
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-04 1 (44) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.25 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irene Homman (S) ordförande ej §§ 38, 40 på grund av jäv 

Ann-Gret Olsson (S) 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) ordf. §§ 38, 40 

Svante Hanses (KOSA) 

Fredrik Jarl (C) ej § 38 på grund av jäv 

Erik Warg (C) 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 26-27, 47-48 

Christina Walles (S) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 28-34, 36-46, 49-53 

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

Bengt Westman (SD) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) §§ 26-29, 32, 34-37, 44, 46-48 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Christina Walles (S) §§ 26-27, 35, 47-48 

Bengt Westman (SD) §§ 30-31, 33, 38-43, 45, 49-53 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 26-27, 34, 37, 44, del av § 49 

Håkan Elfving, skolchef, §§ 28-29 

Birgitta Johansson, miljö- och byggchef, § 32 

Erik Mååg, ekonom, §§ 34-35 

Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, § 36 

Malin Lindén Ohlsson, socialchef, § 36, del av § 49 

Helena Halvarsson, personalchef, § 46, del av § 49 

Torbjörn Johnson, utvecklingsledare, § 47 

Tomas Hellquist, kommunikationschef, § 48, del av § 49 

Torben Stenberg, verksamhetschef integration, del av § 49 

 
Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) §§ 26-37, 39-53 och Anders Bengtsson (KD) § 38 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-04-18, kl. 15.00 §§ 26-53 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   _________________________________  

Irene Homman (S) §§ 26-37, 39, 41-53 Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 38, 40 

 
Justerare 

 

 ________________________________   _________________________________  

Fredrik Jarl (C) §§ 26-37, 39-53 Anders Bengtsson (KD) § 38 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-04-04 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 26-53 2017-04-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-10 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2017:34/04 

Ks § 26 

 

Verksamhetsberättelse 2016 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2016 Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lämnar ett resultat som är 912 tkr bättre än årsbudget 

vilket är 33 tkr sämre än prognosen från oktober. 

 

De största positiva avvikelserna finns hos kommunledningen där endast 

900 tkr av utvecklingsmedel på 2 mnkr förbrukats och hos kollektivtrafiken 

där resultat är bättre än budget och förklaras av en faktura på 775 tkr som 

avsåg 2016 bokades på 2015. Detta innebar att kostnaden för 2015 blev för 

hög och för låg 2016, vilket också förklarar skillnaden i utfall 2015 och 2016. 

 

Kommunikationsavdelningens resultat är sämre än budget vilket helt 

förklaras med att ersättningsmodellen för medfinansieringen av 

fiberutbyggnad (ERUF2016) inte var känd vid beslutstillfälle, och efter 

revisors inrådan kom att belasta driftsbudgeten med 1,5 mnkr. Detta 

förklarar även prognosavvikelse och skillnad i utfall mellan 2015 och 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170321 § 14. 

Verksamhetsberättelse 2016 Kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-03-13, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170214 § 11 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

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

Ks § 27 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2016 Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har investerat i inventarier, konst och IT-utrustning. 

2,4 mnkr var budgeterat till fiberutbyggnad, på grund av ändrad finansiering 

av ERUF utbyggnad belastar detta driften för kommunikationsavdelningen 

istället. Dessa medel ombudgeteras inte till 2017. 

 

Övriga investeringsprojekt i inventarier, marknadsföringsskyltar och 

infrastruktur IT som inte gjorts under 2016, men kommer att behöva göras 

under 2017, uppgår till 494 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-03-23, en sida. 

Investeringsredovisning 2016 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.H. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:210/63 

Ks § 28 

 

Medborgarförslag om att hålla kommunens förskolor stängda 
under en sommarmånad 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från personalen på Sörgårdens förskola och Björbo 

förskola, till kommunfullmäktige föreslås att hålla kommunens förskolor 

stängda under en sommarmånad. 

 

Kommunen är enligt gällande lagstiftning skyldig att erbjuda förskola året 

om. Gagnefs kommun erbjuder under veckorna 28–31 förskola och 

fritidshem på två orter, Mockfjärd och Djurås. Dimensionering av personal 

sker utifrån antalet anmälda barn. Dock är det ett mycket stort bortfall på 

cirka 40–45 % under dessa veckor. Under juli månad 2016 hade barn- och 

utbildningsnämnden en intäkt på 621 tkr för förskola och fritidshem. 

