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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-14 1 (42) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.35 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irene Homman (S) ordförande 

Ann-Gret Olsson (S) 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 1-6, 10-14, 16-17 

Maria Alfredsson (MP) 

Fredrik Jarl (C) 

Erik Warg (C) ej § 14 på grund av jäv 

Anders Bengtsson (KD) §§ 1-21 
 

Tjänstgörande ersättare 

Christina Walles (S) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 7-9, 15, 18-25 

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

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Erik Warg (C) § 14 

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

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 22-25 

Bengt Westman (SD) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Christina Walles (S) §§ 1-6, 10-13, 16-17, ej § 14 på grund av jäv 

Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 7-9, 15, 18-25 

Christer Iversen (L) §§ 1-13, 15-21 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 5, 10-14, 17, del av 21 

Karin Halvarsson, ekonom, § 11 

Tomas Kristoffersson, näringslivssamordnare, § 16 
 

Revisorer 

Kjell Sundin (S), § 19 

Jaak Kerstell (KOSA), § 19 

Kjell Andersson (C), § 19 

Linnea Grönvold, PwC, § 19 
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Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-02-21, kl. 10.00 §§ 1-25 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Irene Homman (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Fredrik Jarl (C)   

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-02-14 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 1-25 2017-02-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-03-15 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

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

Ks § 1 

 

Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Alma Eriksson, till kommunfullmäktige 

föreslås att alla ungdomar i kommunen som bor inom ett visst avstånd från 

den närmaste skolan ska få busskort oavsett om skolan är en kommunal 

skola eller friskola. 
 

Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan regleras i skollagen kap 10 

32 § och 40 §. Paragraf 32 reglerar rätten till skolskjuts för elever som går 

i grundskola med offentlig huvudman. Paragraf 40 reglerar rätten till 

skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola. 
 

Kommunen beslutar med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 

elevens funktionsnedsättning vad som gäller för att erhålla skolskjuts. 

Kommunfullmäktige har 2011 antaget ett skolskjutsreglemente för 

grundskola och särskola i Gagnefs kommun. Där framgår det från vilka 

folkbokföringsområden som man är berättigad till kostnadsfri skolskjuts. 

 

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. 
 

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. 

 

 

forts. 
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Ks § 1 forts. 

 

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. 
 

Höstterminen 2016 är det 14 elever som går i fristående grundskola i annan 

kommun. Av dessa är det sex elever som skulle ha rätt till skolskjuts om 

man tillämpar samma regelverk som gäller för elever som går i kommunal 

skola i annan kommun. Det är tio elever som går i kommunal skola i annan 

kommun. Fyra av dem har rätt till skolskjuts utifrån gällande lagstiftning. 

Då detta är föränderligt över tid är det svårt att göra en exakt beräkning av 

kostnader. Den årliga skolskjutskostnaden för en elev är cirka 8000 kronor. 

 

Ärendets beredning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-12-21 § 116 att ”Ge 

förvaltningschefen i uppdrag att uppdatera skolskjutsreglementet så att 

undantaget i paragraf 32 även gäller elever i fristående skolor i annan 

kommun” samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Bergman (M): Bifall till medborgarförslaget. 

Irene Homman (S): Återremiss. 

Fredrik Jarl (C): Avslag till återremiss. Bifall till medborgarförslaget. 

Pelle Källs (KOSA): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 

 

Beslutsgång – återremiss 

Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller att återremittera ärendet. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Den som röstar nej bifaller Irene Homman (S) förslag om återremiss. 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-14 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Ks § 1 forts. 

 

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 X  X    

Emil Bostad SD – Bengt Westman (SD) X    

Irene Homman S X   X   

   Totalsumma: 6 5 0 0 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag mot 

Erik Bergman (M) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Den som röstar nej bifaller Erik Bergman (M) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Erik Bergman (M) 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 X   X   

Emil Bostad SD – Bengt Westman (SD)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 5 6 0 0 

forts. 
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Ks § 1 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Bun 161221 § 116, dnr BUN/2106:93/53. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Ks 161018 § 142. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Kf 160616 § 97. 

Protokollsutdrag, Kf 150611 § 105. 

Medborgarförslag, 2015-05-29, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-11-09, två sidor. 

Protokollsutdrag, Bun 160914 § 72. 

Protokollsutdrag, Ks 160517 § 70. 

Protokollsutdrag, Bun 160420 § 43. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:162/20 

Ks § 2 

 

Medborgarförslag om förteckning på kommunens hemsida över 
lägenhetsuthyrare och mäklare i Gagnef 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Lasse Svensson, till kommunfullmäktige 

föreslås att det på Gagnefs kommuns hemsida upprättas en förteckning över 

lägenhetsuthyrare och mäklare i Gagnef. 

