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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.35 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

 Ann-Gret Olsson (S)  

 Tomas Fredén (S)  

 Lars-Erik Granholm (KOSA)  

 Maria Alfredsson (MP) §§ 142-187, 189-191  

 Fredrik Jarl (C)  

 Stefan J Eriksson (M)  

 Anders Bengtsson (KD) §§ 142-188   
 

Tjänstgörande ersättare Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) 

 Christina Walles (S) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) § 188 

 Christer Iversen (L) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 

 Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Erik Warg (C) 

 Christina Walles (S) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 189-191 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Christina Walles (S) §§ 142-187  
 

Tjänstemän Tommy Sandberg, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 149, 151, 157-159 

 Karin Halvarsson, ekonom, § 156 

 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 160 

 Håkan Elfving, skolchef, del av § 188 

 Liselott Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef, del av § 188 
 

Förtroendevalda Svante Hanses (KOSA), barn- och utbildningsnämndens ordförande, 

 del av § 188 
 

Övriga Carl Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna, del av § 188 
 

Justering 

Justerare Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-10-25, kl. 12.00 
 

Justerade paragrafer §§ 142-191 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irené Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Fredrik Jarl (C) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-10-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-10-25 Datum då anslaget tas ned 2016-11-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2015:296/53 

Ks § 142 

 

Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Motivering till återremiss 

Återremiss för ekonomisk komplettering av effekterna. 

 

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. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Utifrån kommunens regler och lagstiftningen är alla elever oavsett 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 § 142 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. Kommunen har således ingen laglig skyldighet att ge 

skolskjuts till elever som går i fristående skola i annan kommun. Några 

utökade kostnader för skolskjuts finns det inget utrymme för i barn- och 

utbildningsnämndens budget. 

 

Ärendets beredning 

Barn- och utbildningsnämndens förslag, 2016-09-14 § 72, till kommunstyrelsen 

för beslut i kommunfullmäktige är att avslå medborgarförslaget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan J. Eriksson (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. 

Fredrik Jarl (C): I första hand återremiss för ekonomisk komplettering av 

effekterna och i andra hand bifall till Stefan J. Eriksson (M) förslag. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Maria Alfredsson (S): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsgång 

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

finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras i dag. 

Den som röstar nej bifaller Fredrik Jarl (C) förslag om återremiss. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Omröstningsresultat 

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

beslutar att återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. 
 

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 – Pelle Källs (KOSA) X   

Maria Alfredsson MP X   X  

Fredrik Jarl C X   X  

Erik Warg C – Johanna Hallin (C)  X  

Stefan J Eriksson M –   X  

Anders Bengtsson KD X   X  

Emil Bostad SD – Christer Iversen (L)  X  

Irene Homman S X  X   

   Totalsumma: 5 6 0 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Bun 160914 § 72, dnr BUN/2016:93/53. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Kf 160616 § 97. 

Protokollsutdrag, Kf 150611 § 105. 

Medborgarförslag, 2015-05-29, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-02, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 160420 § 43. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2010:249/81 

Ks § 143 

 

Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Syrholens byalag 

med flera att Flosjöbadet handikappanpassas. 

 

Ärendets beredning 

Kommunen har idag inget handikappanpassat bad och Flosjöbadet är ett 

välbesökt bad. Tekniska nämnden antog 2015 sju stycken prioriterade 

badplatser, Flosjöbadet fanns med bland de sju. 

 

Tekniska nämndens förslag, 2016-09-15 § 41, till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige är att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Motivering till beslut 

Flosjöbadet kommer då det har förutsättningar för att fungera som bad för 

handikappade att handikappanpassas. Det går att komma nära badet med bil, 

det finns redan idag en ramp som kommer att monteras och vara på plats 

inför badsäsongen 2017. Tekniska förvaltningen kommer att i samråd med 

Syrholens byalag utföra ytterligare förbättringar för att underlätta transport 

med till exempel rullstol till och från rampen. Handikapprådet kommer att 

kontaktas innan förbättringar utförs. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Återremiss för att bättre svara på de förslag som 

medborgarförslaget lyfter fram angående omklädningsrum och liknande. 

Stefan J Eriksson (M): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsgång 

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

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160915 § 41, dnr TN/2015:62/81. 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 118. 

Protokollsutdrag, Kf 100419 § 41. 

Medborgarförslag, 2010-04-19, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-09-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:808/73 

Ks § 144 

 

Motion om att handikappanpassa Flosjöbadet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Gagnefs kommun handikappanpassar Flosjöbadet till badsäsongen 2015. 

 

Ärendets beredning 

Kommunen har idag inget handikappanpassat bad och Flosjöbadet är ett 

välbesökt bad. Tekniska nämnden antog 2015 sju stycken prioriterade 

badplatser, Flosjöbadet fanns med bland de sju. 

 

Motivering till beslut 

Flosjöbadet kommer då det har förutsättningar för att fungera som bad för 

handikappade att handikappanpassas. Det går att komma nära badet med bil, 

det finns redan idag en ramp som kommer att monteras och vara på plats 

inför badsäsongen 2017. Tekniska förvaltningen kommer att i samråd med 

Syrholens byalag utföra ytterligare förbättringar för att underlätta transport 

med till exempel rullstol till och från rampen. Handikapprådet kommer att 

kontaktas innan förbättringar utförs. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160915 § 42, dnr TN/2015:65/73. 

