hanteras. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Gagnef tar fram och uppdaterar en miljöplan för Gagnefs kommuns 

miljöarbete. 

 

Redogörelse för ärendet 

Miljö- och byggförvaltningen är väl medveten om att miljöprogrammet 

behöver uppdateras. Förvaltningen ansvarar också för flera andra 

styrdokument som behöver ses över, bland annat kommunens översiktsplan 

från 1998. Förvaltningens resurser för att kunna frigöra arbetstid för 

uppdrag av denna karaktär är dock mycket begränsade. För närvarade 

saknar kommunen en kommunbiolog som kan ansvara för översynen av 

miljöprogrammet. Medel för en deltidstjänst som kommunbiolog har sökt 

inför 2017 års budget. 

 

Miljöprogrammet finns också med på en lång lista över kommunala 

styrdokument som behöver ses över. Där ingår också kommunens energi- 

och klimatplan. Den senare gäller perioden 2013-2020. På tjänstmanahåll 

har diskuterats att kunna minska antalet kommunal styrdokument och 

exempelvis slå samman dessa båda dokument alternativt se över dem 

samtidigt. 

 

Det har hänt en del på miljöområdet i kommunen och miljömedvetandet har 

ökat i alla verksamheter och hos allmänheten. Detta behöver givetvis följas 

upp och mätas kontinuerligt.  

 

För närvarade saknar förvaltningen resurser för att göra en översyn av 

kommunens miljöprogram. 

 

forts. 
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Ärendets beredning 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag, 2016-09-07 § 105, till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att anse motionen 

besvarad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Återremiss, för kompletterande förslag angående hur 

nuvarande miljöprogram etc. ska hanteras 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160907 § 105, dnr MBN/2016-000224. 

Protokollsutdrag, Kf 160616 § 84. 

Motion, 2016-06-01, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-07-25, två sidor. 

 

Lagrum 

Miljöbalken 

Riksdagsbeslut om nationella miljömål 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunsekreterare 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2016:141/02 

Ks § 122 

 

Motion om grönare väg-vals-resekort via Dalatrafik 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) 

kommunen att ta fram ett kostnadsförslag och se över möjligheten att 

subventionera resekort med ett så kallat företagarkort enligt uppställda 

regler för anställda i Gagnefs kommun. 

 

Ärendets beredning 

Med anledning av motionen har personalavdelningen sett över hur 

förutsättningarna för företagskort ser ut just nu. Precis som motionären 

anger, erbjuder flera av Dalarnas kommuner möjligheten för medarbetare 

att inköpa företagskort med nettolöneavdrag varje månad.  
 

Kortet kan användas för resor till och från arbetet samt för resor under 

fritiden. Resekort Företag är opersonligt vilket innebär att vem som helst 

i familjen kan låna kortet. 
 

Det upplägg som Dalatrafik erbjuder innebär ingen subvention eller 

kostnad för arbetsgivaren, mer än den administration det skapar att 

beställa och administrera korten.  
 

Årsavgiften för ett företagskort är lägre än vanligt årskort, vilket innebär 

möjlighet för medarbetare att inköpa kortet för lägre pris. Fler personer 

som väljer kollektivt resande är bra för miljön samtidigt som det gör 

Gagnefs kommun till en attraktivare arbetsgivare. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 160906 § 27. 

Protokollsutdrag, Kf 160616 § 86. 

Motion, 2016-06-01, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:58/04 

Ks § 123 

 

Delårsbokslut per 2016-07-31 och helårsprognos för 
Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2016-07-31”. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Delårsrapport och prognos per 2016-07-31” och överlämna 

denna till kommunens revisorer. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att tillse att respektive nämnd återkommer 

med förslag på hur den ekonomiska målsättningen om 2 % överskott kan 

uppnås 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2016-07-31. 

 

Utfallet efter sju månader visar ett överskott på 9,8 mnkr vilket är 1,9 mnkr 

sämre än budget. Stora underskott redovisas inom socialnämnden och 

tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige 

redovisar ett negativa periodresultat som beror dels på en ojämn 

kostnadsfördelning över året, dels på upplupna intäkter som inte har gått att 

boka upp då de är mycket svåra att fastställa. Övriga nämnder visar på 

överskott, särskilt betydande är barn- och utbildningsnämndens överskott. 

Här är personalbudgeten periodiserad, men verksamheten har en 

kostnadstyngd under höstterminen. 

 

Prognosen för kommunen som helhet visar på ett överskott på 6,2 mnkr 

vilket är 5,1 mnkr sämre än budgeterat. Kommunens verksamheter 

prognosticeras få ett underskott på 4,0 mnkr, medan finansförvaltningen 

förväntas gå underskott med 1,0 mnkr. Finansförvaltningens tapp beror på 

sjunkande skatteintäkter i SKL:s prognoser 

 

Gagnefsbostäder AB redovisar ett överskott före finansiella poster på 0,3 mnkr. 

