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 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-22 1 (47) 

Kommunstyrelsen 

 
Justerare    

    

    
 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55, 

 ajournering kl. 16.40-16.50. 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

 Ann-Gret Olsson (S) §§ 197-198, 200-201, 207-210, 212-218, 220-224 

 Tomas Fredén (S) 

 Lars-Erik Granholm (KOSA)  

 Svante Hanses (KOSA) §§ 199, 202, 203, 211, 216 (kl. 13.00-14.40) 

 Maria Alfredsson (MP) ej § 219  

 Fredrik Jarl (C) 

 Erik Warg (C) 

 Emil Bostad (SD)  
 

Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) tjänstgörande för Ann-Gret Olsson (S) §§ 199, 

 202-206, 219 

 Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) §§ 197-198, 

 200-201, 204-210, 212-215, 217-218, 220-224 

 Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) § 219 

 Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) 

 Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) 
 

Övriga närvarande 

Ledamöter Svante Hanses (KOSA) §§ 197-198, 200-201, 207-210, 212-215 (kl. 14.55-17.25) 
 

Ersättare Christina Walles (S) §§ 197-198, 200-201, 207-210, 212-218, 220-224 

 Pelle Källs (KOSA) §§ 199, 202, 203, 211, 216  

 Jonas Wittink (MP) ej § 219 

 Ola Erkers (C)  

 Johanna Hallin (C) §§ 197-219 
 

Tjänstemän Tommy Sandberg, kommunchef 

 Håkan Elfving, skolchef, § 199 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 202-203, 213, 216, del av § 219 

 Karin Halvarsson, ekonom, § 211 

 Marcus Blomkvist, tf teknisk chef, § 213 

 Birgitta Johanson, miljö- och byggchef, § 213 

 Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, § 213 

 Liselott Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef, § 215 
  

Övriga Jan Frimodig, Gagnefs Teknik AB, §§ 204-206 

 Gunnar Johansson, Projektledarbyrån AB, § 213 

 Johan Björklund, Räddningstjänsten Dala Mitt, del av § 219 
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Justering 

Justerare Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-11-28, kl. 11.00 
 

Justerade paragrafer §§ 197-224 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irené Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Fredrik Jarl (C)  
 

 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-11-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-11-29 Datum då anslaget tas ned 2016-12-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2016:161/43 

Ks § 197 

 

Medborgarförslag om att miljömärka Gagnef kommuns skogar 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Åke Albinsson och Lilian Gustavsson, till 

kommunfullmäktige föreslås att miljömärka Gagnef kommuns skogar med 

lämplig certifiering. Förslagsställarna yrkar också på att kommunen ska 

avsätta mark eller byta till sig mark till ”tätortsnära” skog och mark till nya 

naturreservat. 

 

Ärendets beredning 

Den kommunägda skogen är sedan november 2015 miljöcertifierad enligt 

PEFC. Certifieringen gäller de fastigheter som det finns skogsbruksplaner över. 
 

Merparten av kommunens geografiska yta utgörs av skog och vatten och 

den bebyggda delen är mycket liten. Av kommunens översiktsplan med 

fördjupningsdelar framgår att det finns strövområden i nära anslutning till 

samtliga tätorter i kommunen. Det är dock inte rimligt att kommunen ska 

äga all tätortsnära natur. Intill tätorterna finns löparslingor och skidspår som 

förvaltas av föreningar. 
 

Gagnefs kommun har inrättat ett stort antal kommunala naturreservat och 

mellan reservaten har ett system av vandringsleder byggts upp. Mark till 

naturreservaten har lösts in i samband med omarrondering och därmed varit 

överkomlig till rimligt pris. Många reservat är av äldre datum och behöver 

idag rustas upp. En stor del av naturvårdsfondens medel behövs till skötsel 

och underhåll av de kommunala naturreservat som redan finns. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag, 2016-11-09 § 134, till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Avslå medborgarförslaget. 

Tomas Fredén (S): Bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Erik Warg (C): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

forts. 
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Ks § 197 forts. 

 

Lagrum 

Miljöbalken 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 161109 § 134, dnr MBN/2016/000333. 

Protokollsutdrag, Kf 161006 § 151. 

Medborgarförslag, 2016-07-15, 13 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-10-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:139/40 

Ks § 198 

 

Motion om att Gagnef behöver en ordentlig miljöplan 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

tar fram och uppdaterar en miljöplan för Gagnefs kommuns miljöarbete. 

 

Ärendets beredning 

Avsikten med miljöprogrammet var att detta skulle följas upp med ett årligt 

miljöbokslut. Denna gjordes år 2012. Ett försök med en enkät till samtliga 

förvaltningar år 2013 gav inget svar. Kommunen har därefter tagit fram en 

energi- och klimatplan för perioden 2013-2020, med delvis samma innehåll 

som miljöprogrammet. Långsiktigt bör miljöaspekterna bli en naturlig del 

av förvaltningarnas utvecklingsarbete och inarbetas i verksamhetsmålen. 
 

Miljöprogrammet finns också med på en lång lista över kommunala 

styrdokument som behöver ses över. Från tjänstemannahåll har diskuterats att 

minska antalet kommunala styrdokument och exempelvis slå samman delar av 

dokumenten eller rangordna dessa. Vidare har kommunen att beakta miljömålen 

i samband med arbetet med en ny översiktsplan. I dagsläget finns dock små 

resurser över lag i kommunen för uppdatering av styrdokument. 
 

För närvarade saknar kommunen också en kommunbiolog som kan ansvara 

för översynen av miljöprogrammet. Medel för en deltidstjänst som 

kommunbiolog har sökts inför 2017 års budget. De 2,75 tjänster som för 

närvarade finns på miljösidan räcker inte långt. Miljö- och 

byggförvaltningen har exempelvis inte heller resurser för att genomföra alla 

miljöinspektioner som ska göras enligt tillsynsplanen för 2016. Detta till 

följd av att flera miljötillsynsärenden tagit mer tid i anspråk än vad som 

kunnat förutses samt hög sjukfrånvaro i början av året. Då är 

ambitionsnivån i årets tillsynsplan ändock inte särskilt hög och flera 

arbetsuppgifter har fått stå tillbaks till följd av resursbrist. Miljö- och 

livsmedelstillsynen betalas till del med årliga avgifter från näringsidkare. 