 

Bedömning 

Att införa en avgiftsfri månad skulle innebära en minskad intäkt med 621 tkr 

vilket motsvarar 1,25 tjänst i förskolan. Inför 2017 planerar barn- och 

utbildningsförvaltningen att enbart ha öppet på en ort i kommunen under 

veckorna 28–31 och samtidigt minska bemanningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 170208 § 2, dnr BUN/2016:294/63. 

Protokollsutdrag, Kf 161110 § 188. 

Medborgarförslag, 2016-10-28, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-01-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2013:930/04 

Ks § 29 

 

Motion om att införa delad taxa i förskolan 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Motivering till beslut 

Motionen avslås med motivering att delad taxa inte kommer att minska det 

samlade nyttjandet av tid i förskolan, samtidigt som det ger en minskad 

intäkt för kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Maria Alfredsson (MP) att delad taxa i förskolan återinförs snarast. 

 

2012 beslöt kommunfullmäktige att inför hel maxtaxa (enhetstaxa) i 

kommunen. Den tidigare taxan var delad i två tidsintervaller som var 

relaterad till nyttjandetiden i förskolan. Sammantaget har taxeförändringen 

gett en intäktsökning med cirka 750–800 tkr årligen. 

 

I en utvärdering som förskolan gjorde hösten 2013 visades att det var flera 

barn som hade fått en ökad vistelsetid i förskolan. Delvis kan det kopplas till 

taxeförändringen, men också till kommunens mycket låga arbetslöshet. 

 

För de cirka 80–100 barn som har 15 timmar kommer den delade taxan ge 

en minskad avgift, samtidigt som kommunen får en minskad intäkt med 

cirka 500–600 tkr. 

 

Den nyligen genomförda enkätundersökningen visar på att det inte kommer 

att bli någon förändring avseende nyttjandet av tid i förskolan. Huvudskälet 

till att införa en delad taxa är att på så vis minska arbetsbelastningen på 

förskolan personal genom ett minskat nyttjande av tid. 

 

Bedömningen är att införande av delad taxa kommer att leda till en 

intäktsminskning och administrativt merarbete. 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 29 forts. 

 

Enkätundersökning hösten 2016 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en enkätundersökning för 

att få en bild av hur stort intresset är för ett införande av delad maxtaxa. 

Enkäten har skickats ut till alla vårdnadshavare med ett eller flera barn som 

är inskrivna i verksamheterna förskola och familjedaghem. 

 

Av 395 utskickade enkäter har det inkommit 196 svar. De som svarat har 

sammantaget 269 barn. Det är cirka 50 % av de tillfrågade som svarat på 

enkäten. Svarstiden har varit tre veckor. Av inkomna svar framkommer det 

att 99 barn har 0–25 timmar/vecka i förskola och familjedaghem, samt att 

det är 170 barn som har mer än 26 timmar/vecka. Vid ett införande av delad 

taxa är det vårdnadshavare till 95 barn som skulle välja tid från 0 till 

24,99 timmar per vecka och 174 barn skulle välja tid över 25 timmar per vecka. 

Resultatet av undersökningen visar att det inte skulle bli någon förändring av 

nyttjandet av tid i förskola eller familjedaghem om delad taxa införs. 

 

Förskolans lednings bedömning 

Följande synpunkter har inkommit från förskolans ledning. Konsekvenserna 

som förskolans ledning ser är att föräldrar som betalar hel avgift och har 

15 timmar (arbetslöshets och föräldraledighetsplats) får lägre avgift. 

 

Det kommer att bli merarbete för pedagogerna som ska hålla mer koll på 

tiderna så att man ligger under 25 timmar. (Personalen upplevde tidigare att 

detta var en uppgift som gjorde att man kände sig som ”poliser” för de som 

man skulle ha ett bra samarbete med.) 

 

Det kommer att bli en administration för de som vill köpa mer tid för både 

pedagoger och administration som ska göra ändringar på fakturor. Kommer 

informationen in för sent så har faktura gått ut och det blir en ändring på 

nästa faktura, många manuella ändringar. 