Protokollsutdrag, Ks 150616 § 119. 

Protokollsutdrag, Kf 141103 § 165. 

Motion, 2014-09-26, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-09-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2013:827/02 

Ks § 145 

 

Motion om att föra över tre vaktmästartjänster till skolsektionen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

• skolsektionen övertar budget- och arbetsledaransvar för tre 

vaktmästartjänster från samhällsbyggnadskontoret som skolsektionen 

idag debiteras för. 

• tjänsterna delas upp med fasta tider på varje skola. 

• arbetsbeskrivningar för tjänsterna upprättas. 

• rutinbeskrivningar för uppgifter med fasta intervall för tjänsterna 

upprättas. Typ tömma sopor, byt trasiga glödlampor, laga trasiga 

småsaker, rengör hängrännor, sopa skolgården, rensa rabatterna o.s.v. 

 

Ärendets beredning 

2013 införde samhällsbyggnadssektionen ärendehanteringssystemet 

Remotex för att öka kvalitet, effektivitet och möjligheten att följa upp 

verksamheten. Alla förändringar i en verksamhet kräver nya rutiner och 

strukturer och har en inkörningsperiod. Detta påverkar sättet att arbeta vilket 

kan ha lett till att skolsektionen upplevt att saker inte blivit utförda. 
 

Enligt statistik från Remotex för verksamhetsåret 2015 utfördes cirka 

2700 timmar verksamhetstid till en kostnad av 844 673 kronor vilket 

motsvarar cirka 1,62 tjänster. Teoretiskt skulle dessa tjänster kunna föras 

över till barn- och utbildningsnämnden (BUN), men då tjänsterna är 

fördelade på sju personer så blir det i praktiken inte en hållbar lösning. 
 

För att BUN ska få tre tjänster måste dels 844 673 kronor ombudgeteras till 

BUN samt tillföra 721 602 (1,38 tjänster) till BUNs budgetram. Att flytta tre 

tjänster kommer att få stora effekter på fastighetsunderhållet och även för andra 

hyresgäster då 1,38 tjänster, dvs. 20 % av fastighetsskötseltid försvinner. 

 

Tekniska nämndens förslag, 2016-09-15 § 43, till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige är att avslå motionen. 

 

forts. 
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Ks § 145 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Bifall till motionen. 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 160915 § 43, dnr TN/2015:197/02. 

Protokollsutdrag, Kf 131104 § 144. 

Motion 2013-10-31, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-09-01, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:340/00 

Ks § 146 

 

Motion om presentation av motion och medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Per-Arne Leck (V) föreslår i en motion att tiden för presentation av 

bakgrund och motiv till motioner och medborgarförslag utökas från 

nuvarande 2 till 6 minuter. 

 

Ärendets beredning 

Regler för tid vid presentation av motioner och medborgarförslag finns i 

kommunfullmäktiges arbetsordning. I nuvarande arbetsordning vilken 

antogs av kommunfullmäktige år 2012, gäller 2 minuters tid för 

presentation. Arbetsordningen är alltså relativt nyligen antagen. 
 

Antalet medborgarförslag och motioner som behandlas av 

kommunfullmäktige i Gagnefs kommun är relativt omfattande. Sett till år 

2016 har det vid respektive fullmäktigesammanträden behandlats mellan 

10 och upp till 16 medborgarförslag och motioner. En utsträckt 

presentationstid skulle därmed väsentligt utöka tidsramen för fullmäktiges 

möten. 
 

Avsikten med nu gällande tid för presentation är att förslagsställaren 

kortfattat ska ge en bild av innehållet i förslag eller motion. Det torde 

vara möjligt att inom 2 minuter ge en kort, men ändå innehållsrik, bild av 

förslag eller motion. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 50. 

Protokollsutdrag, Kf 151014 § 161. 

Motion, 2015-08-27, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:136/61 

Ks § 147 

 

Motion om stöd till särbegåvade elever 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) kommunen 

att kartlägga särbegåvade elevers situation i Gagnefs skolor idag med SKL:s 

handlingsplan och Skolverkets allmänna råd som grund samt att utifrån 

kartläggningen och SKL:s kunskapsunderlag implementera SKL:s handlingsplan 

i Gagnefs kommun. 

 

Enligt skollagen har varje elev rätt till det stöd som krävs för att nå målen i 

skolans styrdokument. Rektor ansvarar för att särskilda anpassningar och ett 

särskilt stöd ges till de elever som har behov. Barn- och utbildningsförvaltningen 

kommer att genomföra en kartläggning av dessa elever och följa upp hur 

planeringen ser ut utifrån varje enskild elevs behov. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160914 § 73, dnr BUN/2016:197/60. 

Protokollsutdrag, Kf 160616 § 82. 

Motion, 2016-05-31, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-05, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:140/40 

Ks § 148 

 

Motion om låt Tage flytta in 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Gagnefs kommun, som ett steg i minskad klimatpåverkan, inför skåp på alla 

förskolor där föräldrar kan lämna kläder och skor som barnen inte längre 

behöver och ta kläder som andra barn inte längre har användning för. 