 

Ärendets beredning 

Förteckning över såväl mäklare som uthyrare av fastigheter och lokaler 

finns på kommunens hemsida i företagsregistret. Registret underhålls delvis 

automatiskt samt av kommunens näringslivsutvecklare i samarbete med 

bland annat företagarna i Gagnef. 

 

Motivering till beslut 

Kommunen bör endast ha ett register för att undvika dubbelarbete och för 

att förenkla för medborgarna. Det register som finns anses uppfylla 

förslagsställarens intention. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 1. 

Protokollsutdrag, Kf 161006 § 152. 

Medborgarförslag, 2016-08-04, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-01-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:182/43 

Ks § 3 

 

Medborgarförslag om frivilligskydd av Sifferbo S:129 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om ett så kallat ”frivilligskydd” av Sifferbo S:129 har 

inkommit från Åke Albinsson. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av Åke Albinssons skrivelse, 

daterad 2016-09-29, med begäran om att på frivillig basis teckna avtal med 

Sifferbos jordägare om ett så kallat ”frivilligskydd” av ett område nordost 

om Änjansdalen. 

 

Nämnden håller fast vid sitt tidigare beslut Mbn 160907, § 104, dnr 

MBN/2016-000223, om att det finns tillräckligt med skyddad natur i 

närområdet kring Sifferbo. En socialpedagogisk skolskog bör också ligga i 

anslutning till en skola eller förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 161214 § 154, dnr MBN/2016-000363. 

Miljö- och byggnadsnämndens skrivelse, 2016-12-14, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 161110, § 186. 

Medborgarförslag, 2016-09-29, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 161006, § 161, dnr KS/2016:120/43. 

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:279/04 

Ks § 4 

 

Motion om en ständigt arbetande effektiviseringsgrupp 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ständigt arbetande effektiviseringsgrupp inrättas. Gruppens uppdrag ska 

vara att lägga fram förslag och rapportera till kommunstyrelsen vid varje 

kommunstyrelsesammanträde. 

 

Skäl för beslutsförslag 

Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun beslutade vid sammanträde 2016-11-10 

att inrätta en Effektiviseringsgrupp med uppgift att ta fram en effektiviseringsplan 

för perioden 2018-2023. 

 

Mer konkret är gruppens uppdrag att: 

• på kort sikt att komma med förslag hur kommunens budget kan 

balanseras budgetåret 2018 utan skattehöjningar 

• på längre sikt att titta på strukturella åtgärder som kan vidtas för att 

kommunen på sikt kan få en budget i balans. 

 

Effektiviseringsgruppens uppdrag ligger i linje med det förslag som läggs i 

motionen. Mot den bakgrunden kan motionen anses vara bifallen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 2. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 90. 

Motion, 2015-05-06, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-01-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:341/00 

Ks § 5 

 

Motion om kontanthantering ett krav 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

av kraven i nästa upphandling av banktjänster ska vara att banken erbjuder 

kontanthantering i kommunen. 

 

Bedömning 

De flesta banker har, som motionären beskrivit, tagit bort kontanthantering 

på sina kontor. Det är korrekt att detta ställer till besvär för privatpersoner 

och föreningar som hanterar kontanter. För företag och kommuner finns 

fungerande avgiftsbelagda lösningar för kontanthantering. 
 

Kommunen har under hösten genomfört en direktupphandling av banktjänster 

med avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. I upphandlingen har ett bör-krav 

ställts till de aktuella bankerna om att de vid ett bankkontor i kommunen ska 

erbjuda kontanthantering till kommunen, privatpersoner och föreningar. 
 

Ingen bank som möter detta bör-krav har inkommit med anbud i upphandlingen. 

Därför har kommunen för avtalstiden tecknat avtal med en bank som inte 

erbjuder kontanthantering. 
 

I och med att bör-kravet har varit ställt i upphandlingen anses motionen bifallen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 3. 

Protokollsutdrag, Ks 160517 § 76. 

Protokollsutdrag, Kf 151014 § 162. 

Motion, 2015-08-31, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-01-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:7/16 

Ks § 6 

 

Risk- och sårbarhetsanalys för Gagnefs kommun 2016-2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta Risk- och sårbarhetsanalys 2016-2018 samt tillhörande 

styrdokument för Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är skyldig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser enligt 

lagen om (2006:544) kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2 kap förberedelser 

för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid, 1 § analys och 

planering). 