 

Det kan vara så att en del föräldrar minskar sin närvarotid, löser det på andra 

sätt för att komma ner i avgift. Kan leda till mindre närvarotid för 

barngruppen men förskolans ledning tror att det är marginellt samtidigt som 

det blir minskade intäkter. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 29 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag mot 

Anders Bengtsson (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 170208 § 1, dnr BUN/2015:207/04. 

Svarsblankett, Enkät undersökning delad maxtaxa i förskola och 

familjedaghem, 2016-10-17, en sida. Dnr BUN/2016:282/04. 

Sammanställning, Enkät undersökning delad maxtaxa i förskola och 

familjedaghem, 2016-11-07, en sida. Dnr BUN/2016:282/04. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 178. 

Motion, 2013-12-06, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-01-30, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:215/73 

Ks § 30 

 

Motion om att ta fram ett ordentligt underlag inför byggandet av 
demensboende i kommunen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jonas Wittink (MP) att 

Gagnefs kommun tar fram och värderar de olika förslag som finns i 

demensboende frågan. 

 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 juni 2016 att uppdra 

till kommunchefen att presentera ett förslag på byggnation och placering 

av äldreboendet för dementa. 
 

Kommunstyrelsen har sedermera beslutat att huvudinriktning för placering 

ska vara Näset. 
 

Kommunstyrelsen beslutade därefter, vid sammanträde den 14 februari 2017, 

att komplettera uppdraget med att även utreda ett alternativ som tagits fram 

av Kommunal Samling. 
 

De båda alternativen ska utredas med utgångspunkt från ekonomi, kvalitet 

och verksamhetsförutsättningar. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170321 § 13. 

Protokollsutdrag, Kf 161110 § 189. 

Motion, 2016-11-07, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-03-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:61/34 

Ks § 31 

 

VA-utbyggnad, Himmelsslätta 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, 

enligt kartskiss ”Utökning VA-verksamhetsområde Himmelsslätta”. 

 

Ärendebeskrivning 

Aktuellt område ligger norr om E16 (Västerdalsvägen), i anslutning till 

Himmelsslätta Airpark och är till största delen planlagt för bostadshus med 

möjlighet till plats för eget privatflygplan på tomten. 

Detaljplanen avses ändras så att området kan bebyggas med en fabrik. 

 

Dala Vatten och Avfall har tittat på möjligheten att ansluta området till de 

kommunala VA-ledningarna. Det passerar en vattenledning längs områdets 

södra gräns i kanten av E16 och bedömningen är att en spillvattenanslutning 

för aktuellt område kan samordnas med framtida behov av kompletterande 

spillvatten för bland annat byarna Mon och Lindan. 

 

Beslutsunderlag 

Kartskiss ”Utökning VA-verksamhetsområde Himmelsslätta”, 

Dala Vatten och Avfall AB, 2017-02-20, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Gagnefs Teknik AB, 170222 §§ 14-15, 

fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:389/10 

Ks § 32 

 

Bostadsplanering 2017 - 2025, Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att i del 3. Riktlinjer för bostadsförsörjningen på sid 16-17, punkt 12 

ändra till ”Hela eller delar av GBAB:s bestånd bör avyttras för att 

därigenom…”. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta Bostadsplanering 2017 - 2025, Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp 

av tjänstemän i kommunen med representanter från socialförvaltningen, 

tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen. Förslaget har 

under hösten varit utsänt för diskussion till de politiska partierna. Efter 

revidering har ett samrådsförslag skickats till länsstyrelsen, Region Dalarna 

och grannkommunerna. Efter detta samråd har texten i del 3, efter önskemål 

från länsstyrelsen, kompletterats med en sammanställning av den planerade 

framtida utbyggnaden av bostäder under planperioden. 

 

Utdrag ur lagtexten: 

”Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsför-

sörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen 

ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen 

(PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling 

av bostadsbeståndet. 

Kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen 

och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet 

och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje 

mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas 

och antas av kommunfullmäktige.” 

 

Lagrum 

Bostadsförsörjningslagen 

forts. 
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Ks § 32 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Ändringsyrkanden i del 3. Riktlinjer för 

bostadsförsörjningen på sid 16-17. 

Punkt 4 ”Under åren 2017-2025 ska det byggas eller tillskapas 150 nya 

lägenheter i flerbostadshus.” 