 

Förskolans chefer ställer sig positiv till tanken om att återanvända skor och 

kläder. Förutsättningen är att detta organiseras i samråd med föräldrar och 

personal, samt att man på varje enhet beslutar om hur det ska genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 160914 § 74, dnr BUN/2016:196/60. 

Protokollsutdrag, Kf 160616 § 85. 

Motion, 2016-06-01, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-05, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:397/29 

Ks § 149 

 

Begäran om utökad investeringsram Hedens skola 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka investeringsramen för ombyggnad och renovering av Hedens skola 

med 3 300 tkr. 

2. Investeringen i utemiljön/parkeringen begränsas till myndighetskravet. 

3. Utökningen finansieras genom upptagande av lån. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige anslog, 2016-01-21, 10 200 000 kronor för ombyggnad 

och renovering av Hedens skola. Barn- och utbildningsförvaltningens 

bedömning var att det skulle krävas ytterligare lokalyta utifrån ett ökat 

elevantal vilket gjorde att tekniska förvaltningen fick ta fram en reviderad 

kostnadsberäkning. Detta har redovisats i tekniska nämnden, 2016-05-26, och 

i barn- och utbildningsnämnden, 2016-09-14. Kostnadsberäkningen visade på 

en ökning och hamnade på 13 000 000 kronor. Värmesystemet bör också 

renoveras och kostnaden uppskattas till 500 000 kronor. 

 

Ärendets beredning 

Barn- och utbildningsnämndens förslag, 2016-10-13 § 87, till kommunstyrelsen 

för beslut i kommunfullmäktige är ”Utöka investeringsramen för ombyggnad 

och renovering av Hedens skola med 3 300 tkr” och ”Investeringen i 

utemiljön/parkeringen begränsas till myndighetskravet”. 

 

Motivering till beslut 

Anbuden visar att anvisad investeringsram inte kommer att räcka till 

ombyggnation och renovering av Hedens skola enligt de lokalbehov som 

barn- och utbildningsförvaltningen bedömer få. 

 

I den ursprungliga projekteringen bedömde man att värmesystemet skulle 

fungera. I efterhand har det framkommit att värmesystemet sprungit läck vid 

ett flertal tillfällen. Att renovera värmesystemet efter totalrenovering 

kommer att bli dyrare, dessutom kan ett eventuellt läckage kräva omfattande 

återställningsarbeten beroende på storleken på läckan och hur lång tid det tar 

innan läckan upptäcks. 

 

 

forts. 
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Finansiering 

Utökning finansieras genom upptagande av lån. Bedömning görs att 

låneramen inte behöver justeras vid detta tillfälle. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Att avslå framställan om utökad investeringsram samt att ett 

alternativ till lösning av skolans lokalbehov, som inkluderar även förskolans 

lokalbehov, tas fram, företrädelsevis samlokaliserat med Mockfjärdsskolan. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag med 

tillägget att utökningen finansieras genom upptagande av lån. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag mot Fredrik Jarl (C) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och 

utbildningsnämndens förslag. 

 

Ordföranden ställer Ann-Gret Olsson (S) tilläggsförslag mot avslag och 

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

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C) och Johanna Hallin (C) till förmån 

för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 161013 § 87, dnr BUN/2015:17/29. 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-29, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Tn 160526 § 36, dnr TN/2015:81/29. 

Protokollsutdrag, Kf 160121 § 2. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:177/04 

Ks § 150 

 

Höjd maxtaxa – hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Maxtaxan höjs enligt regeringens förslag från och med 2017-01-01. 

 

Ärendebeskrivning 

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av 

en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa) för hemtjänst, dagverksamhet och 

kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst 

en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Båda beloppen ändras, vanligen 

en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras. 

 

Regeringen har beslutat att höja procentsatsen till 0,5392 den 1 juli 2016. 

Detta innebär en höjning av maxtaxan från 1772 kronor/månad till 

1992 kronor/månad. 

 

Regeringen kan inte tvinga kommunerna att höja sina avgifter så att 

hemtjänsten blir dyrare. Men man kan pressa på och det gör regeringen 

genom att man samtidigt minskar statsbidragen till kommunerna med lika 

mycket som avgiftshöjningarna ger i ökade inkomster för kommunerna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160912 § 74, dnr SN/2016:94/04. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2013:578/04 

Ks § 151 

 

Kommunal borgen för Dala Vatten och Avfall AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att Gagnefs kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Dala Vatten 

och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att Vansbro kommun, 

Leksands kommun och Rättviks kommun fattar liknande beslut.    

3. Av borgensbeloppet ska upp till 5 miljoner kronor avse leasingavtal för 

bilar. Övrig borgen upp till 30 miljoner kronor ska avse upplåning. 

4. Det inbördes underavtalet för fördelning av borgensåtagandet ska 

justeras i enlighet med beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2013-06-10 § 90 om kommunal borgen såsom 

för egen skuld för Dala Vatten och Avfall AB (DVA AB) på 30 mnkr. 

Vid sammanträdet 2013-12-09 § 208 beslöts att 5 miljoner kronor av 

borgensåtagandet skulle avse leasing av bilar. I detta beslut föll formuleringen 

”såsom för egen skuld” ut av beslutet. Kommuninvest har vid en översyn av 

borgensförpliktelserna uppmärksammat kommunen på detta och uppmanar 

kommunen att rätta till borgensbeslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 51. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-16, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 131209 § 208 

Kf 130610 § 90, dnr KS/2011:853/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:179/70 

Ks § 152 

 

Årets medmänniska 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden. 