 

Kommunen ska analysera vilka händelser i fredstid som kan inträffa i 

kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 

Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en 

verksamhetsövergripande risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting ska 

minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera 

krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå 

en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

 

Till föreliggande förslag har även fogats en revidering av kommunens 

Styrdokument. Styrdokumentet omfattar bland annat: 

• övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 
 

• plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 
 

- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse 
 

- hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 

samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse 
 

- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 

samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse 

 

Risk- och sårbarhetsanalysen med tillhörande styrdokument är översänt och 

kommunicerat med Länsstyrelsen i Dalarna. 

 

 

forts. 
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Ks § 6 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 4. 

Risk- och sårbarhetsanalys Gagnefs kommun 2016-2018, 65 sidor. 

Styrdokument Gagnefs kommun, Redovisning av Gagnefs kommuns arbete 

med krisberedskap 2015-2018, 31 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-01-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:179/70 

Ks § 7 

 

Årets medmänniska 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utmärkelsen Årets medmänniska avvecklas helt. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har i tidigare beslut, Sn 160912 § 80, lämnat förslag till 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utmärkelsen Årets 

medmänniska ska avvecklas i sin nuvarande form. Kommunstyrelsen har 

återremitterat ärendet till socialnämnden med uppdrag att föreslå hur 

nämnden vill förändra utmärkelsen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Att avslå framställan från socialnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller socialnämndens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller socialnämndens förslag. 

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

 

Omröstningsresultat 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Ann-Gret Olsson S X  X    

Tomas Fredén S X  X    

Lars-Erik Granholm KOSA – Christina Walles (S) 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 X   X   

Emil Bostad SD – Bengt Westman (SD)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 6 5   

forts. 
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Ks § 7 forts. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C) och 

Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 161121 § 103, dnr SN/2016:134/70. 

Protokollsutdrag, Ks 161018 § 152. 

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

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-14 15 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr KS/2017:33/00 

Ks § 8 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Översyn: Samhällsbyggnadsprocess, Målpaket 

• Bostadsbyggnation och etableringar 

• Riktlinjer för bostadsförsörjning 

• Arbetet med äldre-/demensboendet 

• Rekrytering: Teknisk chef, Beredskaps-/säkerhetssamordnare 

• Effektiviseringsgruppen 

• Jämställdhets- och likabehandlingsplan 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2017-02-14, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 9 

 

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: 

 
Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Ks 150414 § 73 

2015:268/04 

Ekonomisk redovisning av flyktingmottagning 

Kf 150507 § 90 

2015:279/04 

Motion om en ständigt arbetande effektiviseringsgrupp 

Kf 150611 § 105 

2015:296/53 

Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i 

kommunen 

Kf 151014 § 162 

2015:341/00 

Motion om kontanthantering ett krav 

Ks 160216 § 12 

2016:14/10 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kf 161006 § 152 

KS/2016:162/20 

Medborgarförslag om förteckning på kommunens 

hemsida över lägenhetsuthyrare och mäklare i Gagnef 

Kf 161110 § 186 

KS/2016:182/43 

Medborgarförslag om frivilligskydd av Sifferbo S:129 

Au 170131 § 11 

KS/2016:14/10 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-02-03, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2015:417/05 

Ks § 10 

 

Optionsavtal Älvudden 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att fullfölja kommunfullmäktiges beslut 

2016-03-10 § 5 om optionsavtal Älvudden. 

 

Optionsavtalet 

Gagnefs kommun har sedan 2003 ett avtal där kommunen leasar Älvudden 

av ett kommanditbolag KB Mjälgen. Avtalet löper fram till 2028-06-30. 

Avtalet innehåller en option att köpa kommanditbolaget till ett fastställt pris 

som motsvarar hyresgrundande restvärde 2017-03-31. Om kommunen inte 

utnyttjar optionen återkommer denna årligen fram till 2023-03-31.  

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-03-10 att utnyttja 

optionen 2017-03-31. 

 

I ett tidigare PM: ”Redogörelse för leasingavtal Älvudden och effekter av 

återsökning av momsersättning” argumenteras för att kommunen ska ändra 

sitt beslut och avstå från att utnyttja optionen 2017-03-31. Detta PM bygger 

på den felaktiga förutsättningen att kommunen vid leasingtidens slut skulle 

bli ägare till Älvudden. Detta är inte korrekt. Kommunen är tvungen att vid 

något tillfälle utnyttja den option som finns i avtalet för att bli ägare till 

Älvudden. 

 

I PM:et ”RBS Nordisk rentings förslag till nytt leasingavtal Älvudden” 

redogörs för ett nytt förslag till leasingavtal som RBS Nordisk renting 

föreslagit kommunen. Avtalet skulle sannolikt innebära ekonomiska 

fördelar om det förlängs fram till 2030, men nackdelarna med förlängd 

leasing bedöms vara större än de ekonomiska fördelarna. Därför bör 

kommunfullmäktiges beslut om att utnyttja optionen 2017-03-31 fullföljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-08, två sidor. 