Det går därför inte att nedprioritera miljö- och livsmedeltillsynen till förmån 

för att ta fram ett miljöprogram. 

 

 

forts. 
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Ks § 198 forts. 

 

Det har dock 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.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag, 2016-11-09 § 135, till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att anse 

motionen besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 161109 § 135, dnr MBN/2016-000224. 

Protokollsutdrag, Ks 160920 § 121. 

Protokollsutdrag, Kf 160616 § 84. 

Motion, 2016-06-01, en sida. 

 

Underlag 

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

Gagnefs kommuns miljöprogram, antaget av kommunfullmäktige 

2012-06-04 § 134, dnr KS/2010:526/40. 

 

Lagrum 

Miljöbalken 

Riksdagsbeslut om nationella miljömål 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:207/10 

Ks § 199 

 

Samverkansavtal - Gysam 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam. 

 

Ärendebeskrivning 

Falun och Borlänge har sagt upp gällande avtal för gymnasiesamverkan 

mellan elva kommuner i Dalarna. Ledningsgruppen för Gysam har gett 

beredningsgruppen i uppdrag att ta fram ett nytt avtal. Ett förslag har 

tagits fram och har redovisats för Gysams ledningsgrupp den 7 oktober. 

Med vissa smärre justeringar antogs förslaget av ledningsgruppen. 

Falun Borlänge-regionen godkände avtalet den 19 oktober. Nuvarande 

avtal löper ut 2017-03-31. 
 

Avtalet ska gälla från 2017-01-01 och ska antas av respektive avtalsparts 

kommunfullmäktige före årsskiftet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 161019 § 92, dnr BUN/2016:171/10. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam, 2017-01-01 ver. 10 

inkl. bilagor, Falun Borlänge-regionen AB, 16 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-10-06, en sida. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam, gäller från och med 

2017-01-01, Falun Borlänge-regionen AB, 13 sidor. 

Förslag till avtal 2016-09-28 ver. 5. 

Gällande avtal 2010-12-16 ver. 2. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:1027/10 

Ks § 200 

 

Upphandling av turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsverksamheter (Nya Visit Dalarna) 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Återkalla uppdraget i Kf 160310 § 27 (beslut 2) till Region Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna direktionen beslutade 2016-10-26 § 231 att föreslå 

kommunerna att återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda 

upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161108 § 64. 

Protokollsutdrag, Region Dalarna direktionen 161026 § 231 inkl. missiv, 

PM – Sammanfattning avseende risker kring offentlig upphandling av 

”Turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna” i Dalarna, 13 sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 27. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 151210 § 247 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:209/10 

Ks § 201 

 

Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för turistbyrå- 
och destinationsutveckling 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att godkänna Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05. 

2. Att godkänna: 

Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med 

bilaga avseende Visit Dalarna AB. 

Kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna Holding 

AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning 

samt att detta betalas ut. 

Föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till Utveckling i 

Dalarna Holding AB. 

Föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna AB av Utveckling i 

Dalarna Holding AB. 

3. Att utse Irené Homman (S) som ledamot och Fredrik Jarl (C) som 

ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB. Att utse 

Irené Homman (S) som ombud till årsstämma i Utveckling i Dalarna 

Holding AB. 

4. Att godkänna: 

Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB. 

Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB. 

Kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, inklusive 

angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta 

betalas ut. 

Föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal från dagens 

destinationsbolag till Visit Dalarna AB. 

Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets 

ekonomiska förening. 

 

 

 

forts. 
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5. Att godkänna: 

Förslag till Grundavtal mellan kommunen och Visit Dalarna AB. 

Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets 

ekonomiska förening. 

6. Att genomföra: 

Överföring av kommunens turistbyråverksamhet med därtill hörande 

finansiering till Visit Dalarna AB. 

Verksamhetsövergång från den kommunala organisationen till Visit 

Dalarna AB när detta är tillämpligt. 

7. Att delegera till Region Dalarna att: 

För kommunens räkning hantera bildande av bolaget Utveckling i 

Dalarna Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt 

de frågor som är förenade med verksamhetens grundande. 

För kommunens räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna 

Holding AB för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och 

tillsätta styrelse. 

För kommunens räkning hålla årsstämma i Visit Dalarna AB för att 

fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. 

Underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra delegerat uppdrag. 

8. Att ge fullmakt åt Region Dalarna att: 

För kommunens räkning hantera eventuella formalia eller andra smärre 

justeringar som kan följa av Bolagsverkets påpekanden i samband med 

registreringen av Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna 

AB hos Bolagsverket. 

9. Att uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att: 

Fatta beslut om aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till 

Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från respektive destinationsbolag till 

Visit Dalarna AB. 

10. Att instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB att: 

Fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse. 

Lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv samt 

tillsätta styrelse i Visit Dalarna AB. 

forts. 
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11. Att ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga 

kommuner och samtliga ägar-/destinationsbolag med kommunalt 

ägande fattar motsvarande beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna har förberett att ett för kommunerna gemensamt bolag för 

turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster bildas. 
 

Förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till lika delar ägt 

ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 100 % 

kommunalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 kommunstyrelseordförandena 

sitta. Bolaget har ingen verksamhet utöver att för dalakommunernas räkning 

kontrollera det kommunala ägandet i dotterbolag. Detta bolag äger i sin tur 

till 100 % dotterbolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med 

den kommunala turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheten, som 

alltså överförs dit från respektive kommun. I denna styrelse sitter 

kommunala företrädare och det är möjligt att också ta in företrädare för 

turistnäringen. Länets kommuner kontrollerar bägge bolagen. 
 