Punkt 5 ”Kommunen har drygt 100 lediga tomter för byggandet av 

enbostadshus. Nya tomter ska skapas i attraktiva lägen för ytterligare 

enbostadshus. Målsättningen är att möjliggöra totalt 200 nya enbostadshus 

under programtiden.” 

Punkt 12 ”Hela eller delar av GBAB:s bestånd bör avyttras för att därigenom…” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Jarl (C) ändringsförslag var för sig mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår Fredrik Jarl (C) förslag på punkt 4 

och 5 samt beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag på punkt 12. 

 

Reservation 

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

eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pk 170321 § 4. 

Bostadsplanering 2017-2025, Del 1. Planeringsunderlag, 23 sidor. 

Bostadsplanering 2017-2025, Del 2. Ledig detaljplanerad mark och framtida 

projekt för bostadsbyggande, 16 sidor. 

Bostadsplanering 2017-2025, Del 3. Riktlinjer för bostadsförsörjningen, 18 sidor. 

Synpunkter, Länsstyrelsen, 2017-03-03, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-03-14, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Pk 170131 § 1, Pk 161108 § 6, Pk 161004 § 3, Pk 160906 § 2, Pk 160616 § 1 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:39/42 

Ks § 33 

 

Begäran om övertagande av slutbesiktning täkter 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Begära hos länsstyrelsen att delegation av tillsyn enligt miljöbalken 

utökas till att även gälla slutbesiktning av täkter. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Gagnefs kommun fick 2001-12-11 delegation från Länsstyrelsen på 

tillsynsansvar för tillsyn av täkter enligt miljöbalken 26 kap 3§ 

(tillsynsområde B10 B11 och B12). Delegationen omfattar inte 

slutbesiktning av täkter. 

 

Motivering till beslut 

Syftet är att underlätta och öka tydligheten för verksamhetsutövaren. 

Länsstyrelsens synpunkter kommer i annat fall in sent i processen, när 

efterbehandlingen i princip är klar. Gagnefs kommun är en av två 

kommuner i Dalarnas län som har tillsyn av täkter men inte delegation på att 

slutbesikta täkterna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 170215 § 18, dnr MBN/2017-000002. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2017-01-20, en sida. 

 

Lagrum 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1kap 18§, begära delegation hos 

Länsstyrelsen. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:45/29 

Ks § 34 

 

Utvändig målning, gruppboende näset, Mjälgen 22:79 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå begäran från tekniska nämnden att använda 0,5 mnkr av 

tilldelade investeringsmedel för nybyggnad av gruppboende Åsen till 

utvändig målning av fasad på äldre befintligt gruppboende belägen på 

samma fastighet. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslöt 2017-02-09 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna att tekniska nämnden använder 0,5 mnkr av tilldelade 

investeringsmedel för nybyggnad av gruppboende Åsen till utvändig 

målning av fasad på äldre befintligt gruppboende belägen på samma 

fastighet. 

 

Enligt ärendebeskrivningen har projektet för det nya gruppboendet blivit 

1,74 mnkr billigare än budgeterat. Den tidigare gruppbostaden på samma 

fastighet behöver målas, och man föreslår att omfördela medel från projektet 

nytt gruppboende till målning. 

 

Ekonomichefens bedömning 

Enligt ärendebeskrivningen är ekonomichefen positiv till att tekniska 

nämnden använder 0,5 mnkr av överskottet för projektet till målning av 

fasad. 

 

Det är korrekt att ekonomichefen varit positiv till en förfrågan från tekniska 

chefen i detta ärende. Dock har ekonomiavdelningen, efter en ny 

helhetsbedömning kommit fram till att ekonomiavdelningen inte kan 

förespråka förfarandet. 

 

Det finns flera skäl till detta: 

• Målning av den gamla gruppbostaden kan ses som investering om 

komponentavskrivning gäller för byggnaden. Byggnaden kommer att 

föras över till komponentavskrivning under 2017. Tills detta har skett bör 

fasadmålning anses vara underhåll som bokförs som driftskostnad. 

 

forts. 
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• Nämnden har inför 2017 fått en kraftig ökning av medel för underhåll av 

fastigheter. Målningen av gruppbostaden Näset bör kunna rymmas inom 

denna ram. 