För helåret förväntas ett positivt resultat med 0,3 mnkr. 

 

 

forts. 
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Gagnefs Teknik AB redovisar ett resultat på 3,8 mnkr för perioden. 

Prognosen för helåret är ett resultat på 4,7 mnkr. Det positiva resultatet 

uppstår främst inom VA-verksamheten. 

 

Dala Vatten och Avfall AB redovisar ett positivt resultat med 0,1 mnkr och 

prognostiserar ett nollresultat för året. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Bifall till liggande förslag. Tilläggsförslag, ge kommunchefen 

i uppdrag att tillse att respektive nämnd återkommer med förslag på hur den 

ekonomiska målsättningen om 2 % överskott kan uppnås 2016. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-13, två sidor. 

Delårsrapport och Prognos 2016-07-31, 32 sidor. 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 41, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunchefen 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
__________ 

Förvaltningen 

Sekreterare 

Ekonom 
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 Dnr KS/2014:1054/73 

Ks § 124 

 

Ombyggnad av Solgården Gagnefsgården till särskilt boende 
– tillkommande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå tekniska nämndens förslag med hänvisning till kommunstyrelsens 

beslut 2016-06-30 § 110 ”Begäran om investeringsmedel för åtgärder vid 

Tjärnsjögården”. 

 

Ärendebeskrivning 

Ombyggnaden har visat sig omfatta två omständigheter som fördyrar 

ombyggnaden. 
 

Omklädningsrummen - Under arbetets gång har en ny avdelningschef 

tillsatts som påpekat avsaknaden av kontorsutrymmen på avdelningarna. 

I valet mellan omklädningsrum och kontorsutrymmen på respektive 

avdelning bedömdes kontorsutrymmen vara viktigare. 
 

Det finns lokaler i källaren som inte är omklädningsrum men som används 

som sådana av verksamheten i grannhuset, Tjärnsjögården. Dessa lokaler tas 

i anspråk för nya omklädningsrum som alltså kommer att delas med 

Tjärnsjögården och även omfatta en omklädningsavdelning för herrar. 
 

Utemiljön - Enligt krav från miljö och bygg måste utemiljön anpassas för 

verksamheten i hela fastigheten vid ombyggnaden, en anpassning som 

omfattar Solgården, Tjärnsjögården och Rosengården. 
 

Detta medför att kostnaderna för ombyggnaden beräknas öka med 3 mnkr. 

Prognosen pekar på att kostnaderna för ombyggnaden kommer att 

överskrida från budgeterade 24,5 mnkr med totalt 3 mnkr varav utemiljön 

står för 1,5 mnkr, ny budgeterat belopp är 27,5 mnkr. 

 

Tekniska nämndens förslag, 2016-05-26 § 32, till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige är ”Utöka budgeten för ombyggnaden av Solgården”. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Avslå tekniska nämndens förslag med hänvisning till 

kommunstyrelsens beslut 2016-06-30 § 110 ”Begäran om investeringsmedel 

för åtgärder vid Tjärnsjögården”. 

 

 

forts. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer sitt eget förslag mot tekniska nämndens förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160526 § 32, dnr TN/2015:155/29. 

Preliminär totalkostnad för tillfälligt demensboende vid Gagnefsgården, 

Projektledarbyrån, 2016-04-26, en sida. 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-04-08, 

dnr MBN/B 2015-0191, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 160630 § 110. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2016-05-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2016:87/04 

Ks § 125 

 

Genomföra underhåll enligt plan och redovisa underskott 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna att Tekniska nämnden inte drar ned på planerat underhåll för 

att balansera budget 2016 och därmed redovisar underskott på 1,3 mnkr 

för året. 

 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsavdelningen har under de senaste åren haft relativt kostsamma 

åtgärder kopplat till vattenskador. Kostnaden för dessa tas från budgeten för 

planerat underhåll. År 2016 inleddes med ett behov akuta åtgärder för cirka 

1,3 miljoner kronor, efter reglering av prognostiserad ersättning från 

försäkringsbolag. 
 

Fastighetsavdelningen hos tekniska nämnden kan få en budget i balans 

genom att avstå från planerat underhåll på 1,3 miljoner kronor. De planerade 

underhållet som planeras eller är gjort omfattar i huvudsak ommålning av ett 

antal mindre byggnader och småsaker i enstaka rum. 
 

För att ställa förutsättningarna i relation till något kan detta presenteras som 

kostnader per kvadratmeter. Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 60 000 m2, 

det pågår en utredning att gå igenom all yta för att säkerställa areor. Jämfört 

med en rapport från PwC om vilken nivå det planerade underhåller bör ligga 

på kan konstateras att det budgeterade beloppen är lägre än rekommenderat. 