Den verksamhet som ska bedrivas beskrivs ingående i bilaga 

Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat 2016-10-05. 
 

Förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal samt 

samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade föreslagna bolagen 

och den verksamhet som ska bedrivas föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161108 § 65. 

Protokollsutdrag, Region Dalarna direktionen 161026 § 232, 78 sidor, 

inkl. missiv och bilaga 1-10; 

1. Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat 2016-10-05 

2. Mall för Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 

3. Förslag till kommunernas ekonomiska beslut 

4. Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB 

5. Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB 

6. Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, 

med bilaga avseende Visit Dalarna AB 

7. Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB 

8. Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB 

forts. 
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9. Förslag till Grundavtal mellan enskild kommun och Visit Dalarna AB 

10. Förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna och näringslivets 

ekonomiska förening, med bilaga 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:211/04 

Ks § 202 

 

Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2017. 

2. Koncernens totala inlåningsram för långfristig skuld exklusive 

leasingskuld blir i och med beslutet 564,5 mnkr.  

 Gagnefs teknik AB:s inlåningsram blir 105,7 mnkr. 

 Gagnefsbostäder AB:s inlåningsram blir 182 mnkr. 

3. Gagnefs kommun får under året ha en skuld för finansiell leasing på 

maximalt 33,8 mnkr. 

4. Gagnefs kommunkoncern får ha en checkkredit på maximalt 40 mnkr. 

Gagnefsbostäders checkkredit får maximalt uppgå till 10 mnkr. 

5. Beslutet gäller tills vidare eller tills kommunfullmäktige fattar nytt beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige fastställa 

Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 

 

För 2016 beslutade kommunfullmäktige om en låneram på 654 mnkr. 

Ramen byggde på en översikt över kommunens inlåning och utlåning och en 

detaljerad redovisning av alla de investeringsprojekt som kommunfullmäktige 

fattat beslut om även, om dessa inte planerades genomföras under året. 

 

Detta innebär att varje gång kommunfullmäktige justerar av investerings-

budgeten måste även ramarna för in och utlåning justeras. För 2017 föreslås i 

stället att fullmäktige beslutar om en låneram som utgår ifrån verkligt 

inlåningsbehov utifrån de planer som föreligger för året, och där låneramen 

inte knyts så tydligt till enskilda projekt. Om låneramen sedan under året visar 

sig otillräcklig kan kommunfullmäktige genom nytt beslut justera denna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161108 § 66. 

Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2017, två sidor. 

 

 

 

forts. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-11-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:58/04 

Ks § 203 

 

Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Gagnefs kommun till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningsprognosen per oktober visar på ett överskott på 9,2 mnkr 

vilket är 2,1 mnkr sämre än budget. Prognosen innebär ändå en förbättring 

med 3,0 mnkr sedan delårsbokslutet, men en marginell försämring jämfört 

med de prognos nämnderna internt lade efter september månad.    

 

Underskottet beror på att tre nämnder prognosticerar betydande underskott.  

Även finansförvaltningens prognos är negativ jämfört med budget.   

 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 0,9 mnkr. Förändringen 

beror på att i denna prognos beräknas att utvecklingsmedlen inte kommer att 

användas fullt ut. 

 

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 1,4 mnkr. Det är en 

förbättring sedan delårsbokslutet men en försämring sedan nämndens egen 

prognos efter september. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett 

underskott på 0,8 mnkr. Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott på 

1,1 mnkr.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-11-22, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Gagnefs kommun, nio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:197/04 

Ks § 204 

 

Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna Investeringsbudget 2017 för Gagnefs Teknik AB om totalt 

20,4 miljoner kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Vd vid Gagnefs Teknik AB redogör för ärendet. 

Gagnefs Teknik AB investeringsbudget 2017 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Gagnefs Teknik AB 160927 § 33. 

GTAB Investeringsbudget 2017, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:195/04 

Ks § 205 

 

Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2017”. 

 

Ärendebeskrivning 

Vd vid Gagnefs Teknik AB redogör för ärendet. 

Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2017 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Gagnefs Teknik AB 160927 § 34, en sida. 

Tjänsteskrivelse, Gagnefs Teknik AB, 2016-09-28, en sida. 

Taxa för allmänna vattentjänster, Gagnefs kommun 2017, 19 sidor. 

Förslag med ändringar, Taxa för allmänna vattentjänster, 

Gagnefs kommun 2017, 19 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:194/04 

Ks § 206 

 

Avfallstaxa Gagnefs kommun 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Avfallstaxa Gagnefs kommun 2017”. 

 

Ärendebeskrivning 

Vd vid Gagnefs Teknik AB redogör för ärendet. 

Avfallstaxa Gagnefs kommun 2017 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Gagnefs Teknik AB 160927 § 35, en sida. 

Tjänsteskrivelse, Gagnefs Teknik AB, 2016-09-28, en sida. 

Avfallstaxa, Gagnefs kommun, elva sidor. 

Förslag med ändringar, Avfallstaxa, Gagnefs kommun, elva sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:177/04 

Ks § 207 

 

Taxor 2017-01-01 – kultur- och fritidsnämnden 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa taxan för förkomna tidskrifter vid Gagnefs kommunbibliotek 

till det faktiska värdet på tidskriften. 

2. Fastställa taxan för hyra av hörslinga för förening inom kommunen till 

50 kronor/dygn och för privatpersoner och föreningar utanför 

kommunen till 100 kronor/dygn. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommunbibliotek tar idag ut en avgift om 20 kronor/tidskrift om 

låntagaren inte lämnar tillbaka en lånad tidskrift. Det faktiska priset ligger 

ungefär på 50 kronor i snitt. Då antalet förkomna tidskrifter ökat markant på 

senare tid är det nödvändigt att anpassa taxan till kostnaderna. 