 

Motivering till återremiss 

Återremiss av ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma med 

förslag på hur nämnden vill förändra utmärkelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Motion om att instifta ett pris som ”Årets Gagnefsbo” upprättades i 

form av utmärkelsen ”Årets medmänniska” efter bifall av motionen i 

kommunfullmäktige 2011-10-31 § 128 (KS/2010:748/70). 

 

Priset som årets medmänniska är riktat till privatpersoner/personer som 

gjort förtjänstfulla insatser inom det sociala verksamhetsområdet i 

Gagnefs kommun. Den som har förslag på pristagare uppmanas via 

annons i lokalblad och på hemsida att lämna in förslag och motivering till 

socialförvaltningen. Socialnämnden bereder ärendet och ger föreslag på 

pristagare till kommunstyrelsen. Priset uppgår till 10 000 kronor och kan 

fördelas till en eller högst tre personer. 

 

Ärendets beredning 

Socialnämndens förslag, 2016-09-12 § 80, till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige är att ”Utmärkelsen ”Årets medmänniska” avvecklas i 

sin nuvarande form.”. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Återremiss av ärendet till socialnämnden med uppdrag 

att återkomma med förslag på hur nämnden vill förändra utmärkelsen. 

Stefan J Eriksson (M): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Jarl (C) förslag om återremiss mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 

socialnämnden. 

 

 

forts. 
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Ks § 152 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 160912 § 80, dnr SN/2016:134/70. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2011:910/00 

Ks § 153 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige – komplettering 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att kommunfullmäktiges arbetsordning, § 20, Yttranderätt vid 

sammanträdena kompletteras med följande: 

 Kommunalråd och oppositionsråd som ej är ledamot i 

kommunfullmäktige har rätt att yttra sig vid kommunfullmäktiges 

överläggningar i ärenden. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning saknas för närvarande reglering av 

yttranderätt i de fall som kommunalråd och oppositionsråd ej är ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Mot den bakgrunden föreslås att kommunfullmäktiges arbetsordning, § 20, 

Yttranderätt vid sammanträdena kompletteras med följande: 
 

Kommunalråd och oppositionsråd som ej är ledamot i kommunfullmäktige 

har rätt att yttra sig vid kommunfullmäktiges överläggningar i ärenden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 52. 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, åtta sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-03, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 121203 § 226 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:33/00 

Ks § 154 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Behovet av bostäder 

• Planberedskap 

• Äldre-/demensboendet 

• Ekonomiska långtidsanalys 

• Risk- och sårbarhetsanalys 

• Beredskapssamordnare 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2016-10-17, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 155 

 

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, 2016-10-10, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Kf 100419 § 41 

2010:249/81 

Medborgarförslag om att handikappanpassa 

Flosjöbadet 

Kf 131104 § 144 

2013:827/02 

Motion om att föra över tre vaktmästartjänster till 

skolsektionen 

Kf 141103 § 165 

2014:808/73 

Motion om att handikappanpassa Flosjöbadet 

Kf 151014 § 161 

2015:340/00 

Motion om presentation av motion och 

medborgarförslag 

Kf 160616 § 82 

KS/2016:136/61 

Motion om stöd till särbegåvade elever 

Kf 160616 § 85 

KS/2016:140/40 

Motion om låt Tage flytta in 
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 Dnr KS/2016:102/04 

Ks § 156 

 

Prognos 2016-09-30 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Prognos 2016-09-30 Kommunstyrelsen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens prognos för september ligger 138 tkr över budget och är 

i stort sett oförändrad jämfört mot delårsprognosen, förbättring med 30 tkr.  

 

Personalavdelningen och kommunikationsavdelningen går över budget med 

respektive 182 tkr för kostnader för ett personalärende och 444 tkr för ökade 

licenskostnader med mera på kommunikationsavdelningen.  

 

Kommunchef och Turismsamordnare förbättrar sina prognoser mot budget 

och föregående prognos. För Turismsamordnaren beror förbättringen på 

140 tkr på att prognos är lika med faktiska kostnader och att budget är för 

hög. Kommunchefens förbättring på 97 tkr mot föregående prognos kan 

kommenteras med att kostnader för biträdande kommunchef har avtagit.  

 

Ekonomiavdelningen lämnar en prognos som är 128 tkr bättre än budget 

men en försämring med 299 tkr mot föregående prognos. Orsaken till detta 

är att inom ekonomiavdelningen finns en budget för extra avskrivningar. 

I septemberprognosen räknas med att ytterligare 260 tkr av dessa medel 

kommer att behövas vilket försämrar prognosen med samma belopp. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-17, en sida. 