Det går också att se att nettokostnaderna för akuta åtgärderna överskrider det 

planerade underhållet. 

 

 tkr Ca Kr/m2 

Planerat underhåll enligt budget inklusive extra 
medel till Djurås skolan 

3 500 
(2 000+1 500) 

60 

Prognos akut underhåll, vattenskador osv 
Netto 

Efter försäkringsersättning 

 
4 400 
1 300 

 
75 
23 

Planerat underhåll efter att få budget i balans 2 200 
(700+1 500) 

37 

För att minska akut underhåll bör det planerat 
underhåll bör ligga på (enligt PwC -rapport) 

 85-120 

 

 

forts. 
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Under hösten har underhållsbehovet inventerats och det finns en 

sammanställning av det mest akuta underhållsbehovet som omfattar ett 

hundratal olika åtgärder som ommålning, byte dörrar m m, byte av golv 

och liknande. Kostnaden för var och en av dessa varierar från några 

tio tusen kronor till hundratusentals kronor.  
 

Att avstå från planerat underhåll på 1,3 miljoner innebär att en rad åtgärder 

inte genomförs under året, till exempel: 

- Byta golv i gymnastikhall i Djurmo, golvets stötdämpning har på sina 

ställen gått sönder 

- Ommålning av barnstugan i Bäsna, målningen måste föregås av en del 

byte av fasad då det gått lång tid sedan den senaste målningen. 

- Byta tak på Bäsna skola 

- Byte av mycket slitna ytterdörrar i skolor, bland annat Kyrkskolan och Djurmo 

- Målning av klassrum i Kyrkskolan 
 

De exempel som tas upp kan mycket väl visa sig vara mer än vad 1,3 miljoner 

räcker till då det ofta visar sig att den åtgärd som syns bara är en del av det 

faktiska behovet. 
 

Under förutsättningarna med mängden akut underhåll och nyckeltal från 

PwC bör underhållsbudgeten snarare ökas istället för att hålla igen planerat 

underhåll för att täcka upp för det akuta. Under årets budgetförutsättningar 

föreslås att: 

- uppkomna kostnader kopplat till akuta vattenskador ligger utöver 

tekniska nämnden budget och tekniska nämnden får visa ett underskott 

på 1,3 miljoner kronor år 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Avslag, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 

2016-09-20 § 123 ”Delårsbokslut per 2016-07-31 och helårsprognos för 

Gagnefs kommun”. 
 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag mot Sofia Jarl (C) 

avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska 

nämndens förslag. 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160526 § 31, dnr TN/2016:81/04. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen/ekonomiavd., 2016-05-25, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:63/04 

Ks § 126 

 

Verksamhet och budget 2017-2019 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2017-2019” som kommunens mål- och 

budgetdokument för perioden. 

2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som 

kommunens budget för perioden. 

3. Fastställa skattesats för 2016 till 23,21 %. 

4. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som 

föreslås i ”Verksamhet och budget 2017-2019” till totalt 587 298 tkr kronor 

år 2017 enligt följande fördelning: 
 

Anslag (tkr) Budget 2017 

Kommunstyrelse -90 303 
Barn- och utbildningsnämnden -256 323 
Socialnämnden -203 211 
Kultur- och fritidsnämnden -14 933 
Tekniska nämnden -16 566 
Miljö- och byggnadsnämnden -3 893 
Kommunfullmäktige -2 069 

S:a Anslag -587 298 

5. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 13 030 tkr som avser lönehöjningar 

som blir effekt på budget 2017 av lönerörelserna 2016 och 2017 för personal i 

kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till övriga nämnder i 

enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare beslut i kommunfullmäktige. 

6. Fastställa ett anslag till investeringar år 2017 på 36 100 tkr enligt följande 

fördelning: 
 

Investeringsanslag (tkr) Budget 2017 

Kommunstyrelse -2 300 
Barn- och utbildningsnämnden -5 600 
Socialnämnden -4 100 
Kultur- och fritidsnämnden 0 
Tekniska nämnden -24 100 
Miljö- och byggnadsnämnden 0 
Kommunfullmäktige 0 

S:a Anslag -36 100 forts. 
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7. Fastställa de finansiella delmål 2017 som finns föreslagna i 

budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2017-2019”. 

8. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt samt 

Vision och Strategiska mål 2017-2019 l som finns föreslagna i 

budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2017-2019”. 

 

Deltar ej i beslut 

Stefan J Eriksson (M) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetförslaget Verksamhet och budget 2017-2019 utgår från 

budgetberedningens ramförslag från 2016-09-02. MBL förhandling 

enligt § 11 är genomförd 2015-09-12. 
 

I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2016.  
 

Skattesatsen föreslås höjd med 0,49 % till 23,21 %. 
 

Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av 

summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning. Detta motsvarar i förslaget 11 999 tkr för 2017. 
 