 

Under hösten 2016 kommer en ny hörslinga att köpas in till kultur- och 

fritidsförvaltningen. Den ska användas vid egna arrangemang, men även 

hyras ut till föreningar. Syftet är att öka tillgängligheten för personer med 

hörselnedsättning att ta del av utbudet i kommunen. En taxa för uthyrning 

ska därför fastställas. 

         

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 161020 § 55, dnr KFN/2016:137/04. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2016-10-10, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:177/04 

Ks § 208 

 

Taxa IP Skogen toalettvagn 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa taxan för IP Skogen toalettvagn föreningar inom kommunen 

till 700 kronor exklusive moms inklusive fyra tunnor samt 200 kronor 

exklusive moms för varje extra tunna. 

2. Fastställa taxan för IP Skogen toalettvagn privatpersoner, företag och 

föreningar i andra kommuner till 1 200 kronor exklusive moms samt 

260 kronor exklusive moms varje för extra tunna. 

 

Ärendebeskrivning 

2013 antogs nya taxor för IP-Skogen – kommunens mobila anläggningar, 

bland annat en toalettvagn. Kostnaden för latrintunnorna till toalettvagnen 

har ökat och en höjning av avgiften är aktuell.  

   

Kommunen äger en toalettvagn som föreningar och privatpersoner kan hyra. 

Avgiften är 120 kronor per dygn exklusive moms. Då ingår fyra tunnor. 

Extra tunnor kostar 35 kronor exklusive moms. Den verkliga kostnaden för 

en tunna med tömning är 256,80 kronor exklusive moms. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inkl. bilagor, Kfn 161020 § 56, dnr KFN/2016:137/04. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-10-11, en sida. 

Nuvarande taxa, kommunfullmäktige 2012-12-03, § 214, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:33/00 

Ks § 209 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Äldre-/demensboendet 

• Bostadsexploatering 

• Bostadsplanering 

• Planberedskap 

• Beredskapssamordnare 

• Jämställdhets- och likabehandlingsplan 

• Ekonomiska långtidsanalys 

• Risk- och sårbarhetsanalys 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2016-11-22, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 210 

 

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, 2016-11-15, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Ks 141209 § 286 

2014:990/04 

Ekonomisk långtidsplan 

Kf 160310 § 27 

2014:1027/10 

Återkallande av beslut Nya Visit Dalarna 

Kf 160616 § 84 

KS/2016:139/40 

Motion om Gagnef behöver en ordentlig miljöplan 

Kf 160616 § 103 

KS/2016:58/04 

Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 

Gagnefs kommun 

Ks 160920 § 123 

KS/2016:58/04 

Delårsbokslut per 2016-07-31 och helårsprognos 

för Gagnefs kommun 

Kf 161006 § 151 

KS/2016:161/43 

Medborgarförslag om att miljömärka 

Gagnef kommuns skogar 
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 Dnr KS/2016:102/04 

Ks § 211 

 

Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Kommunstyrelsen till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens budgetuppföljningsprognos för oktober är 945 tkr bättre 

än budget vilket är en förbättring av prognoserna från september och 

delårsbokslutet med drygt 1 mnkr. Den största orsaken till denna förbättring 

är att utvecklingsmedlen som ligger under kommunchefen inte kommer att 

nyttjas fullt ut detta år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-11-16, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, K.H. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:58/04 

Ks § 212 

 

Budget 2016 – besparingar för att nå budget i balans 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna kommunchefens rapport samt att delge kommunfullmäktige 

rapporten. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog vid sammanträde den 20/9 2016 till 

kommunchefen att tillse att respektive nämnd återkommer med förslag 

till hur den ekonomiska målsättningen om 2 % överskott kan nås. 
 

Sedan tidigare finns ett uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

att redogöra för hur en budget i balans kan uppnås. Detta uppdrag gavs vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 16/6 2016. 
 

Både miljö- och byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 

prognosticerar ett överskott. Uppdragen har därmed styrts mot 

socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 

kommunstyrelsen. 

 

Analys 

Inledningsvis ska konstateras att det ingår i varje nämnds och 

förvaltningschefs ansvar att arbeta för att budgeten hålls. 
 

Under året kan en successiv förbättring ses i nämndernas prognosticerade 

årsresultat. Det är viktigt att notera eftersom det pekar på det omfattande 

och ansvarsfulla arbete som sker i nämnderna för att nå en budget i balans. 
 

Bilagt finns material från de berörda nämnderna. Beskrivningar finns om 

händelseutveckling och vidtagna eller planerade åtgärder. 
 

Arbetet fortsätter i nämnderna för att ytterligare förbättra resultatet och på 

det sättet bidra till att målsättningen om 2 % överskott kan nås. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161108 § 67, dnr KS/2016:58/04. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-27, en sida. 

Rapport från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden och tekniska nämnden, tio sidor. 

forts. 
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Ks § 212 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 160920 § 123 

Kf 160616 § 103 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga nämnder, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen 

Sekreterare 

Ekonom 
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 Dnr KS/2012:752/01 

Ks § 213 

 

Äldre-/demensboende – placering och fortsatt utredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att huvudinriktning för demensboendets lokalisering ska vara 

”Jordbruksmark vid Näset”, bilaga Karta, Näset. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att fortsätta utredningen med utgångspunkt 

från lokalisering enligt beslut 1. Den fortsatta utredningen ska omfatta 

gestaltning/idéskisser av byggnad och yttre miljö, förprojekteringsåtgärder i 

övrigt, påbörjande av detaljplanering, investerings- och driftkalkyler samt 

finansiering inklusive utredning av olika ägar- och driftformer. Målet är att 

den slutliga utredningen ska presenteras i kommunfullmäktige i mars 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog vid sammanträde 2016-06-30 till kommunchefen 

att presentera ett förslag till byggnation och placering av äldreboende för 

dementa. Vidare ingick i uppdraget att förslaget ska leda till kraftigt sänkta 

driftkostnader. 
 