• Att överföra medel till målning innebär att medel från 

investeringsbudgeten 2016 ska ombudgeteras (”rullas”) från 2016. 

Normalt tillåts budgeterade medel rullas när ett projekt inte är påbörjat 

eller färdigställt under året. Överskottsmedel i ett enskilt projekt kan 

eventuellt rullas om nämnden har överskott i investeringsutfallet för året. 

• För 2016 har tekniska nämnden ett justerat investeringsutfall som 

överstiger budget med 1,7 mnkr. Med justerat investeringsutfall menas att 

ombudgetering sker för projekt som är påbörjade eller planerade men ej 

färdigställda, exempel ”Nytt ridhus” (5 mnkr) och ”Bostäder flyktingar” 

(4,3 mnkr). Under året har nämnden prioriterat ned vissa 

investeringsprojekt för att kompensera detta underskott. 

• Vidare bedöms 300 tkr behöva ombudgeteras i det aktuella projektet för 

markarbete och fiberanslutning, arbeten som inte gjorts under 2016. 

 

Att i denna situation ombudgetera ytterligare 500 tkr skulle innebära att 

underskottet för året ökar från 1,7 till 2,5 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-23, två sidor. 

Protokollsutdrag, Tn 170209 § 7, dnr TN/2015:154/29. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:57/04 

Ks § 35 

 

Ombudgetering av investeringsmedel 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel 

från 2016 till 2017 om 494 tkr. 

2. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av 

investeringsmedel från 2016 till 2017 om 447 tkr. 

3. Bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av 

investeringsmedel från 2016 till 2017 om 218 tkr. 

4. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel 

från 2016 till 2017 om 253 tkr. 

5. Bevilja tekniska nämnden ombudgetering av investeringsmedel 

från 2016 till 2017 om 118 293 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har investerat i inventarier, konst och IT-utrustning. 

2,4 mnkr var budgeterat till fiberutbyggnad, på grund av ändrad finansiering 

av ERUF utbyggnad belastar detta driften för kommunikationsavdelningen 

istället. Dessa medel ombudgeteras inte till 2017. Övriga investeringsprojekt 

i inventarier, marknadsföringsskyltar och infrastruktur IT som inte gjorts 

under 2016, men kommer att behöva göras under 2017, uppgår till 494 tkr. 
 

Barn- och utbildningsnämnden har främst investerat i inventarier. Överskottet 

på 447 tkr för året beror på att investeringen för utomhusmiljön inte har 

nyttjats. Projektplaneringen har påbörjats men byggnationen har inte startat. 
 

Kultur- och fritidsnämnden hade under år 2016 162 tkr avsatta för investering 

i RFID-teknik för inköp av två utlåningsautomater till biblioteken i Björbo 

och Dala-Floda. Syftet med investeringen är att öka servicen till låntagarna 

och förbättra ergonomin för bibliotekspersonalen. Av avsatta medel för 

klimatanpassning av konstarkivet för Ottilia Adelborgkonsten samt för 

reparation och underhåll av konst återstår sammanlagt 56 tkr vid årets slut 2016. 
 

Under 2016 har inventarier och inredning köpts in till tre uppstarter av 

verksamheter; Solgården, Stinsen och Åsen. Dessa tre förklarar budgetöver-

skridandet på 1,36 mnkr. Socialnämnden har 2,1 mnkr i budget för dessa under 

2017 men då investeringarna behövdes göras under 2016 förväntas 

socialnämnden visa ett överskott för investeringar på 1,36 mnkr under 2017. 

forts. 
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Övriga investeringsprojekt som inte gjorts under 2016 men kommer att 

behöva göras under 2017 uppgår till 253 tkr. 
 

Tekniska nämnden har främst investerat i fastigheter. Tekniska nämnden 

överskrider investeringsbudgeten med 1 684 tkr. Överskridandet beror på 

flera obudgeterade projekt. Flera stora projekt föreslås ombudgeteras, bland 

annat ”Nytt äldreboende”, ”Nytt ridhus” och ”Ombyggnation Hedens skola”. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Bevilja tekniska nämnden ombudgetering av 

investeringsmedel från 2016 till 2017 om 30 000 tkr. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller tekniska nämndens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller tekniska nämndens förslag. 