I förslaget finns 2 000 tkr avsatta för utvecklingsmedel. Driftsbudgeten uppgår 

totalt till 584 798 tkr. I beloppet ingår beräknade kostnader för lönehöjningar. 

Budget för kapitalkostnader är inkluderade i varje nämnds ram. 

 

Ärendets beredning 

Budgetberedningen har överlämnat förslag till Verksamhet och budget 

2017-2019 till kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde lägger 

Svante Hanses (KOSA) ett tilläggsförslag att barn- och utbildningsnämndens 

budgetram ska tillföras ytterligare 2,5 Mkr. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tilläggsförslag om att 2,5 Mkr tillförs barn- och 

utbildningsnämndens budgetram för 2017. 
 

Sofia Jarl (C): Återremiss i första hand. Ändringsförslag på beslutspunkt 1, 

3, 4 och 6 enligt bilaga 1. 
 

Irene Homman (S): Bifall till liggande förslag. 

forts. 
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Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 18.12-18.24. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag om återremiss mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer liggande förslag på beslutspunkt 1, 3, 4 och 6 var för sig 

mot Sofia Jarl (C) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt liggande förslag. 

 

Ordföranden ställer Svante Hanses (KOSA) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-13, två sidor. 

Verksamhet och budget 2017-2019, 24 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-20 29 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr KS/2016:168/02 

Ks § 127 

 

Revidering av Arbetsmiljöpolicy 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reviderad arbetsmiljöpolicy. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva del i Personalpolicy beslut § 122, 2007-05-21 gällande 

Arbetsmiljöpolicy. 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ny arbetsmiljöföreskrift, organisatorisk och social 

arbetsmiljö, har kommunen haft anledning att se över nuvarande policy 

inom arbetsmiljöområdet. Policyn har processats fram genom 

partssammansatt arbetsgrupp, remiss till ledningsgrupp samt behandlats i 

kommunens samverkansorgan. I samband med att ny arbetsmiljöpolicy 

beslutas upphör tidigare arbetsmiljöpolicy att gälla. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 160905 § 29. 

Arbetsmiljöpolicy, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:51/10 

Ks § 128 

 

Redovisning av partistöd 2015 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna inkomna redovisningar av partistöd för perioden 1 januari 

till den 31 december 2015. 

2. Partistöd för 2017 betalas ut under första kvartalet till Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunal 

samling, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige fatta årliga 

beslut om utbetalning av partistödet. Partistödet är ett ekonomiskt bidrag till 

de politiska partierna som syftar till att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 
 

De partier som tagit emot partistöd från kommunen för år 2015 ska, senast 

den 30 juni 2016, lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har 

använts. Partiernas redovisning ska granskas av en av partiet utsedd 

granskare. Skriftlig granskningsrapport ska inlämnas i samband med 

redovisningen. Inför utbetalningen av partistöd för 2017 kommer 

granskning av redovisningen att ligga till grund för beslut om utbetalning. 
 

Kommunfullmäktige har beslutat, 2016-04-28 § 68, att partistöd inte betalas 

ut till partier som inte lämnar in redovisning och granskningsrapport inom 

föreskriven tid. 
 

Redovisning har inkommit från Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunal samling, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 42. 

Redovisningar från partierna, 14 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-08-15, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2017 

enligt följande: 

 9 mars 

 4 maj 

 15 juni 

 5 oktober 

 9 november 

 14 december 

2. Mötestiden är klockan 18.30 med undantag för den 5 oktober 

och den 14 december då sammanträdet börjar klockan 15.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 43. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-16, en sida. 

Förslag sammanträdesordning 2017, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:33/00 

Ks § 130 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Avloppsläcka vid Tjärnsjön 

• Tjänster: beredskapssamordnare, teknisk chef 

• Byggnation och placering av ett demensboende 

• Mark- och planberedskap för boende och etableringar 

• Boenden för nyanlända 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2016-09-20, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 131 
 

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, 2016-09-08, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 
 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Kf 130610 § 78 

KS/2013:418/73 

Medborgarförslag till om- och nybyggnad av 

Gagnefsgården 

Kf 140428 § 54 

KS/2014:357/73 

Motion om Gagnefsgården 

Kf 150305 § 17 

KS/2014:1077/28 

Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och 

Folktandvården 

Kf 151210 § 232 

KS/2015:429/00 

Medborgarförslag om Gagnefs kommun på 

Facebook 

Kf 151210 § 237 

KS/2015:437/02 

Motion om att prioritera arbetet med att minska 

kostnaderna 

Ks 160216 § 16 

KS/2016:30/80 

Riktlinjer för uppvaktning av idrottsliga 

framgångar/ idrottsprestationer 

Kf 160310 § 13 

KS/2015:465/00 

Medborgarförslag om att placera ut en snabbladdare 

för elbilar 

Kf 160428 § 45 

KS/2016:81/60 

Medborgarförslag om simundervisning till 

ensamkommande barn i Gagnef 

Kf 160616 § 79 

KS/2016:120/43 

Medborgarförslag om interimskydda Sifferbo s:129 

med akut avverkningshot i yngeltid 

Kf 160616 § 81 

KS/2016:135/00 

Motion om respekt för kommunstyrelsens beslut 

Kf 160616 § 86 

KS/2016:141/02 

Motion om grönare väg-vals-resekort via Dalatrafik 
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 Dnr KS/2016:102/04 