En politisk styrgrupp finns etablerad sedan tidigare. På tjänstemannanivå 

har en ledningsgrupp, två arbetsgrupper samt en referensgrupp inrättats för 

arbetet. Grupperna har mycket bred verksamhetsrepresentation. Som konsult 

i arbetet har Projektledarbyrån anlitats.  
 

En tid- och aktivitetsplan för arbetet har godkänts av styrgruppen. Målet är 

att presentera ett färdigt förslag för kommunfullmäktige i mars 2017. 
 

Strategin är att först presentera ett förslag till lokalisering av boendet för att 

därefter gå in i en fas med detaljutredningar med beslutad lokalisering som 

utgångspunkt. 

 

Utredningsunderlag 

Utredning om lokaliseringsalternativ 

Övrigt utredningsmaterial sedan tidigare 

Långsiktig ekonomisk analys 

Boendeplan 

Ekonomin inom äldreomsorgen 

Verksamhetsbeskrivning 

Studiebesök 

forts. 
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Ks § 213 forts. 

 

Verksamheten idag 

Demensvården är idag utspridd på flera platser i kommunen. Arbetet med att 

forma kommunens demensvård under lång tid. Ett omfattande utredningsarbete 

har genomförts där samtliga berörda yrkesgrupper varit representerade.  
 

Prognosen är att behovet av demensboendeplatser kommer att öka starkt. Av 

det skälet är det angeläget att så snart som möjligt färdigställa ett boende där 

också möjlighet till en utökning av antalet platser medges. 

 

Sökt lösning 

• Tillskapa en god lösning för brukare, besökare och personal  

• Möjliggöra ett boende med 48 platser 

• Handlingsutrymme att tillskapa ytterligare platser 

• Möjlighet att gestalta boendelösningen på ett ändamålsenligt sätt 

• Möjlighet att utforma en god och trivsam utemiljö 

• Goda möjligheter vad gäller angöringsvägar, parkering och övriga 

trafikförutsättningar 

• Bästa möjliga förutsättningar att klara myndighetskrav 

• Kommunen markägare 

• Ge möjlighet till interna samordningsvinster 

 

Förslag till lokalisering 

Det föreslås att ”Jordbruksmark vid Näset”, se bilaga Karta, Näset, ska 

utgöra huvudinriktningen i det fortsatta utredningsarbetet. 
 

Det här alternativet svarar bäst upp mot den sökta lösningen. Här finns 

utmärkta förutsättningar rent ytmässigt att skapa ett demensboende som 

dessutom har expansionsmöjligheter. Samma goda förutsättningar gäller 

utformningen av den yttre miljön och trafikförutsättningarna. 
 

Bedömningen är vidare att det här alternativet ger mycket bra 

förutsättningar att klara myndighetskraven. 
 

Risker för bullerstörningar kan relativt enkelt åtgärdas. 
 

Vidare är kommunen markägare och har med det rådighet över lokaliseringen. 
 

De möjliga samordningsvinsterna är betydande. Samordning kan ske med 

resurser som idag finns vid Älvudden. 

forts. 
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Förslag till fortsatt arbete 

Efter beslut om lokalisering kan arbetet med detaljstudier m.m. intensifieras. 

Den här fasen omfattar gestaltning/idéskisser av byggnad och yttre miljö, 

förprojekteringsåtgärder i övrigt, påbörjande av detaljplanering, 

investerings- och driftkalkyler samt finansiering inklusive utredning av 

olika ägar- och driftformer.  
 

Målet är att den slutliga utredningen ska presenteras i kommunfullmäktige i 

mars 2017. 

 

Risker och intressekonflikter 

Risk för överklagande 

Överklaganderisken föreligger i samtliga lokaliseringsalternativ. 

Risken för överklagande får inte vara styrande för kommunen i ett 

strategiskt ställningstagande vad gäller demensboendet. 
 

Intressekonflikter 

Det föreslagna lokaliseringsalternativet innebär att jordbruksmark tas i 

anspråk. Det innebär att olika intressen ställs mot varandra. Å ena sidan att 

bruka marken och å andra sidan behovet av ett demensboende. 
 

I det här fallet är utredarnas bedömning att exploateringsintresset 

(demensboendet) måste anses överväga jordbruksintresset. Behovet av ett 

demensboende är mycket starkt idag. Kommunen vet också att behovet 

kommer att fortsätta att öka. Därmed finns ett starkt samhällsintresse att 

iordningsställa ett demensboende med goda expansionsmöjligheter.  
 

Det föreslagna lokaliseringsalternativet har bästa möjliga förutsättningar 

att svara upp mot den lösning som söks. Inget annat alternativ har lika goda 

förutsättningar och därmed motiverar det att ställa exploateringsintresset 

över jordbruksintresset i detta fall. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Återremiss för att redovisa de tre alternativ 

som styrgruppen beslutat och jämföra dessa utifrån samma kriterier bland 

annat drift- och investeringskostnader.  

Maria Alfredsson (MP): Bifall till Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag. 

Emil Bostad (SD): Bifall till Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag. 

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

forts. 
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Beslutsgång - återremiss 

Ordföranden ställer Lars-Erik Granholm (KOSA) 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 idag. 

Den som röstar nej bifaller Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag om återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

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 X  X    

Stefan J Eriksson M – Erik Bergman (M) X    

Anders Bengtsson KD – Christer Iversen (L)  X   

Emil Bostad SD X   X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 6 5 0 0 

 

Maria Alfredsson (MP) begär ajournering. 
 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 16.40-16.50. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 

Den som röstar nej bifaller avslag. forts. 
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Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med sex ja-röster, fyra nej-röster, en avstår. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

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 X  X    

Stefan J Eriksson M – Erik Bergman (M) X    

Anders Bengtsson KD – Christer Iversen (L)   X  

Emil Bostad SD X   X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 6 4 1 0 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), Pelle Källs (KOSA), 

Maria Alfredsson (MP) och Emil Bostad (SD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-11-16, tre sidor. 