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

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med fem ja-röster, fyra nej-röster, en avstår, en 

frånvarande. Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens 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 X  X    

Maria Alfredsson MP –     X 

Fredrik Jarl C X   X   

Erik Warg C X   X   

Stefan J Eriksson M – Christer Iversen (L)  X   

Anders Bengtsson KD X    X  

Emil Bostad SD – Bengt Westman (SD)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 5 4 1 1 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inkl. Investeringsredovisning 2016 Kommunstyrelsen, 

Ks 170404 § 27, två sidor. 

Protokollsutdrag inkl. Investeringsredovisning 2016 Barn- och 

utbildningsnämnden, Bun 170327 § 18, två sidor, dnr BUN/2015:11/04. 

Protokollsutdrag inkl. Investeringsredovisning 2016 Kultur- och 

fritidsnämnden, Kfn 170330 § 13, tre sidor, dnr KFN/2015:12/04. 

Protokollsutdrag inkl. Investeringsredovisning 2016 Socialnämnden, 

Sn 170320 § 23, två sidor, dnr SN/2015:8/04 

Protokollsutdrag inkl. Investeringsredovisning 2016 Tekniska nämnden, 

Tn 170330 § 8, två sidor, dnr TN/2015:7/04. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:37/70 

Ks § 36 

 

Avgift vid sent avbokade besök inom hemtjänsten 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Införa avgift om 150 kronor om brukaren inte har avbokat en insats 

inom 24 timmar i hemtjänsten och hemsjukvården. 

2. Avgiften ska inte gälla vid akut sjukhusvård, akut korttidsvård eller 

annan akut händelse. 

3. Avgiften ska inte gälla om brukaren har nedsatt kognitiv förmåga eller 

då misstanke finns att den kognitiva förmågan sviktar. 

4. Avgiften ska inte ingå i maxtaxan. 

5. Avgiften träder i kraft från och med 1 juni 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

För att hemtjänsten ska hålla budget 2017 måste den effektiva tiden, det vill 

säga tid hos kund öka från 45% till 60%. Som en del i detta har verksamheten 

tittat på olika faktorer som kan påverka resultatet. En av dessa faktorer är sent 

avbokade besök som innebär relativt höga kostnader för hemtjänsten. 

 

Flera kommuner i Sverige har infört avgifter och inom landstinget är sent 

avbokade besök alltid förenat med en avgift oavsett orsak. Syftet med 

avgifter vid sena avbokningar är att den som bokat en tid också avbokar den 

så att verksamheten kan planera på ett effektivt sätt. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 170213 § 7, dnr SN/2017:2/70. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2017-01-23, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:25/04 

Ks § 37 

 

Årsredovisning 2016 - Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsredovisning 2016 för Gagnefs kommun. 

2. Överlämna årsredovisning 2016 för Gagnefs kommun till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning 2016 för Gagnefs kommun. 

2. Av årets resultat efter balanskravsjusteringar på 13 789 tkr avsätts 

2 484 tkr till resultatutjämningsreserven i enlighet med kommunens 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till årsredovisning 2016 har tagits fram. Årsredovisningen innehåller 

även sammanställd redovisning för kommunkoncernen (koncernredovisning). 

 

Kommunen redovisar ett överskott för året på 14,3 mnkr. Det är 3,0 mnkr 

bättre än budget på 11,2 mnkr. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 

18,4 mnkr jämfört med 16,1 mnkr år 2015. 

 

Några faktorer som påverkar resultatet: 

• Nämndsorganisationen lämnar ett överskott på 2,3 mnkr för året vilket är en 

positiv avvikelse med 0,4 % mot nämndernas nettoramar. 

• Socialnämnden redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Vård- och omsorg 

(äldreomsorgen) lämnar mycket glädjande ett överskott på 3,3 mnkr vilket 

uppvägs av underskott inom IFO (-3,8 mnkr och LSS (-0,3 mnkr). 

• Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett stort positivt resultat på 2,1 mnkr. 

Utfallet beror på betydande statsbidrag som bokförts inom verksamheten. 

• Tekniska nämnden redovisar ett resultat som är 0,4 mnkr sämre än budget. 

• Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden redovisar båda positiva 

resultat (+0,9 respektive +0,6 mnkr). 

• Kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige redovisar mindre underskott. 