Prognos 2016-09-30 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, K.H. 
__________ 
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 Dnr KS/2015:57/04 

Ks § 157 

 

Budgetomföringar mellan nämnder 2016 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande omföringar av budgetramar mellan nämnder genomförs under 2016: 

Kommunstyrelsen – 705 tkr 

Barn- o utbildningsnämnden + 408 tkr 

Socialnämnden + 174 tkr 

Kultur- och fritidsnämnden + 43 tkr 

Teknisk nämnden + 61 tkr 

Kommunfullmäktige + 19 tkr 

2. Inom kommunstyrelsens budget överförs 176 tkr från 

kommunledningens ram till kommunikationsavdelningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhet och budget för 2016-2018 fastställdes tillsammans med 

nämndsramar av kommunfullmäktige 2015-10-14. 

 

Behoven av att justera nämndsramarna som uppkommit under 2016 framgår 

av nedanstående tabell: 
 

Omföring i tkr KS BUN Soc MoB KoF TN KF 

Nämndsorganisation -345 108 114   43 61 19 

Kapitalkostnad till leasing - Buss DV -60   60         

Ytterligare kapitalkostnad BUN -300 300           

Summa -705 408 174 0 43 61 19 

 

Inom kommunstyrelsens ram finns en pott på 400 tkr för ökade kostnader för 

nämndsadministration budgeterat. Denna ska fördelas till de nämnder där 

kostnaden finns. En del av kostnaden finns inom kommunstyrelsens egen 

verksamhet varför beloppet som förs till övriga nämnder uppgår till 345 tkr. 

 

Socialnämnden har sent under 2015 införskaffat en ny buss till daglig 

verksamhet. I och med att bussen är personbilsregistrerat leasas denna i 

dagsläget. Därför bör socialnämnden få ett tillskott på 60 tkr för 

leasingkostnaden som finansieras från kommunstyrelsens anslag för 

avskrivningskostnader. 
 

forts. 
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Ks § 157 forts. 

 

När budget för kapitalkostnader fastställdes för 2016 gjordes ett antagande 

dels av vilka investeringar som kom att genomföras under 2015, dels av den 

investeringsbudget som fanns för varje nämnd 2016. Utifrån detta 

fastställdes ett belopp för nämndernas kapitalkostnader. För barn- och 

utbildningsnämnden har det visat sig att beloppet har uppskattats för lågt.   

 

Dels genomfördes fler investeringar 2015, dels har investeringar genomförts 

tidigare under 2016 än budget förutsatta. Resultatet har blivit att barn- och 

utbildningsnämnden bör tillföras 300 tkr av de överskjutande medel för 

avskrivningar som i dag finns budgeterat inom kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 53. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-30, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 151210 § 257, dnr KS/2015:424/04 

Kf 151014 § 176 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige, rapport 

Barn- o utbildningsnämnden, för kännedom 

Socialnämnden, för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Teknisk nämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare, för kännedom 
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 Dnr KS/2016:184/04 

Ks § 158 

 

Uppskrivning av värdet av andelar i Kommuninvest 
ekonomisk förening 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gagnefs kommun skriver upp värdet av medlemsinsatsen i 

Kommuninvest ekonomisk förening till 9 021 600 kronor. 

Uppskrivningen görs med stöd av 6 kap. 6 § i lagen (1997:614) 

om kommunal redovisning. Uppskrivningen ökar kommunens 

eget kapital med 4 787 322 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

När kommunen gick med i Kommuninvest betalades en medlemsinsats 

på 443 300 kronor. När det senares visade sig att Kommuninvest 

behövde öka sitt eget kapital för att motsvara de krav som ställs på 

finansiella institutioner startades ett program där kommunerna fick 

utdelning av återbäring från Kommuninvest som kommunerna var 

förpliktade att sedan betala tillbaka till Kommuninvest som 

insatsemission. Kommuninvest betalade alltså ut ett överskott till 

kommunerna som kommunerna sedan reinvesterade i Kommuninvest. 

 

Under perioden 2010 till 2015 fick Gagnefs kommun totalt 4 787 322 kronor 

i återbäring som sedan betalades in som insatsemission. 

 

Bakom förfarandet stod en önskan om att kommunerna skulle kunna 

bokföra återbäringen som en finansiell intäkt som syntes på 

balansräkningen, medan insatsemissionen blev en investering som 

påverkade balansräkningen som en finansiell tillgång. Genom ett yttrande 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR) underkändes denna 

redovisningsmodell. I och med att kommunen var förpliktigat att betala in 

återbäringen som eget kapital bortföll kommunens rätt att räkna denna som 

en finansiell intäkt. Därmed blev in- och utbetalningen ingen ekonomisk 

händelse som påverkade varken resultat- eller balansräkningen i kommunen. 

 

Under 2015 betalade kommunen in en särskild medlemsinsats till 

Kommuninvest på 3 790 978 kronor. Denna har bokförts som en finansiell 

tillgång, då det inte rörde sig om återbäringsmedel från Kommuninvest. 

 

 

forts. 
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Ks § 158 forts. 

 

RKR skriver vidare i sitt yttrande: 

”Om återbäringsmodellen på sikt skulle innebära att kommunernas 

medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening har ett tillförlitligt och 

bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde, kan det emellertid 

bli aktuellt att pröva om en uppskrivning är förenlig med 6 kap. 6 § i lagen 

(1997:614) om kommunal redovisning.” 