Karta, Näset, en sida. 

Alternativa placeringar av ett nytt demensboende i Gagnef, 22 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef + handling 

Ekonomichef + handling 

Tf teknisk chef + handling 

Miljö- och byggchef + handling 

Socialchef + handling 

Verksamhetschef vård och omsorg, A.E. + handling 

Projektledarbyrån AB, G.J. + handling 

Sekreterare, styrgrupp nytt äldreboende + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:63/04 

Ks § 214 

 

Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ta emot informationen och socialnämnden får behandla ärendet som en 

budgetavvikelse år 2017. 

 

Deltar ej i beslut 

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

 

Ärendebeskrivning 

Beslut har fattats av individ- och familjeomsorgsutskottet om insats i form 

av avlösarservice enligt LSS § 9:5 med 200 timmar per vecka.  

 

Finansiering 

Verkställighet av beviljad insats beräknas till 2,8 miljoner kronor varvid 

behov föreligger att budget för 2017 utökas med motsvarande summa.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 161121 § 102, dnr SN/2016:44/04. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-11-15, en sida. 

 

Underlag 

Ifou § 127 161107 (Sekretess) 

Behov av insats föreligger enligt utredning Avlösarservice 9 § p 5 LSS, 

Myndighetsenheten, Socialförvaltningen, 2016-10-28, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr KS/2016:41/86 

Ks § 215 

 

Framtida organisation Ottilia Adelborgmuseet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå brevskrivarnas förslag. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritidschefen, 

samla samtliga intressenter med målsättningen att bilda en förening för 

att driva Ottilia Adelborgmuseet. 

3. Förlänga befintligt avtal med maximalt 12 månader. 

 

Ärendebeskrivning 

Representanter för Stiftelsen Gagnefs minnesstuga och Ottilia Adelborgs 

vänförening har 2016-02-17 inkommit till kommunstyrelsen med en skrivelse 

med förslag om förändring av Ottilia Adelborgmuseets organisation. Man föreslår 

att Gagnefs kommun, Ottilia Adelborgs vänförening och Stiftelsen Gagnefs 

minnesstuga bildar en stiftelse med ändamålet att driva Ottilia Adelborgmuseet. 

 

Ärendets beredning 

En genomgång har gjorts av museer i Sverige som drivs i stiftelseform. 

Det har visat sig att allt fler museer lämnar den formen för att gå över till 

bolagsdrift eller förvaltningsform. 
 

Kontakt har tagits med juridikavdelningen vid Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) som sammanfattningsvis avrådde från stiftelseformen med argumenten: 

• Anslagsstiftelser, d.v.s. en stiftelse där stiftaren i samband med 

stiftelsebildningen har lovat att löpande ge ytterligare tillskott till stiftelsen, 

är inte längre tillåtna sedan stiftelselagen började gälla 1 januari 1996. Detta 

omöjliggör att kommunen årligen tillför medel för driften av museet. Det 

innebär att stiftelsen inte skulle kunna ta emot ett årligt stöd från kommunen. 

• Stiftelselagen har till avsikt att reglera stiftelsers vars uppdrag är att vara 

förvaltande, inte att driva verksamhet. 

• Kommunlagen lämnar inget, eller mycket litet utrymme för kommuner att 

ingå som stiftare i nya stiftelser där kommunen löpande ger bidrag.  

• Stiftelseformen lämnar inget eller mycket litet utrymme för att anpassas till 

nya och förändrade förutsättningar för verksamheten. 
 

Förbundsjuristen rekommenderade att driva museet i annan organisatorisk 

form, t.ex. som ideell förening. 

forts. 

http://www.blinfo.se/ordlista/stiftelse__7467
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Motivering till beslut 

Föreningsdrift med institutionella medlemmar som även är öppen för 

enskilda medlemmar bör vara ett möjligt och fullgott alternativ för driften 

av Ottilia Adelborgmuseet. Med tanke på rådande lagstiftning är 

stiftelseformen som driftsform inte aktuell. 

 

Finansiering 

Idag är Gagnefs kommuns kostnader för museidriften cirka 150 tkr årligen.  

Kostnaden bör bli ungefär densamma även med en annan driftsform. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 161020 § 57, dnr KFN/2016:82/86. 

Skrivelse, Ottilia Adelborgmuseets organisation, 2016-02-14, två sidor. 

Avtal avseende drift av Ottilia Adelborgmuseet, tre sidor, dnr KS/2012:90/87. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2016-10-04, tre sidor. 

Stadgar för Föreningen Gotlands fornvänner, 2011, fem sidor. 

Stadgar för Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, 2011, två sidor. 

Jönsson, Tommy: Att vara eller inte vara stiftelse – frågan om 

organisationsform för Värmlands museum, 2006, 29 sidor. 

Ottilia Adelborgmuseet – framtida placering, organisation och verksamhet, 

dnr 2012:90/87, 2012, sex sidor. 

Stiftelselag, SFS 1994:1220, SFS 2016:210, 42 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Stiftelsen Gagnefs minnesstuga 

Ottilia Adelborgs vänförening 

Kommunchef 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2016:186/04 

Ks § 216 

 

Särskilt statsbidrag migrationskostnader samt 10 extra miljarder 
till välfärden 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. De resterande extra statsbidrag som kommunen har mottagit med 

anledning av flyktingsituationen och som ska användas 2016 

(3 434 632 kronor), ska användas inom barn- och utbildningsförvaltningen 

för extra kostnader som uppstår. Särskilt ska resurserna inom IM Språk 

verksamheten utökas. 