Ks § 132 

 

Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Kommunstyrelsen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen som helhet lämnar en prognos på 73 mnkr vilket är 

mycket nära budget på 72,8 mnkr, en avvikelse på mindre än 0,2 mnkr. 

Prognosen är 1,6 mnkr bättre än tidigare prognos vilket förklaras med att 

prognos för Transportsamordnaren är lika med budget efter avstämning med 

Dalatrafik. Personalavdelningen och kommunikationsavdelningen går över 

budget med respektive 0,2 mnkr för kostnader för ett personalärende och 

0,5 mnkr för ökade licenskostnader med mera på kommunikationsavdelningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 44. 

Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, K.H. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:125/04 

Ks § 133 

 

Revisionsrapport ”Rapport avseende granskning av bokslut och 
årsredovisning för 2015” – yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Rapport avseende granskning 

av bokslut och årsredovisning för 2015”, samt översända svaret till 

kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på kommunrevisionens uppdrag granskat bokslut och 

årsredovisning för 2015. Revisionen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig 

över revisionsrapporten. 

 

Svar Granskningsrapport bokslut 2015-12-31 
 

Verksamhetsmål 

Revisionen konstaterar att av 38 verksamhetsmål är 21 mål uppfyllda, fyra 

inte uppfyllda och sju är delvis uppfyllt. Vidare kommenterar man: 

”Vi anser att det är önskvärt om målen, målvärden och mätmetoderna 

utvecklas på så sätt att det är möjligt att mäta måluppfyllelsen fullt. Flera 

mål är att betrakta som visioner och är därför svåra att mäta och/eller inte 

möjliga att uppnå och bör därför omformuleras.” 

 

Från och med budget 2016 har samtliga kommunens mål omformulerats, 

bland annat med målsättningen att göra målen tydligare och mer mätbara. 

 

”Vi saknar i årsredovisningen tydlig bedömningsinformation om målen.  

Varför bedöms ett mål som uppnått och vad avser kommunen att göra för att 

målen ska uppnås.” 

 

I årsredovisningen 2016 har det varit en målsättning att göra bedömnings-

informationen tydligare. Kommunstyrelsen konstaterar trots detta att 

revisionen inte uppfattar bedömningsinformationen som tydlig nog. Utifrån 

de nya mål som har formulerats 2016 kommer arbetet att förtydliga 

bedömningsinformationen fortsätta. 

 

I övrigt har revisionen inte framfört några synpunkter som behöver 

kommenteras. 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 45. 

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning för 2015, 

KPMG, 2016-05-16, 16 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-08-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2016:160/00 

Ks § 134 

 

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) – yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över ”Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)” 

samt översända svar till Regeringskansliet Finansdepartementet. 

 

Ärendebeskrivning 

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län 

(SOU 2016:48) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag på 

att bilda tre nya län, och motsvarande landsting. De nya län som föreslås är 

Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. 
 

Kommittén förslår att ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft 

den 1 januari 2018 och landstingsindelningen den 1 januari 2019. 

 

Yttrande ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 6 oktober 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på remiss från Finansdepartementet: Regional indelning - tre nya län 

(SOU 2016:48), Fi2016/02568/K, fyra sidor. 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 46. 

Remiss, Regional indelning – tre nya län, Regeringskansliet 

Finansdepartementet, 2016-06-30, 360 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Regeringskansliet, Finansdepartementet + yttrande 
__________ 
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 Dnr KS/2016:155/40 

Ks § 135 

 

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en 
klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige – yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gagnefs kommun har inget att erinra mot förslaget till en samlad 

klimat- och luftsvårdsstrategi för Sverige då kommuninvånarna 

kommer att gynnas av förbättrad luftkvalitet. 

2. Gagnefs kommun ser gärna stora satsningar på spårbunden trafiken så 

att Västerdalsbanan kan användas för både gods- och persontransporter 

i en snar framtid. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljömålsberedningen har kommit med ett nytt delbetänkande i form av en 

klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Gagnefs kommun har getts 

möjlighet att yttra sig över delbetänkande senast 2016-10-20.  

