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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande   

 Tomas Fredén (S)  

 Lars-Erik Granholm (KOSA)  

 Svante Hanses (KOSA)  

 Fredrik Jarl (C)  

 Erik Warg (C)  

 Anders Bengtsson (KD) §§ 226-228    
 

Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 Christer Iversen (L) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Tommy Sandberg, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 225-227 

 Karin Halvarsson, ekonom, § 227 

 Malin Lindén Ohlsson, socialchef, § 228 
 

Justering 

Justerare Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-12-12, kl. 09.30 
 

Justerade paragrafer §§ 225-228 
 

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 2016-12-12 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-12-12 Datum då anslaget tas ned 2017-01-03 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr KS/2016:191/51 

Ks § 225 

 

Avtal för finansiering av kollektivtrafiken 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna finansieringsavtal för den allmänna respektive den särskilda 

kollektivtrafiken. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarnas direktion beslutade 2016-11-23 att godkänna Avtal för 

finansiering av den allmänna kollektivtrafiken och Avtal om den särskilda 

kollektivtrafiken samt att rekommendera kommunerna och landstinget att 

genom fullmäktigebeslut godkänna avtalen. För att avtalen ska gälla och vara 

giltiga ska alla 15 kommunfullmäktige och Landstingets fullmäktige godkänna 

båda avtalen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Region Dalarna, 2016-11-23 § 273, 26 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:229/04, 

  KS/2015:238/00 

Ks § 226 

 

Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Finanspolicy för Gagnefs kommun att gälla från 2016-12-31 

samt upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-03-10 § 20, 

beslutspunkt 1. 

 

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut 

från kommunfullmäktige 

1. Fastställa Riktlinjer för riskhantering i Gagnefs kommuns 

finansförvaltning att gälla från 2016-12-31. 

2. I delegationsordningen ändra punkt 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 samt fastställa 

en ny punkt 2.4b. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2012 en finanspolicy för Gagnefs kommun 

som gäller från 2012-07-01. Finanspolicyn reviderades av kommunfullmäktige 

2014-03-10. Finanspolicyn föreskriver att denna ska uppdateras årligen. 

 

I hanteringen av kommunens låneportfölj har den nuvarande finanspolicyn 

visat sig 

• förutsätta ett högt risktagande genom att framhäva fördelen av en rörlig 

ränta genom formuleringen ”Trots detta är det på lång sikt sannolikt 

billigare att låna med rörlig ränta än att binda räntan”.  

• ge svagt stöd för kommunens tjänstemän i de lånebeslut som ska fattas 

 

Utifrån detta har det i arbetet med årets revidering av finanspolicyn varit 

viktigt att utgå från en analys av vilka risker som finns inom kommunens 

finansförvaltning. Arbetet med framtagande av förslaget har skett i en 

arbetsgrupp på ekonomiavdelningen. 

 

 

forts. 
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Ks § 226 forts. 

 

Förslaget innebär att finanspolicyn som beslutas av kommunfullmäktige 

kompletteras med ett dokument Riktlinjer för riskhantering i Gagnefs 

kommuns finansförvaltning som kommunstyrelsen beslutar om. I 

finanspolicyn finns utifrån de identifierade riskerna övergripande regelverk 

och målsättningar för kommunens finansförvaltning. I reglementet finns mer 

detaljerade regler om hur riskerna ska hanteras och följas upp. Detta följer  

den uppdelning av ansvaret inom finansförvaltningen där ansvar för 

riskhantering och uppföljning ligger hos kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-12-05, två sidor. 

Finanspolicy Gagnefs kommun, åtta sidor. 

Riktlinjer för riskhantering i Gagnefs kommuns finansförvaltning, fyra sidor. 

Förslag ändringar delegationsordning punkt 2.1 till 2.4 samt ny punkt 2.4b, en sida. 

Jämförelse förslag till ny med gällande finanspolicy, 13 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140310 § 20, dnr KS/2014:109/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef + riktlinjer och delegationsordning 

Ekonomichef + riktlinjer och delegationsordning 

Ekonomiavdelningen + riktlinjer och delegationsordning 

Kommunikationschef + delegationsordning 

Personalchef + delegationsordning 

Kommunsekreterare + delegationsordning 
__________ 
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 Dnr KS/2016:98/04 

Ks § 227 

 

Detaljbudget 2017 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förslag till detaljbudget 2017 för kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgeten bygger på förra årets budget på verksamheter och med 

uppräknade kostnader. Ramen innehåller förstärkningar med 650 tkr för att 

täcka ökade kostnader för IT-system och en ramhöjning på 250 tkr för 

upphandlingsstöd inför en översyn av kommunens personalsystem. En 

budgetjustering med 117 tkr mer har gjorts för löneökningar avseende årets 

första fyra månader vilka inte kom med i den tidigare uppräkningen. Inför 

2017 har näringslivsutvecklingen fått ett eget ansvar för att på så sätt få en 

mer sammanhållen och övergripande bild av kommunens näringslivs-

aktiviteter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-12-05, en sida. 

Detaljbudget 2017 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 161110 § 202, dnr KS/2016:63/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef + handling 

Kommunikationschef + handling 

Personalchef + handling 

Ekonomichef + handling 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, K.H. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:230/01 

Ks § 228 

 

Boendeplan för vård och omsorg 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sända Boendeplan för vård och omsorg på remiss till de politiska 

partigrupperna, SPF Seniorerna och PRO, med anhållan om svar 

senast 2017-01-31. 

2. Att uppdra åt remissinstanserna att svara på: 

1. Kan materialet användas som strategiskt planeringsunderlag? 

2. Krävs några kompletteringar? 

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på en långsiktig boendeplan 

för äldreomsorgen i Gagnefs kommun utifrån de behov som kan förutses 

idag fram till år 2030. Förslaget är också lämnat till styrgruppen för 

äldreboende för information 2016-11-22. 

 

Ärendets beredning 

Kommunchefen redovisar i ärendet och meddelar att två frågor behöver 

besvaras i remissen; 1. Kan materialet användas som strategiskt 

planeringsunderlag? 2. Krävs några kompletteringar? 

 

Förslag till beslut är att Sända Boendeplan för vård och omsorg på remiss 

till de politiska partigrupperna, med anhållan om svar senast 2017-01-31. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Tilläggsförslag, att sända Boendeplan för vård och omsorg 

på remiss till SPF Seniorerna och PRO. Ändra remisstiden till 2017-01-31. 

Tilläggsförslag att i remissen sända med de två frågor enligt 

kommunchefens redovisning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Jarl (C) förslag var för sig mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 161121 § 110, dnr SN 2016:154/01. 

Boendeplan för vård och omsorg 2016-2030, 2016-11-23, tolv sidor. 

forts. 
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Ks § 228 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Partigrupperna + handling 

SPF Seniorerna + handling 

PRO + handling 

Socialchef 

Verksamhetschef vård och omsorg 

Sekreterare, socialnämnden 
__________ 

 