 

Kommunen har enligt bevis om medlemsinsats från Kommuninvest per 

2016-06-30 en total insatskapital i föreningen på 9 021 600 kronor. Värdet 

bör anses vara bestående, betraktat de finansiella regelverk som 

Kommuninvest lyder under. Utifrån denna bedömning är det rimligt att göra 

en uppskrivning av insatskapitalet från bokfört värde 4 234 278 kronor till 

9 021 600 kronor. Uppskrivningen görs genom att det egna kapitalet ökas 

med differensen 4 787 322 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 54. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-16, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Valda revisorer 
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 Dnr KS/2016:183/04 

Ks § 159 

 

Riktlinjer för komponentavskrivning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa riktlinjer för komponentavskrivning i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Rådet för kommunal redovisning har genom sin rekommendation 11.4 satt 

som norm att komponentavskrivningar ska tillämpas för materiella 

anläggningstillgångar i kommuners bokföring. Komponentavskrivningar 

innebär att en fastighet delas upp i ett antal komponenter som har olika 

avskrivningstider. Till exempel har en stomme till ett hus relativt lång 

brukstid, medan ytskikt som målning och golvmattor förbrukas fortare. 

 

Rekommendationen gäller från och med bokslutet 2014, men har införts 

succesivt i kommunerna. I Gagnefs kommun har införandet bromsats av 

osäkerhet i fastighetsorganisationen om hur man ska tillämpa 

rekommendationen praktisk. Målsättningen är att komponentavskrivning 

ska vara fullt infört till bokslutet 2017. Syftet med dessa riktlinjer är att 

beskriva hur komponentavskrivningar ska tillämpas. 

 

Ekonomiska effekter 

Det är svårt att fullt ut bedöma de ekonomiska effekterna av riktlinjerna och 

komponentavskrivning.   
 

Införandet kommer inte att ha någon påverkan på kommunens kassaflöde 

och likviditet. Däremot kommer införandet innebära förskjutningar mellan 

kommunens resultat- och balansräkningar. 
 

För nyare fastigheter kommer avskrivningskostnaden sannolikt att öka. 

För äldre fastigheter kommer avskrivningskostnaden sannolikt minska. 

Det är svårt att bedöma om avskrivningskostnaderna som helhet kommer att 

öka eller minska. 
 

Komponentavskrivningar kommer att innebära att kostnaderna för underhåll på 

fastigheterna i större grad kommer att aktiveras som investeringar och 

avskrivas över tid. Som en effekt kommer kostnaden för underhåll att sjunka 

initialt. Över tid kan man räkna med att avskrivningskostnaderna succesivt 

ökar och att de kommer att bli i linje med de nuvarande underhållskostnaderna. 

 

forts. 
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Ks § 159 forts. 

 

I och med att större delar av underhållet aktiveras som investering kommer 

kommunens balansomslutning sannolikt öka som resultat av 

komponentavskrivning. 

 

Ekonomichefens bedömning 

Kommunen har inget annat val än att införa komponentavskrivning om 

kommunen önskar att följa gällande lag och redovisningsprinciper. 

 

När komponentavskrivningar är infört kommer kommunstyrelsen få 

information om vilka effekter detta gett för kommunens ekonomi. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 55. 

Riktlinjer för komponentavskrivningar i Gagnefs kommun, åtta sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-30, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden + handling 

Budgetberedningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 

Förvaltningen, för kännedom + handling 
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 Dnr KS/2016:175/04 

Ks § 160 

 

Internkontrollplan 2016/2017 kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2016/2017 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. 

 

Den aktuella internkontrollplanen 2016/2017 för kommunstyrelsens 

förvaltning består av 11 punkter. Uppföljningen kommer ske vid två 

tillfällen. En enklare i januari 2017 samt en uppföljning i maj 2017 som 

kräver att en blankett ska fyllas i av kontrollansvariga. 

 

 

forts. 
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Ks § 160 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-07, en sida. 

Internkontrollplan 2016/2017 kommunstyrelsen, 2016-10-07, två sidor. 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 57. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef + handling 

Kommunikationschef + handling 

Ekonomichef + handling 

Personalchef + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:88/80 

Ks § 161 

 

Verksamhetsbidrag till Rättighetscentrum Dalarna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan från Rättighetscentrum Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Rättighetscentrum i Dalarna ansöker för sin verksamhet om medfinansiering 

från länets kommuner med 3 kronor per invånare under 3 år. 

 

Ansökan har diskuterats inom Gagnefs kommuns förvaltning. Bedömning är 

att det finns ett omfattande regelverk kring diskrimineringsfrågor vilket ger 

den enskilde goda förutsättningar att få en prövning till stånd om man 

upplever sig diskriminerad. 

 

Det finns både en diskrimineringsombudsman och en lagstiftning kring 

diskriminering. Det är inte motiverat att bygga upp en lokalt och regionalt 

medfinansierad organisation, där det dessutom blir otydligt om den enskilda 

kommunen är en part eller motpart. 

 

Förvaltningen föreslår mot den bakgrunden att ansökan från 

Rättighetscentrum i Dalarna avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 58. 