 

Klimatstrategin handlar om hur Sverige ska nå målet om att inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. En separat del handlar om 

luftkvalitet. De viktigaste punkterna i klimatstrategin är:  

1. Etappmål för utsläpp av växthusgaser 2030 och 2040 för den icke-

handlande sektorn samt ett utsläppsmål för inrikes transporter till 2030. 

2. Övergripande utgångspunkter för arbetet med att nå etappmålen och det 

långsiktiga målet. 

3. Åtgärder för att alla politikområden ska integrera klimataspekten. 

4. Styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser till 2030 med 

särskild fokus på transportsektorn. 

5. Styrmedel och processer som skapar förutsättningar för att nå 

nettoutsläpp senast 2045 med särskild fokus på omställningen av 

basmaterialindustrin, jordbrukssektorn och samhällsplaneringen. 

 

Beredningen föreslår bland annat ett mål för reduktion av utsläppen inom 

inrikes transporter på minst 70 % till 2030. Målet är ambitiöst och 

förutsätter en kombination av snabb elektrifiering, kraftig expansion av 

klimatsmarta bränslen, överföring av gods till järnväg och sjöfart samt 

åtgärder i tätorter för att gynna kollektivtrafik, cykel och gångtrafik. 

forts. 

http://www.klimatordlista.se/vaxthusgaser/
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Betänkandet omfattar en rad förslag inom områden som stadsplanering, 

bostäder och byggande, jordbruk och livsmedel, näringspolitik och energi- 

och materialhantering. Dessutom lyfts vikten av åtgärder för fortsatt 

utveckling av en biobaserad ekonomi fram, där nya biobaserade produkter 

från skog, jordbruk eller vattenbruk kan ersätta fossilbaserade produkter. 
 

Betänkandet innehåller också förslag till en samlad strategi för svensk 

luftvårdspolitik. Förslagen i strategin förväntas bidrar till en utveckling mot 

förbättrad luftkvalitet i tätorter. Bland annat föreslås att den småskaliga 

vedeldningen begränsas och styrmedel och åtgärder införas för att minska 

utsläpp av koldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar 

från företag och hushåll. 
 

Genomförandet förväntas leda till betydande minskningar av de stora 

samhällsekonomiska kostnaderna för sjukvård, sjukfrånvaro och tidiga 

dödsfall. Det så kallade takdirektivet för utsläppsmängder inom EU är också 

under revidering. 

 

Förslaget effekter i Gagnefs kommun 

Då merparten av kommunens tätorter är belägna utmed stora trafikstråk som 

E16 och Rv70 kommer en minskning av utsläppen från transportsektorn att 

påverka närmiljö i kommunen positivt. Det bli också mer attraktivt att cykla 

inom tätorterna och utmed våra större vägar under förutsättning att gång- och 

cykelvägnätet byggs ut. Bland annat föreslås att reseavdragen ses över så att 

resor till arbetet med låga utsläpp gynnas. Andra förslag är att kommunerna 

får möjlighet att införa styrmedel på trafikområdet som miljözoner för lätta 

fordon och differentierade uttag av parkeringsavgifter. Krav på 

energieffektivitet vid offentliga upphandlingar kan också komma att införas. 
 

En rad åtgärder inom andra områden ger också positiva effekter för 

kommuninvånare och näringsidkare. Till dessa hör klimatsmart byggande som 

utgår från byggnaders hela livscykel och utbyggnad av biobränsleanläggningar. 

Jordbruksnäringen gynnas av bland annat effektivisering av 

kväveanvändningen och olika sätt att öka kolinnehållet i jordbruksmarken. 
 

Redan nu kan kommuner och landsting söka statligt stöd för att främja 

hållbara stadsmiljöer och hållbart resande. Områden med utbyggd 

infrastruktur kan förtätas och i glesbygdsområden kan ny it-teknik minska 

behovet av resor. 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 160906 § 47. 

Remiss, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Regeringskansliet 

Miljö- och energidepartementet, 2016-06-23, 769 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-08-15, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet 

Miljö- och byggchef 
__________ 
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 Dnr KS/2016:54/26 

Ks § 136 

 

Inrättande av naturreservatet Storhälla 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med stöd av 7 kap 4 § Miljöbalken (1989:808) förklaras det område 

som avgränsas med streckad linje på bifogad karta (bilaga 1) som 

naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Storhälla. 

3. För att tillgodoses syftet med naturreservatet ska de föreskrifter som 

anges i handlingarna enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ Miljöbalken gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har i samband med omarronderingen köpt in Storhällaområdet i 

Dala-Floda. Syftet med inköpet är att skydda ett skogsområde med höga 

naturvärden genom att bilda ett kommunalt naturreservat. 

 

Storhälla, som består av orörd skogsmark, är natursökt belägen intill 

Flosjöns strand. Området är belägen drygt en km från Dala-Flodas centrala 

delar och kan nås via befintliga vandringsleder. Området är också tillgänglig 

genom en befintlig skogsbilväg med vändplan strax norr om Storhälla. 