PM RBS Nordisk rentings förslag till nytt leasingavtal Älvudden, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 5. 

 

 

 

 

forts. 
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Underlag 
PM Redogörelse för leasingavtal Älvudden och effekter av återsökning av 

momsersättning, Torstein Tysklind, 2017-01-10, 5 sidor. 

Optionsavtal inkl. bilagor, 2003-06-27, sju sidor. 

Tillägg 1 till optionsavtal inkl. bilagor, 2005-06-22, fyra sidor. 

PM Gagnefs kommun – Utnyttjande av köpoption i rentingavtal, PWC, 

2016-02-01, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 160310 § 5 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2017:34/04 

Ks § 11 

 

Bokslut 2016 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Bokslut 2016 Kommunstyrelsen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde presenteras det ekonomiska utfallet för 

kommunstyrelsen. 

 

Preliminärt visar kommunstyrelsen ett resultat som är 912 tkr bättre än 

årsbudget. Det är en försämring med 33 tkr sedan prognosen i oktober. 

 

En analys presenteras vid nästa sammanträde när verksamhetsberättelsen 

är klar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-06, en sida. 

Bokslut 2016 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.H. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2017:6/04 

Ks § 12 

 

Finansrapport 2016-12-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Finansrapport 2016-12-31 till handlingarna, samt att översända 

rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns 

finansförvaltning som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 

ska finansförvaltningen rapportera till kommunstyrelsen 3 gånger om året. 

En gång om året, vid årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

 

Riktlinjerna började gälla 2016-12-31. Därför rapporterar Finansförvaltningen 

för första gång till kommunstyrelsen per samma datum, och föreslår att 

rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-08, en sida. 

Finansrapport, 2016-12-31, tre sidor. 

Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning, 

2016-12-12, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2017:18/04 

Ks § 13 

 

Ekonomisk rapportering 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ansvarar för att organisera den ekonomiska uppföljningen 

inom nämndens verksamhetsområde. I detta ligger att ha en fortlöpande 

uppföljning av nämndens ekonomi. 

 

Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning av 

de enskilda nämndernas ekonomi. Detta ska från och med 2017 ske genom 

• Tre centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser, där 

alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till kommunstyrelsen 
 

• Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till 

kommunstyrelsen som information. 
 

På övergripande nivå genomförs tre budgetuppföljningsprognoser (BUP), 

per sista april, augusti (delårsbokslut) och oktober samt årsbokslut. Dessa 

rapporteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Delårsbokslut och 

årsbokslut fastställs av kommunstyrelsen innan revision och 

kommunfullmäktige behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 5. 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2017, 2017-01-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Samtliga nämnder, rapport + handling 

Revisorerna + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 

Valda revisorer + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-14 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr KS/2015:305/04 

Ks § 14 

 

Utdelning från f.d. Magasinskassan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att dela ut de tillgångar som finns kvar efter f.d. Magasinskassan som 

stipendier till de elever från Gagnefs kommun som går i 

gymnasieskolan på utbildningar inriktat på jord och skogsbruk under 

skolåren 2016/2017, 2017/2018 samt 2018/2019. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att administrera och besluta om tilldelning. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) och Christina Walles (S) i 

handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Magasinskassan tillkom 1963 då kommunalstämman inom 

Gagnefs kommun beslöt att överlämna magasinkassans tillgångar till 

kommunen som särskilt kapital, vars avkastning skulle användas för 

främjande av jordbruket inom Gagnefs församling. Enligt ett protokoll från 

1998 bildades Magasinskassan med ändamålet att fungera som lånekassa 

där mindre bemedlade jordbrukare kunde få låna pengar för inköp av utsäde 

och andra förnödenheter. Nya tider med nya lånemöjligheter hade medfört 

att Magasinskassan förlorat sitt ursprungliga syfte. Sista utdelningen i 

stiftelsen skedde 2008. 
 

Sedan dess förvaltades Magasinskassan fram till 2015 som en stiftelse. 

Det innebar att kommunen varje år fick upprätta ett bokslut för stiftelsen. 

Detta skulle dessutom revideras till en betydande kostnad. Ett antal år 

uppgick revisionskostnaden till närmare 5 000 kr året. Enligt nuvarande 

avtal kostar revision av en stiftelse 2000 kr. För närvarande är kapitalet 

som finns kvar i Magasinskassan 77 554 kr, så det säger sig själv att de 

administrativa kostnaderna snabbt har minskat kapitalet. 
 