• Finansförvaltningen lämnar ett överskott mot budget på 0,8 mnkr 

forts. 
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Kommunens resultat på 14,3 mnkr motsvarar 2,5 % av skatte- och 

utjämningsintäkterna. Kommunen uppnår alla sina tre finansiella mål för 

året. Av kommunens 8 mål för god ekonomisk hushållning bedöms att 

kommunen uppnår 3 av målen. Inga mål bedöms som inte uppnådda medan 

5 mål bedöms som att det är tveksamt att målet är uppnått. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-03-28, två sidor. 

Årsredovisning 2016, 59 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 

Valda revisorer + handling 
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 Dnr KS/2017:46/04 

Ks § 38 

 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut 
och verksamhetsberättelse 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för Gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) och Fredrik Jarl (C) i 

handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

UpphandlingsCenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut 

för 2016. 

 

Det blev ett mindre överskott i 2016 års verksamhet med 0,1 mnkr, som 

återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet. 

 

Högre externa intäkter på grund av mer sålda tjänster avseende 

direktupphandling och annonsering. Lägre lönekostnader på grund av 

vakans och föräldraledighet. Externt konsultstöd har därför köpts in som 

medfört högre övriga kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan, 2017-02-20 § 2, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:28/04 

Ks § 39 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel verksamhetsberättelse 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2016 för Gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedels uppdrag och verksamhet under 2016. 

Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel, 2017-02-15 § 21, åtta sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:63/04 

Ks § 40 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna verksamhetsberättelse och 
bokslut 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2016. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Hjälpmedel Dalarna redovisar ett positivt resultat om 0,292 mkr. Orsakerna 

till det stora överskottet hänförs främst till vakanta tjänster, samt minskade 

kostnader för bland annat leasingbilar, men också intäkter avseende vite på 

grund av försenade leveranser. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 

2017-02-02 § 7, 13 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:48/04 

Ks § 41 

 

Språktolksnämnden Dalarna bokslut och 
verksamhetsberättelse 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för 

Språktolksnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Språktolksnämnden Dalarna ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt 

självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2016 till 

44,2 mnkr vilket är en stor ökning jämfört med 2015. Ökningen beror på 

helårseffekt av antalet medlemskommuner i Språktolknämnden samt en 

kraftig ökning av tolkuppdragen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Språktolknämnden i Dalarna, 

2017-02-17 § 2, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:33/00 

Ks § 42 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Översyn: Samhällsbyggnadsprocess, Målpaket 

• Bostadsbyggnation och företagsetableringar 

• Riktlinjer för bostadsförsörjning 

• Arbetet med äldre-/demensboendet 

• Rekrytering: Beredskaps-/säkerhetssamordnare 

• Effektiviseringsgruppen 

• Jämställdhets- och likabehandlingsplan 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2017-03-31, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 43 

 

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 
Kf 131209 § 178 

KS/2013:930/04 

Motion om att införa delad taxa i förskolan 

Ks 150210 § 27 Posten i Björbo 

Ks 150219 § 39 

KS/2015:94/29 

Utredning av möjligheterna till bostadsbyggande med 

externa finansiärer 

Ks 151020 § 188 

KS/2015:389/10 

Kommunstyrelsens ärendebalanslista 

2. Ge kc i uppdrag att ta fram förslag till ny 

Bostadsförsörjningsplan för Gagnefs kommun. 

Kf 161110 § 188 

KS/2016:210/63 

Medborgarförslag om att hålla kommunens förskolor 

stängda under en sommarmånad 

Kf 161110 § 189 

KS/2016:215/73 

Motion om att ta fram ett ordentligt underlag inför 

byggandet av demensboende i kommunen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-28, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:60/04 

Ks § 44 

 

Budgetprocessen 2018 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Plan Budgetprocessen 2018. Tidplanen får ändras efter beslut 

av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetarbetet 2018 har dragit igång. En plan för budgetarbetet har tagits 

fram, där datum för budgetberedningens sammanträden framgår. En sådan 

plan måste ha en viss flexibilitet, och kan behöva justeras. 

Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera tidplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170321 § 15. 

Plan budgetprocessen 2018, 2017-03-13, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-03-14, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Samtliga nämnder + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr KS/2017:5/80 

Ks § 45 

 

Projektet Dalapop 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan. 