 

Förslaget till reservatsbestämmelser och skötselplan har varit föremål för två 

samråd, se bifogad samrådsredogörelse. Samråd har skett med 

Naturvårdsverket, länsstyrelsen, berörda grannfastigheter och organisationer 

med anknytning till naturvård och jakt samt den lokala intresse-

organisationen. 

 

Motivering till beslut 

I samband med omarronderingen i Gagnef socken påpekades att kommunen 

inte skulle glömma bort de västliga kommundelarna när dessa 

omarronderades. Kommunen har också i sitt miljöprogram angivit att man 

vill klimatkompensera för kommunala utsläpp av växthusgaser genom att 

bilda kommunala naturreservat. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Finansiering 

Området är inköpt genom medel som avsattes av kommunstyrelsen i 

samband med omarronderingen. Hos Naturvårdsverket är markåtkomst-

bidrag sökt med 50 % av inköpspriset. Iordningställande av reservatet är 

inte finansierat. Möjligheter finns att söka medel för lokala 

naturvårdsprojekt (LONA) från länsstyrelsen för del av iordningställandet 

(max. 50 % av kostnaden). En förutsättning för att få LONA-medel är att 

pengarna används för kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlags-

material, processen kring arbetet med områdesskydd, vård, förvaltning, 

information, folkbildning eller annan kunskapsspridning. Om arbetet kan 

ske i samarbete med lokala aktörer kan detta var en fördel vid tilldelning av 

medel. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160622 § 70, dnr MBN/2016-000025/43. 

Samrådsredogörelse, fyra sidor. 

Antagandehandling, försättsblad, reservatsföreskrifter, beslutskarta med 

koordinater, skötselplan och naturbeskrivning, tio sidor. 

Beskrivning av det planerade kommunala naturreservatet Storhälla, Dala-Floda, 

Gagnefs kommun – oktober 2015, 21 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-06-14, två sidor. 

 

Lagrum 

7 kap Miljöbalken 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks Au 160322 § 12 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden + handling 

Länsstyrelsens naturvårdsenhet + handling 

Naturvårdsverket + handling 

Jägarförbundet Dalarna + handling + besvärshänvisning 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 137 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

2. Bjuda in skolchefen till nästkommande sammanträde för 

kommunstyrelsen, för redogörelse av rapport nummer 18 

”Lärarlönelyftet”. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från Gagnefs Teknik AB 

Dnr: KS/2016:32/10 

 

2. Verksamhetsrapport från Socialnämnden 

Dnr: KS/2016:32/10 

 

3. Verksamhetsrapport från Tekniska nämnden 

Dnr: KS/2016:32/10 

 

4. Prognos 2016-03-31 Tekniska nämnden 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 624 tkr. Främst är det 

vattenskador och kostnader för kartsystem som är orsaken till underskottet. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 160526 § 34, dnr TN/2016:81/04. 

Prognos 2016-03-31 Tekniska nämnden, en sida. 

Dnr: KS/2016:87/04 (TN/2016:81/04) 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 137 forts. 

 

5. Prognos 2016-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett helårsresultat som är 40 tkr bättre än budget. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 160622 § 69, dnr MBN/2015-000353/40. 

Prognos 2016-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

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

 

6. Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Socialnämnden 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 160523 § 63, dnr SN/2015:127/04. 

Tjänsteutlåtande och redovisning internkontrollplan 2015/2016 

Socialnämnden, fem sidor. 

 

7. Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Tekniska nämnden 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 160526 § 38, dnr TN/2015:173/04. 

Redovisning internkontrollplan 2015/2016 Tekniska nämnden, en sida. 

 

8. Budget 2017 – Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel 

Underlag 

Protokollsutdrag, GNATL 160426 § 23, budgetförslag 2017 och 

tjänsteskrivelse, dnr ATL0004/16-041, fyra sidor. 

Dnr: KS/2016:104/04 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 137 forts. 

 

9. 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. 

Dom, förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Underlag 

Förvaltningsrätten i Falun, dom, 2016-05-10, sex sidor. 

Dnr: KS/2015:397/29 

 

10. Dala-Floda gruppboende – avveckling av verksamhet 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 160523 § 55, dnr SN/2016:88/73. 

Dnr: KS/2016:133/73 (SN/2016:88/73) 

 

11. Samling för social hållbarhet i Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna är projektägare och Landstinget Dalarnas avdelning för 

hälsofrämjande är processledare. Gagnefs kommun avser att delta vilket 

kommer att medföra en del personella resurser. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Saga/Bus 160524 § 17. 

Beslut om Samling för social hållbarhet i Dalarna, Region Dalarna, 

2016-06-21, elva sidor. 