2015-06-16 § 139 beslöt kommunstyrelsen om att få förbruka tillgångarna i 

stiftelsen då ändamålet inte längre kunde uppfyllas. Vid samma tillfälle 

beslöts att när stiftelsen saknade tillgångar och skulder skulle kommunen 

ansöka hos Länsstyrelsen om att stiftelsen skulle upphöra. 

 

 

forts. 
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Under 2015 överfördes medlen i stiftelsen till ett balanskonto i kommunen, 

men ingen egentligen ”förbrukning” genomfördes. Därefter ansöktes om 

upplösning av stiftelsen vilket beviljades av länsstyrelsen 2016-02-22. 

 

Efter länsstyrelsens beslut kom ärendet till kännedom hos kommunens 

revisorer. Efter undersökningar hos länsstyrelsen framkom det att förfarandet 

inte var korrekt. Kommunen har rätt att faktisk förbruka Magasinskassans 

medel, men inte att ha dem kvar på ett balanskonto. Länsstyrelsens beslut att 

upplösa stiftelsen kan inte ändras. Förfarandet kan uppfattas som oredligt och 

situationen bör åtgärdas. 
 

Den bästa lösningen som Länsstyrelsen kunde föreslå var att kommunen 

skyndsamt förbrukade de kvarvarande medel i Magasinkassan till ändamål 

som främjar jordbruket i kommunen. 
 

Förslaget från ekonomiavdelningen är att medlen delas ut som stipendier till 

de gymnasieelever i kommunen som går på naturbruksgymnasiet med 

inriktning på jord- och skogsbruk. 
 

I Rättvik har naturbruksgymnasiet 4 inriktningar. Bland dessa bör stipendiet 

gälla inriktningarna häst, lantbruk och naturvetenskap som alla förbereder 

för arbete inom lantbruk. Inriktningen djurvård är mer inriktat mot 

sällskapsdjur och djurparker och föreslås inte berättiga till stipendiet. 
 

I Älvdalen finns naturbruksgymnasium med inriktning på skogsbruk, jakt, fiske 

och naturturism. Här bör skogsbrukseleverna vara berättigade till stipendiet. 
 

Utöver eleverna i Dalarna finns det elever som går på andra naturbruks-

gymnasier i landet. Dessa går linjer som inte är inriktade på jord- och skogsbruk. 
 

Inriktning År 1 År 2 År 3 Total 

Djur   1   1 
Häst   1 1 2 
Lantbruk 1 1 1 3 

Skogsbruk 1 2 1 4 
Naturvetenskap 1 2   3 

    13 

För skolåret 2016-2017 rör det sig om 13 elever från Gagnefs kommun. 

 

forts. 
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Ks § 14 forts. 

 

Förslaget är att beloppet delas i 3 delar som delas ut för skolåret 2016-2017 

samt de två följande skolåren. Varje år delas beloppet på de aktuella eleverna. 
 

Stipendiebeloppet för varje av de 3 skolåren blir 77 554 kr / 3 = 25 851. 

Det innebär att stipendiet för skolåret 2016-2017 blir 25 851 / 13 = 1989 kr. 

 

Stipendiebeloppen för de två följande skolåren beslutas när antalet elever 

är kända. Sista utdelningen sker hösten 2018. Efter detta kommer 

Magasinskassans medel vara förbrukade, och ärendet kan avslutas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 6. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-12-14, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150616 § 139 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2017:10/10 

Ks § 15 

 

Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget av 

Dala Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir 

huvudman för organiseringen av Dala Valideringscentrum. 

2. Finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kronor per innevånare 

per år. Förslaget omfattar två år 2017-02-01--2019-01-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Dala Valideringscentrum har bedrivits som ett projekt under perioden 

2014-02-01--2016-01-31. Projektet har finansierats med medel från 

Tillväxtverket, DalaWux och Region Dalarna med totalt 2 500 000 kronor. 

 

Region Dalarna rekommenderar kommunerna att anta Region Dalarnas förslag 

på organisering och budget av Dala Valideringscentrum, samt att 

huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen av Dala Valideringscentrum 

läggs på DalaWux via Malung/Sälens kommun. Kommunerna rekommenderas 

finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kr/innevånare/år. Förslaget 

omfattar två år 2017-02-01--2019-01-31. 

 

Finansiering 

Finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 7. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Region Dalarna, 2016-10-26 § 234, nio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Kommunchef 

Kommunledningssekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:21/10 

Ks § 16 

 

Medfinansieringsintyg – Björbo Intresseförening 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja medfinansierings intyg på 56 807 kronor för år 2017 till 

Björbo Intresseförening. 

2. Medfinansierings intyget godkännes efter att Björbo Intresseförening 

rekvirerat det. Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2017-02-15. 

3. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Björbo intresseförening har skickat in en ansökan till Tillväxtverket för att 

utveckla en leveransneutral paketlösning i Björbo. I ansökan behövs 

medfinansieringsintyg från de offentliga medfinansiärerna. 

  

Medfinansieringen relateras till den totala ansökningssumman 681 680 kronor, 

där medfinansieringen från det offentliga är på 25%, varav Länsstyrelsen står 

för 2/3 delar. 

 

Finansiering tas från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 12. 

Projektansökan Tillväxtverket, åtta sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-01-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Björbo Intresseförening 

Näringslivssamordnare 

Kommunledningssekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2016:14/10 

Ks § 17 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att ta fram ett förslag 

till rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

fullgörs bland annat genom att begära in uppföljningar och prognoser från 

kommunens olika nämnder och styrelser. 
 

De kommunala bolagen får redogöra för hur de har uppfyllt det kommunala 

uppdraget. I uppsiktsplikten ingår också att säkerställa att kommunen har en 

väl fungerande intern kontroll. 
 

Kommunallagen reglerar alltså kommunstyrelsens ansvar att utöva uppsikt. 

Däremot regleras inte hur detta ska gå till. 

 

Rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Löpande uppföljning 

Samtliga nämnder och bolag har ett ansvar för att löpande följa upp 

verksamhet, resultat och ekonomi samt att vidta åtgärder för att korrigera 

befarade avvikelser. 

 

Budgetuppföljning och Delårsbokslut 

Kommunen upprättar under budgetåret två budgetuppföljningsprognoser 

samt ett delårsbokslut. I kommunens delårsbokslut sammanfattas 

nämndernas uppföljningar och delges kommunstyrelsen. Av delårsbokslut 

ska framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten 

samt prognoser, analyser och kommentarer. Vid behov ska åtgärdsplaner 

redovisas för att rätta till eventuella avvikelser. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-14 28 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Ks § 17 forts. 

 

Uppdragsredovisning från bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder 

Efter varje årsskifte ska kommunens bolag, berörda kommunalförbund samt 

gemensamma nämnder komma in med en uppdragsredovisning där de redovisar 

hur de har utfört det kommunala ändamålet och kommunens uppdrag. 

 

Bokslut och årsredovisning 

Efter årets slut upprättas ett bokslut med resultat- och balansräkning med 

bilagor och specifikationer. I årsredovisningen görs en sammanfattande 

uppföljning av årets verksamhet. Dessutom beskriver varje nämnd årets 

verksamhet i en verksamhetsberättelse som redovisas för kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170131 § 11. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-01-30, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Hel- och delägda bolag 

Gemensamma nämnder och förbund 

Samtliga nämnder, rapport 

Kommunchef 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2014:948/00 

Ks § 18 

 

Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 
omsätta lån, fullmakter m m 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Irene Homman (S), 1:e vice ordförande 

Lars-Erik Granholm (KOSA), kommunchef Tommy Sandberg, ekonomichef 

Torstein Tysklind samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i 

förening teckna kommunens firma. 

2. Kommunens firmatecknare får var för sig skriva på handlingar som rör 

överföring av telefonabonnemang, vem som för kommunens räkning får 

administrera SITHS kort, vem som för kommunens räkning får tillträde 

till Försäkringskassans SUS system samt ansökningar om kund- och 

kreditkort upp till kreditbelopp på 50 000 kronor. För kreditbelopp över 

50 000 kronor ska handlingen underskrivas två i förening. 

3. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna 

kommunens bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Torstein Tysklind Bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld 

Ekonom, Karin Halvarsson Ekonom, Birgitta Jansson 

Ekonom, Erik Mååg Ekonom, Jenz Ek 

Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow Ekonomihandläggare Erica Eriksson 

4. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg och ekonomichef 

Torstein Tysklind att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för 

indrivning av obetalda fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg eller 

biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 

öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg 

eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta 

protokoll ska tjäna som fullmakt. 

 

 

forts. 
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7. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 

till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg eller 

biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. 

8. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef 

Tommy Sandberg att underteckna handlingar där kommunstyrelsen 

beviljar kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

9. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg eller den kommunchefen 

sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll 

ska tjäna som fullmakt. 

10. Ge fullmakt åt markingenjör Lena Snis eller teknisk chef Marcus Blomqvist 

att som ombud företräda Gagnefs kommun vid lantmäteriförrättningar. 

11. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 

Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

12. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 

Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende: 

• köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 
 

• att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, 

dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 

kommunens fastigheter. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Tommy Sandberg 

inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe. 

14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Torstein Tysklind 

inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld i dennes ställe. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-07, två sidor. 