2. Det statsbidrag kommunen mottar som en del av regeringens 

satsning på ”10 extra miljarder till välfärden” ska för 2017 räknas 

med som en del av de generella statsbidrag kommunen mottar, och 

ligga till grund för beräkningen av kommunens budgetram 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 

I en extra ändringsbudget hösten 2015 beslöt riksdagen att ge 9,8 miljarder 

kronor som engångsmedel till kommuner och landsting med anledning av den 

flyktingsituation som rådde. Pengarna fördelades till kommunerna utifrån hur 

många flyktingar varje kommun hade tagit emot. För Gagnefs kommun 

motsvarade beloppet 3 720 852 kronor. Förutsättningen för medlen var att 

kommunerna skulle använda pengarna för att täcka extra kostnader som 

uppstått utifrån flyktingsituationen. Pengarna skulle förbrukas under 2015 och 

2016. Vid bokslutet 2015 bokfördes 1/13 det vill säga 286 219 kronor som en 

intäkt. Intäkten bokfördes mot barn- och utbildningsnämnden som hade stora 

extra kostnader på grund av flyktingsituationen. 

 

För 2016 kvarstår 3 434 632 kronor. Även under 2016 har dessa medel 

bokförts som en intäkt mot barn- och utbildningsnämndens IM verksamhet 

med 1/12 del varje månad. Pengarna har använts till att finansiera utökningar 

av personal som har varit nödvändiga utifrån det utökade trycket mot IM språk 

verksamheten. De ökade kostnaderna är mindre än intäkten från bidraget. 

 

Fördelningen av medlen har aldrig varit uppe till politisk prövning 

– vilket borde ha skett. 

 

 

forts. 
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10 extra miljarder till välfärden 

I vårbudgeten 2016 tillkännagav regeringen att man har för avsikt att tillföra 

10 extra miljarder som generellt statsbidrag till kommunerna. Pengarna är 

till för att ge möjlighet för fler anställda inom välfärden. Medlen ska komma 

från och med 2017 och årligen därefter. Enligt regeringen ska de ”extra 

miljarderna … inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som 

har störst behov av investeringar när Sverige växer.” I praktiken kommer 

miljarderna från början i huvudsak fördelas utifrån en fördelningsnyckel 

som utgår från asylsökande och nyanlända. På så sätt blir de en fortsättning 

av den 9,8 miljarderna kommunen fick 2015/2016.  
 

Denna fördelning fasas ut åren 2019 och 2020 så att medlen från och med 

2021 helt och hållet fördelas utifrån befolkning. I en preliminär fördelning 

från regeringen som kan komma att ändras under hösten 2016 när ny statistik 

kan beräknas kommer Gagnefs kommun få 4 921 525 kronor av dessa medel 

2017. Från och med 2019 kommer sedan denna siffra sannolikt att öka. 
 

I och med att pengarna ska ges som generellt statsbidrag till kommunerna 

har medlen räknats med som en del av kommunens finansiering genom 

skatte- och utjämningssystemet och ligger på så sätt till grund för den 

budgetram som beräknats inför 2017, som annars hade varit 4,9 mnkr lägre. 

 

Hur ska flyktingmedlen hanteras?   

En arbetsgrupp bestående av kommunchef, barn- och utbildningschef, 

socialchef samt ekonomichef har tittat på frågan hur dessa medel kan hanteras. 
 

När det gäller de extra medlen kommunen fick 2016-2017 konstaterar 

arbetsgruppen att 

• Huvuddelen av året har förlupit det är för sent att nu starta ny verksamhet 

för dessa medel. 

• Det är svårt att tydligt påpeka vart i kommunen extra kostnader uppstår på 

grund av den kraftiga invandringen under 2017. Kostnader uppstår helt tydligt 

inom integrationsverksamheten, skolan men även inom IFO. På längre sikt 

kan kostnader uppstå i alla kommunens verksamheter. 

• Medlen har bokförts inom barn- och utbildningsförvaltningen som använt 

en stor del för att utöka personalresurserna inom IM Språk verksamheten. 

Överskjutande medel bokförs som ett överskott inom denna verksamhet 

och har inkluderats i alla de prognoser barn- och utbildningsnämnden 

presenterat under året. 

forts. 
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• Om överskottet skulle flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 

socialnämndens integrationsverksamhet skulle det sannolikt innebära att 

denna redovisar ett ännu större överskott. 

 

Arbetsgruppen konstaterar att utifrån dessa förutsättningar är det klokaste 

att medlen ses som ett tillskott till de extra kostnader som har uppstått 

inom barn- och utbildningsförvaltningen som resultat av den kraftiga 

invandringen 2015. 

 

Reservation 

Fredrik Jarl (C) och Erik Warg (C) lämnar en skriftlig reservation, bilaga 1. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161108 § 68. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-31, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Socialnämnden, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2016:208/04 

Ks § 217 

 

Verksamhetsbidrag för 2017 – Dalarnas folkrörelsearkiv 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 10 400 kronor för år 2017 till Dalarnas 

Folkrörelsearkiv. 

2. Bidraget betalas ut efter att Dalarnas Folkrörelsearkiv rekvirerat det. 

Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2017-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas Folkrörelsearkiv har inkommit med en ansökan om kommunalt 

bidrag på 10 400 kronor för verksamhetsåret 2017. 

 

Bidraget baseras främst på antalet inlämnade arkiv från kommunens 

föreningar. Bidraget relateras till antalet deponerade arkiv från respektive 

kommun. Från Gagnefs kommun finns 124 stycken deponerade arkiv, 

motsvarande 3,3 % av det totala antalet. 

 

Styrelsen för Dalarnas Folkrörelsearkiv har beslutat att höja intäkterna från 

kommunbidragen med 20 % inför år 2017, vilket innebär att målsumman för 

2017 är 312 000 kronor. 

 

Gagnefs kommun har tidigare bidragit med 9 600 kronor för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 161108 § 69. 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017, 2016-10-11, en sida. 