Dnr: KS/2016:116/10 

 

12. Riktlinjer för uppvaktning av idrottsliga framgångar/prestationer 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kfn 160526 § 42 inkl. riktlinjer, dnr KFN/2016:45/80. 

Dnr: KS/2016:30/80 (KFN/2016:45/80) 

 

forts. 
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13. Teknikutveckling tolkförmedlingen, telefonväxelsystem – Tolk online 

Underlag 

Protokollsutdrag, Språktolksnämnden i Dalarna 160526 § 9, dnr 2016/1288. 

 

14. VD Gagnefsbostäder AB 

Underlag 

Protokollsutdrag, GBAB 160607 § 21, dnr GBAB/2015:39/02. 

 

15. Beslut om återupptagande av järnvägsunderhåll på bandel 376 mellan 

Rågsveden och Malung i Vansbro samt Malung-Sälens kommuner i 

Dalarnas län 

Ärendebeskrivning 

Trafikverkets styrelse har beslutat att underhållet återupptas på järnvägssträckan 

(del av Västerdalsbanan) Rågsveden-Malung med omedelbar verkan. 

Underlag 

Trafikverket, beslut 2016-06-21, dnr TRV 2016/33873, nio sidor. 

Dnr: KS/2016:82/50 

 

16. Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och 

ungdomar sägs upp 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av regeringens beslut den 22 juni 2016 har Migrationsverket 

fått i uppdrag att säga upp samtliga överenskommelser. Undantaget är 

överenskommelser som är tidsbegränsade och löper ut per automatik. 

Underlag 

Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 

sägs upp, Migrationsverket och Länsstyrelserna, dnr 7.1-2016-97999, 

2016-06-30, tre sidor. 

Uppsägning av övergripande överenskommelse om mottagande av asylsökande 

barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, inkl. 

följebrev och regeringsbeslut, Migrationsverket, dnr 22-2010-31834, 2016-07-01, 

fyra sidor. 

 

forts. 
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Uppsägning av överenskommelse om anordnande av boende för såväl 

asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med 

uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, Migrationsverket, 

dnr 7.2-2016-19245, 2016-07-01, en sida. 

Dnr: KS/2016:21/13, KS/2010:240/13, KS/2016:21/13 

 

17. Löneöversyn 2016 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 160622 § 25. 

 

18. Lärarlönelyftet 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 160906 § 30. 

Dnr: KS/2016:170/02 

 

19. Ohälsotalet 

Ärendebeskrivning 

Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i april till 

7,41 % och i maj till 6,37 %, i juni till 5,54 % och i juli till 4,68 % vilket är en 

ökning i april med 0,81, i maj med 0,12 och i juni med 0,05 procentenheter. 

En minskning i juli med 0,45 procentenheter jämförande med samma 

period 2015. 
 

Sjukfrånvaron i procent per juni månad 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,9 % 3,2 % 3,7 % 4,1 % 5,0 % 5,04 % 5,54 % 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 160906 § 32. 

Sjukfrånvaro- frekvens/exklusive sjukersättning, en sida. 

 

 

 

 

forts. 
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20. Heltid som norm och inga delade turer 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 160906 § 34. 

Dnr: KS/2016:122/02 

 

21. Ekonomisk framåtriktad långtidsanalys 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har beslutat att ta fram en ekonomisk långtidsanalys. 

Uppdraget har gått till PwC Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Vid 

dagens möte presenterar Johan Skeeri, PwC, ett första material. Det slutliga 

materialet kommer att presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 10 november 2016. 

Dnr: KS/2016:180/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-08, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Skolchef 

Personalchef 

Tekniska nämnden, f.k. (nr 4, 7) 

Miljö- och byggnadsnämnden, f.k. (nr 5) 

Socialnämnden, f.k. (nr 6, 10) 

Kultur- och fritidsnämnden, f.k. (nr 12) 

Gagnefsbostäder AB, f.k. (nr 14) 
__________ 

Förvaltningschef 
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Ks § 138 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Tackar av Sofia Jarl (C) som oppositionsråd. 
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Ks § 139 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-12, en sida. 

Allmänna utskottet 2016-09-06, §§ 40-49. 

Personalutskottet 2016-09-06, §§ 27-34. 

Personalutskottet 2016-06-22, §§ 25-26. 

Personalutskottet 2016-05-17, §§ 20-24. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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Ks § 140 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande 
02-2016, Ansökan om kommunalt räntefritt lån 

 

Kommunchef 

01-2016, 04-2016, Överenskommelse om utökat ansvar 

02-2016, Lån till fiberförening 

03-2016, Köp av fastighet 

05-2016, Yttrande till Trafikverket 

 

Ekonomiavdelningen 

3/2016, direktupphandling 

4/2016, Omsättning av lån 

5/2016, Lån till Gagnefs Teknik AB 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-08, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-09-08, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

 