 

 

 

 

forts. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161108 § 196 

Ks 160517 § 67 

Ks 160310 § 30 

Ks 151215 § 245 

Ks 150414 § 66 

Ks 141118 § 232 

 

Protokollsutdrag 

Berörda ledamöter 

Berörda tjänstemän 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningssekreterare 
__________ 
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 KS/2017:27/00 

Ks § 19 

 

Information och dialog med revisionen 
 

Ärendebeskrivning 

Revisionen informera om revisorernas uppdrag och ansvar. 
 

Diskussion kring kommunstyrelsens nuläge och framtida utmaningar. 

• Vilka är de viktigaste frågorna som kommunstyrelsen diskuterar utifrån 

sitt ansvar att leda, styra och ha uppsikt över all verksamhet? 
 

• Hur bedrivs arbetet med väsentlighets- och riskbedömning i samband 

med den interna kontrollen? 
 

• Vilka är de största utmaningarna framåt? 

 

Underlag 

Frågor inför revisionens träff med kommunstyrelsen, PwC, 2017-02-03, en sida. 
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 Dnr KS/2012:752/01 

Ks § 20 

 

Kompletterande utredningsuppdrag vad gäller demensboendet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda de båda alternativen med 

utgångspunkt från ekonomi, kvalitet och verksamhetsförutsättningar. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 160630 § 111 att uppdra till 

kommunchefen att utreda och lämna ett förslag på byggnation och placering 

av ett äldreboende för dementa. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 161122 § 213 att huvudinriktning för 

placeringen ska vara jordbruksmark vid Nässjön. Kommunstyrelsen 

uppdrog dessutom till kommunchefen att fortsätta utredningsarbetet. 

 

Underhand har önskemål framkommit om att utreda ytterligare ett alternativ. 

KOSA har tagit fram ett förslag som flera partier har ställt sig bakom. 

 

Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att 

utreda de båda alternativen med utgångspunkt från ekonomi, kvalitet och 

verksamhetsförutsättningar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pelle Källs (KOSA): Bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Mötesprotokoll inklusive bilagor, styrgrupp nytt äldreboende, 2017-02-02, 

tio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Styrgrupp nytt äldreboende 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 21 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

2. Till nästa sammanträde för kommunstyrelsen bjuda in; 

Personalchefen, ärende 22.12 Ohälsotalet. 

Socialchefen, ärende 22.7 Stödboende för barn och unga 16-20 år 

inom verksamheten integration. 

 

Rapporter: 

1. Årsredovisning 2016 – Gagnefs kommun 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen informerar om arbetet med årsredovisning 2016. 

Dnr: KS/2017:25/04 

 

2. Mål för socialnämnden 2017 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har antagit sju mål för nämnden 2017. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 161121 § 108, två sidor. 

Förslag på mål till socialnämnden för 2017, sex sidor. 

Dnr: KS/2016:227/00 (SN/2016:153/70) 

 

3. Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2015/16 
 

Ärendebeskrivning 

Som en del av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete utarbetas årligen en kvalitetsredovisning. Redovisningen är 

en sammanställning av verksamhetens måluppfyllelse för läsåret 2015/16. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 161123 § 106, en sida. 

Kvalitetsredovisning Barn och utbildning, Gagnefs kommun läsåret 

2015/16, 2016-09-15, 17 sidor. 

Dnr: KS/2016:228/61 (BUN/2016:237/61) forts. 
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4. Budget och treårsplan, Gagnefsbostäder AB 
 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder AB har antagit budget för 2017. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, GBAB 161128 § 38, en sida. 

Budget 2017, version 2016-11-17, en sida. 

Dnr: KS/2016:232/04 (GBAB/2016:34/04) 

 

5. Detaljbudget 2017 Tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har godkänt detaljbudget 2017. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 161215 § 64, en sida. 

Detaljbudget 2017 Tekniska nämnden, två sidor. 

Dnr: KS/2016:239/04 (TN/2016:216/04) 

 

6. Fördelning av nettokostnad inför 2017, Gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
 

Ärendebeskrivning 

Gemensamma nämnden övergick från och med den 1 januari 2016 till 

nettokostnad som finansieringssystem. Beräkningsmodellen utgår från antalet 

stadigvarande serverings-tillstånd och antalet anmälda försäljningsställen när 

det gäller folköl, tobak och receptfria läkemedel i respektive kommun. 

Respektive kommun finansierar deltagandet i organisationen genom medel 

motsvarande sin beräknade nettokostnad. Den faktiska nettokostnaden ska 

regleras inför varje år och respektive kommuns nettokostnad ska fastställas 

under sista sammanträdet för året. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Gnatl 161219 § 77, inkl. tjänsteskrivelse, tre sidor. 