Ansökan om medel för bedrivande av lokal antidiskrimineringsverksamhet, 

Rättighetscentrum Dalarna, 2016-04-14, fyra sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-03, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Rättighetscentrum Dalarna 

Kommunchef 

Skolchef, för kännedom 

Kultur- och fritidschef, för kännedom 

Socialchef, för kännedom 

Personalchef, för kännedom 
__________ 
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Ks § 162 

 

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens sammanträdestider för 2017 

enligt följande: 

 14 februari 

 4 april 

 23 maj 

 19 september 

 17 oktober 

 21 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 59. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen 

Samtliga förvaltningar 

Kommunstyrelsens förvaltning, samtliga avdelningar 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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Ks § 163 

 

Allmänna utskottets sammanträdestider 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa allmänna utskottets sammanträdestider för 2017 

enligt följande: 

 31 januari 

 21 mars 

 9 maj 

 5 september 

 3 oktober 

 7 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 60. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, allmänna utskottet 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Ekonom, K.M., K.H. 

Kommunikationschef 

Näringslivsutvecklare 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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Ks § 164 

 

Personalutskottets sammanträdestider 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa personalutskottets sammanträdestider för 2017 

enligt följande: 

 31 januari 

 21 mars 

 9 maj 

 5 september 

 3 oktober 

 7 november 

2. Mötestiden är klockan 08.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 61. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, personalutskottet 

Personalavdelningen 

Personalchef 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Kommunikationschef 

Samtliga förvaltningschefer 

Kommunstyrelse-sekreterare  

Reception 
__________ 
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Ks § 165 

 

Plankommitténs sammanträdestider 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa plankommitténs sammanträdestider för 2017 

enligt följande: 

 31 januari 

 21 mars 

 9 maj 

 5 september 

 3 oktober 

 7 november 

2. Mötestiden är klockan 10.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161004 § 62. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, plankommittén 

Kommunchef 

Miljö- och byggchef 

Tf teknisk chef 

Markingenjör, L.S. 

Näringslivsutvecklare 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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 Dnr KS/2016:9/11 

Ks § 166 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i allmänna utskottet 
– Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ledamot i allmänna utskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 217, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 167 

 

Val av ledamot i allmänna utskottet (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ledamot i allmänna utskottet 

till och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ledamot i allmänna utskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 166, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141104 § 217, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 168 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i personalutskottet 
– Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ledamot i personalutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 221, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Personalutskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 169 

 

Val av ledamot i personalutskottet (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ledamot i personalutskottet 

till och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ledamot i personalutskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 168, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141104 § 221, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Personalutskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 170 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i budgetberedningen 
– Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ledamot i budgetberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150219 § 41, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-10-18 42 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr KS/2016:43/11 

Ks § 171 

 

Val av ledamot i budgetberedningen (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ledamot i budgetberedningen 

till och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ledamot i budgetberedningen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 170, dnr KS/2016:9/11 

Ks 150219 § 41, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 172 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i plankommittén 
– Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ledamot i plankommittén. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150219 § 42, dnr KS/2014:852/11 

Ks 141104 § 225, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Plankommittén 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 173 

 

Val av ledamot i plankommittén (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ledamot i plankommittén 

till och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ledamot i plankommittén. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 172, dnr KS/2016:9/11 

Ks 150219 § 42, dnr KS/2014:852/11 

Ks 141104 § 225, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Plankommittén 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 174 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrgrupp nytt äldreboende 
– Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ledamot i styrgrupp nytt äldreboende. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 151215 § 258, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Styrgrupp nytt äldreboende 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 175 

 

Val av ledamot i styrgrupp nytt äldreboende (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ledamot i styrgrupp nytt äldreboende. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ledamot i styrgrupp nytt äldreboende. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 174, dnr KS/2016:9/11 

Ks 151215 § 258, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Styrgrupp nytt äldreboende 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-10-18 47 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr KS/2016:9/11 

Ks § 176 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i SAGA-BUS 
– Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ledamot i SAGA-BUS. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 229, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

SAGA-BUS 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 177 

 

Val av ledamot i SAGA-BUS (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ledamot i SAGA-BUS till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ledamot i SAGA-BUS. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 176, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141104 § 229, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

SAGA-BUS 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 178 

 

Avsägelse från uppdrag som representant i 
arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-Rättvik – Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som representant i arbetsmarknadsforum 

Gagnef-Leksand-Rättvik. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 230, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Arbetsförmedlingen, Leksand 

Arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-Rättvik 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 179 

 

Val av representant i arbetsmarknadsforum 
Gagnef-Leksand-Rättvik (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till representant i arbetsmarknadsforum 

Gagnef-Leksand-Rättvik till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit representant i arbetsmarknadsforum 

Gagnef-Leksand-Rättvik. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 178, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141104 § 230, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Arbetsförmedlingen, Leksand 

Arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-Rättvik 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-10-18 51 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr KS/2016:9/11 

Ks § 180 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i lokala BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet) – Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ledamot i lokala BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet). 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 227, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

BRÅ 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 181 

 

Val av ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 

till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet). 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 180, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141104 § 227, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

BRÅ 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 182 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Intresseföreningen 
Dalabanans Intressenter – Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ersättare i Intresseföreningen 

Dalabanans Intressenter. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141209 § 304, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 183 

 

Val av ersättare i Intresseföreningen Dalabanans Intressenter (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ersättare i Intresseföreningen Dalabanans 

Intressenter till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ersättare i Intresseföreningen Dalabanans 