Underlag för ansökan om bidrag från kommuner baserat på respektive 

kommuns andel av inlämnade föreningsarkiv, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2015 Dalarnas Folkrörelsearkiv, 22 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2016:43/11 

Ks § 218 

 

Val av ledamot och vice ordförande i personalutskottet (KOSA) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Maria Alfredsson (MP) till ledamot och vice ordförande i 

personalutskottet till och med 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (KOSA) har tidigare varit ledamot och vice ordförande i 

personalutskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 187, dnr KS/2016:43/11 

Ks 161018 § 186, dnr KS/2016:9/11 

Ks 141104 § 221, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Maria Alfredsson (MP) 

Personalutskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 219 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. ”Barn som anhörig” - hur tillgodose barns behov då en förälder 

plötsligt avlider? 

Ärendebeskrivning 

Föredragande var Johan Björklund, Räddningstjänsten Dala Mitt. 

 

2. Budgetuppföljning augusti 2016 - Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan 

Underlag 

Protokollsutdrag inkl. tjänsteskrivelse, budgetuppföljning – driftbudget 2016 

samt verksamhetsberättelse, GNU 160919 § 15, fyra sidor. 

Dnr: KS/2016:199/04 

 

3. Budget 2017 – Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Underlag 

Protokollsutdrag inkl. tjänsteskrivelse och budgetsammandrag, 

GNU 160919 § 16, fyra sidor. 

Dnr: KS/2016:200/04 

 

4. Budget 2017 – Gagnefs Teknik AB 

Underlag 

Protokollsutdrag, GTAB 160927 § 33, 38, två sidor. 

Bilaga 2, GTAB Budget 2017, fem sidor 

Bilaga 3, reinvesteringar och förnyelse av ledningar, fyra sidor. 

Dnr: KS/2016:196/04 

 

 

forts. 
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5. Delårsbokslut 2016-08-31 - GNATL 

Underlag 

Protokollsutdrag inkl. tjänsteskrivelse och verksamhetsberättelse, 

GNATL 160928 § 46, fem sidor. 

Dnr: KS/2016:193/04 

 

6. Verksamhetsplan 2017-2019 - GNATL 

Underlag 

Protokollsutdrag inkl. tjänsteskrivelse och verksamhetsplan 2017-2019, 

GNATL 160928 § 47, sju sidor. 

Dnr: KS/2016:104/04 

 

7. Prognos 2016-09-30 Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för september visar ett underskott på totalt 554 tkr. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 161019 § 90, dnr BUN/2016:20/04. 

Prognos 2016-09-30 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

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

 

8. Prognos 2016-09-30 Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Nämnden lämnar en prognos som följer budget. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kfn 161020 § 60, dnr KFN/2016:85/04. 

Prognos 2016-09-30 Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

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

 

 

 

 

forts. 
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9. Prognos 2016-09-30 Tekniska nämnden 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för september visar att nämnden kommer att överskrida 

sin budget med 626 tkr, en förbättring med 553 tkr. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 161020 § 53, dnr TN/2016:81/04. 

Prognos 2016-09-30 Tekniska nämnden, en sida. 

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

 

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

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 161020 § 55, dnr TN/2016:84/28. 

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

 

11. Prognos 2016-09-30 Socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för september visar på ett underskott på 843 tkr för hela 

nämnden, vilket är 0,4 % av budget. Äldreomsorgen prognostiseras ett 

överskott på 1,4 mnkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett 

underskott på 1,3 mnkr och LSS prognostiseras ett underskott på 1mnkr. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 161024 § 87, dnr SN/2016:34/04. 

Prognos 2016-09-30 Socialnämnden, tre sidor. 

Dnr: KS/2016:87/04 (SN/2016:34/04) 

 

12. Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 161024 § 89, dnr SN/2016:101/79. 

 

13. Flytt av Dala-Floda gruppboende 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 161024 § 92, dnr SN/2016:92/70. forts. 
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14. 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. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 161024 § 99, dnr SN/2016:92/70. 

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

 

15. Ekonomisk redovisning av flyktingmottagning 

Underlag 

Ekonomisk redovisning av flyktingmottagning, tre sidor. 

Dnr: KS/2015:268/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-11-15, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef Ekonomiavdelning Kommunsekreterare 

Barn- och utbildningsnämnden, f.k. (nr 7, 15) 

Kultur och fritidsnämnden, f.k. (nr 8) 

Tekniska nämnden, f.k. (nr 9, 10) 

Socialnämnden, f.k. (nr 11, 12, 13, 14, 15) 
__________ 

Förvaltningschef 
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Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Företagsbesök 
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 Dnr KS/2016:32/10 

Ks § 221 

 

Rapport från nämnderna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande. 

 

Socialnämnden 

• Arbetsmiljöarbetet för politiker 

• Invigning av Åsen och Solgården 

• Platsindikation, vård och omsorg 

• Flyktingmottagning 
• Hemtagningsgrupp 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Ridhuset 

• Ottilia Adelborgspriset 

• Biblioteken, datasystemen uppdateras 

• Personalkostnadsbidrag, nya rutiner 

• Wasaloppet, loggan 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Skyltlov, aktualiserat 

• Miljöpris 

• Nacka Tingsrätt, gynnande dom för mbn 

 

Tekniska nämnden 

• Byggupphandling 

• Reparationer och underhåll: Djurmo förskola, Älvudden, Sporthallen 

• Solgården 

• Hedens skola 

• Personal, målare 
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Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-11-15, en sida. 

Allmänna utskottet 2016-11-08, §§ 64-71. 

Personalutskottet 2016-11-08, §§ 37-41. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-22 46 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 223 

 

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 
03-04/2016, Yttrande, bostadsförsörjningsprogram (Vansbro, Ludvika) 

 

Ekonomiavdelningen 

7/2016, Nyupplåning SEK 10 000 000 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-11-15, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-11-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Ks § 224 

 

Extra sammanträde för kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Extra sammanträde för kommunstyrelsen 

måndagen den 12 december kl. 08.00. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, ledamöter 

Kommunchef 

Ekonomichef 
__________ 

 

 