Dnr: KS/2017:8/04 
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7. Stödboende för barn och unga 16-20 år inom verksamheten integration 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har beslutat att nuvarande HVB-hemmet Stinsen, 

Mockfjärdshuset, träningslägenheterna i bottenvåningen på Monteliusgården, 

samt kommunens utslusslägenheter benämns fr.o.m. 2017-01-01 som 

stödboenden. Samtliga dessa samlas under en enhet med Stinsen som bas. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 161219 § 116, inkl. tjänsteutlåtande, 

dnr SN/2016:155/70, fyra sidor. 

 

8. Detaljbudget 2017 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt detaljbudget 2017. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 161214 § 144, en sida. 

Miljö- och byggnadsnämnden detaljbudget 2017, en sida. 

Dnr: KS/2016:239/04 (MBN/2016-000361/40) 

 

9. Begäran om planuppdrag för del av fastigheten Mjälgen 22:1, skifte 4 
 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planarbetet för att 

möjliggöra byggandet av ett nytt demensboende på del av fastigheten 

Mjälgen 22:1, skifte 4. Planuppdraget omfattar även att detaljplanera nya 

villatomter. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 161214 § 145, en sida. 

Delegationsbeslut, Ks 7/2016, en sida. 

Dnr: KS/2016:231/21 (MBN/B2016-000270) 
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10. Detaljbudget 2017 barn- och utbildningsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt detaljbudget 2017. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 161221 § 117, en sida. 

Detaljbudget 2017 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor. 

Dnr: KS/2016:239/04 (BUN/2016:60/04) 

 

11. Detaljbudget 2017 socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har godkänt detaljbudget 2017. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 170123 § 1, en sida. 

Detaljbudget 2017 Socialnämnden, 2017-01-23, tre sidor. 

Dnr: KS/2016:239/04 (SN/2016:44/04) 

 

12. Ohälsotalet 
 

Ärendebeskrivning 

Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i november till 

7,7 %, i december till 8,2 %, vilket är en minskning i november med 0,65 

och en ökning i december med 1,93, jämförande med samma period 2015. 
 

Sjukfrånvaron i procent per helår 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4,38 % 4,20 % 4.86 % 5,41 % 6,00 % 6,22 % 6,51 % 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 170131 § 4, en sida. 

Sjukfrånvaro- frekvens/exklusive sjukersättning, en sida. 
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13. Årets kooperativ i Dalarna 2017 
 

Underlag 

Känner du en vinnare?, Coompanion, 2017-02-02, en sida.  

Handlingsnummer KS 2017:93 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-02-07, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen (nr 1) 

Socialnämnden (nr 2, 7, 11) 

Barn- och utbildningsnämnden (nr 3, 10) 

Gagnefsbostäder AB (nr 4) 

Tekniska nämnden (nr 5) 

Miljö- och byggnadsnämnden (nr 8, 9) 

Personalutskottet (nr 12) 

Personalchef 

Socialchef 
__________ 
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Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• E16 Borlänge – Djurås 

• Dalabanan 

• Region Dalarna 

• Falun-Borlänge regionen 

• Räddningstjänsten DalaMitt 
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 Dnr KS/2017:35/10 

Ks § 23 

 

Rapport från nämnderna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande. 

 

Socialnämnden 

• Avgift vid sent avbokade besök inom hemtjänsten 

• Ny tjänst som integrationskoordinator 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Riktlinjer för gallring i Gagnefs kommuns konstsamling 

• Discgolfbana i Mockfjärd 

• Ridhus Mockfjärd 

• Nyinrättad tjänst som ungdomssamordnare 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Rekrytering pågår, tjänst miljö/plan 

 

Tekniska nämnden 

• Hedens skola 

• Gruppboende Åsen 

• Ridhus Mockfjärd 

• Djurmo förskola 

• Demensboende Solgården 

• Utökat mottag nyanlända 

• Moduler Bäsna förskola 
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Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-02-08, en sida. 

Allmänna utskottet 2017-01-31, §§ 1-12. 

Personalutskottet 2017-01-31, §§ 1-4. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-14 42 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Ks § 25 

 

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. 

 

Kommunchef 

06-2016, Fullmakt för advokat Dan Nordblad vid Advokatfirman Glimstedt 

07-2016, Planuppdrag avseende del av Mjälgen 22:1 skifte 4 

08-2016, Samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Borlänge Gagnef Säter 

och Gagnef kommun 

 

Ekonomiavdelningen 

8/2016, Direktupphandling konsulttjänster analys kapitalläckage 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-02-06, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-02-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunsekreterare 
__________ 

 