Intressenter. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 182, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141209 § 304, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 184 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare som representant vid 
föreningsstämma med Västerdalsbanans Intresseförening 
– Sofia Jarl (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) avsäger sin plats som ersättare som representant vid 

föreningsstämma med Västerdalsbanans Intresseförening. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141209 § 303, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Sofia Jarl (C) 

Västerdalsbanans Intresseförening 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 185 

 

Val av ersättare som representant vid föreningsstämma med 
Västerdalsbanans Intresseförening (C) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Fredrik Jarl (C) till ersättare som representant vid föreningsstämma 

med Västerdalsbanans Intresseförening till och med 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Sofia Jarl (C) har tidigare varit ersättare som representant vid 

föreningsstämma med Västerdalsbanans Intresseförening. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 184, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141209 § 303, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 

Västerdalsbanans Intresseförening 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 186 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i personalutskottet 
– Svante Hanses (KOSA) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (KOSA) avsäger sin plats som ledamot i personalutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2016-09-15, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 221, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (KOSA) 

Personalutskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 187 

 

Val av ledamot i personalutskottet (KOSA) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta val av ledamot i personalutskottet (KOSA). 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (KOSA) har tidigare varit ledamot i personalutskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 186, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141104 § 221, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

KOSA, gruppledare 

Personalutskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-10-18 59 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Ks § 188 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhetsrapport från barn- och utbildningsnämnden 

Underlag 

Verksamhetsrapport Barn- och utbildningsnämnden, 2016-10-10, två sidor. 

Dnr: KS/2016:32/10 

 

2. Verksamhetsrapport från kultur- och fritidsnämnden 

Underlag 

Kultur- och fritidsnämndens rapport för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 

2016-10-06, fem sidor. 

Dnr: KS/2016:32/10 

 

3. Verksamhetsrapport från miljö- och byggnadsnämnden 

Underlag 

Verksamhetsrapport för Miljö- och byggförvaltningen, 2016-10-06, tre sidor. 

Miljö- och byggnadsnämndens mål och verksamhetsplan 2016, 2016-03-09, fyra sidor. 

Dnr: KS/2016:32/10 

 

4. Lärarlönelyftet 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen informerar om ärendet. 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 160920 § 137. 

Dnr: KS/2016:170/02 

 

 

forts. 
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Ks § 188 forts. 

 

5. Budget 2016 - besparingar för att nå budget i balans/överskottsmålet om 2 % 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen informerar om ärendet. 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 160920 § 123 

Kf 160616 § 103 

Dnr: KS/2016:58/04 

 

6. Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för turistbyrå- och 

destinationsutveckling 

Ärendebeskrivning 

Carl Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna, informerar om ärendet. 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 160310 § 27, Återkallande av beslut Nya Visit Dalarna 

Dnr: KS/2014:1027/10 

 

7. Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdagen till IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt 

inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska till 

tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och fullmäktige en gång per 

kvartal. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i alla verksamheter enligt 

SoL. Omsorg om äldre och funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och 

familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). När ett beslut verkställs, som tidigare 

rapporterats som ej verkställt, ska nämnden anmäla detta till 

tillsynsmyndigheten och revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. 

Det ligger i nämndens intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer 

så att ärendet kan avföras från vidare granskning. 
 

forts. 
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Ks § 188 forts. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 160523 § 67, dnr SN/2016:92/70. 

Protokollsutdrag, Sn 160912 § 81, dnr SN/2016:92/70. 

Dnr: KS/2016:178/70 (SN/2016:92/70) 

 

8. Framtida användning av ”Borohuset”, Ersholen 7:15 

Ärendebeskrivning 

Borohuset, del av Ersholen 7:15 har visat sig ha omfattande 

renoveringsbehov och fuktrelaterade skador. Byggnaden hyrs ut till företag 

och ideella organisationer. Hyressättningen har varit låg på grund av 

byggnadens skick och driftkostnaderna överstiger intäkterna. Den 20 april 

2016 togs ett beslut i tekniska nämnden att utreda en försäljning eller 

rivning av byggnaden. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 160915 § 47, dnr TN/2016:84/28. 

Dnr: KS/2014:227/25 (TN/2016:84/28) 

9. VD Gagnefsbostäder AB 

Underlag 

Protokollsutdrag, GBAB 160926 § 29, dnr GBAB/2015:39/02. 

 

10. Prognos 2016-09-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett helårsresultat som är 410 tkr bättre än budget. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 161005 § 113, dnr MBN/2015-000353/40. 

Prognos 2016-09-30 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

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

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-10, tre sidor. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 188 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Skolchef 

Personalchef 

Socialnämnden, f.k. (nr 7) 

Tekniska nämnden, f.k. (nr 8) 

Gagnefsbostäder AB, f.k. (nr 9) 

Miljö- och byggnadsnämnden, f.k. (nr 10) 
__________ 

Förvaltningschef 
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Ks § 189 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• BRÅ, sammanträde 

• SAGA/BUS, sammanträde 

• Mottagande av nyanlända, dialog med länsstyrelsen 
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Ks § 190 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-10, en sida. 

Allmänna utskottet 2016-10-04, §§ 50-63. 

Personalutskottet 2016-09-20, §§ 35-36. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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Ks § 191 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Ekonomiavdelningen 

6/2016, Förlänga avtal Pensionsadministration och försäkring 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-10, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-10-10, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

 