 

Ärendebeskrivning 

2017-01-13 inkom en ansökan till kommunstyrelsen avseende delfinansiering 

av projektet Dalapop. Projektets huvudman är Musik i Dalarna och man söker 

finansiering från Region Dalarna, Landstinget Dalarna samt ett antal 

kommuner i Dalarna. 
 

Ansökt belopp är 5 kr/invånare under fem år, vilket skulle resultera i ett 

årligt anslag om drygt 50 tkr och en sammanlagd summa om 264 893 kronor 

för Gagnef. 
 

Projektet Dalapop syftar till att dess insatser ska gynna utvecklingen av det 

regionala musiklivet och komma Dalarnas musiker, låtskrivare, 

musiktekniker och producenter till del. De olika tänkta delarna i stödet är 

bland annat produktionsstöd, tillgång till juridisk rådgivning, möjlighet att 

hyra välutrustad studio, låtskrivarläger samt distribution. Genremässigt är 

verksamhetsområdet populärmusik med inriktning på uttrycksformer riktade 

till en yngre publik och som inte stöds av andra regionala institutioner. 
 

Kontakt har tagits med projektledningen för att diskutera möjligheten att 

bidra med en lägre summa än 5 kr/invånare, till exempel 2 kr/invånare. 

Det förslaget har avvisats av projektledningen som vidhåller att om 

kommunen vill delta i projektet så är det sökt belopp som gäller. 

 

Bedömning 

I dag bidrar Gagnefs kommun med 1,50 kr/invånare till Folkmusikens hus. 

Folkmusikens hus drivs i föreningsform och har idag 10 anställda i en 

permanent verksamhet inom folkmusikgenren som i stort kan sägas motsvara 

den som planeras inom projektet Dalapop. Det är en viktig kommunal 

angelägenhet att ge stöd för ett levande musikliv inom olika genrer. 

Med begränsade resurser bör man noga överväga fördelningen så att man kan 

bidra till ett brett utbud i kommunen och regionen. En rimlig bedömning blir 

då i detta fall att bidra med cirka 2 kr/invånare. Då projektledningen avböjt 

detta, blir ett avslag i nuläget nödvändigt. 
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I projektbeskrivningen ges utrymme för kommuner att senare ansluta till 

projektet under de fem år som projektet pågår. Eventuellt kan detta bli 

aktuellt. 

 

Det finns även några frågetecken kring projektets långsiktiga påverkan på 

musiklivet i Dalarna. Det har sedan år 2004 pågått olika projekt som syftat till 

att bidra till musiklivet på populärmusikområdet i Dalarna. Först ut var 

projektet Boomtown som pågick i olika former fram till år 2013 då det 

avslutades. Därefter följde 2014 - 2015 projektet MFD (Noder för musik, film 

och digital interaktiv produktion i Dalarna). Slutsatsen i det projektet var att 

starta projektet Dalapop. Det är tveksamt om Dalapop kommer att bidra till en 

långsiktig och permanent verksamhet inom populärmusikområdet eller om 

det återigen kommer att resultera i ytterligare projekt. 

 

Finansiering 

Det sökta bidraget ryms inte inom ramen för kultur- och fritidsnämndens 

budget 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170321 § 16. 

Ansökan om medfinansiering av projektet Dalapop 2017–2021 inklusive 

bilagor, 34 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-03-01, två sidor. 

PP-presentation, muntlig redovisning 2016-10-18. 

 

Protokollsutdrag 

Musik i Dalarna 

Kultur- och fritidschef, för kännedom 
__________ 
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 Dnr KS/2017:66/02 

Ks § 46 

 

Roligaste sommarjobbet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delta i ”Roligaste sommarjobbet” 2017 med maxantal om 20 ungdomar 

från Gagnefs kommun med 5000 kronor per deltagande. 

2. Att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att Säters kommun 

beslutar att delta. 

3. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Feriearbetet under 2017 riktar sig till ungdomar födda 1999-2000 som är 

skrivna i Gagnefs kommun och som tidigare inte haft feriearbete. Som 

ungdom kan du ha feriearbete max en sommar under ungdomsåren. 
 

Som komplement till de traditionella feriearbetena föreslås samma 

målgrupp även kunna välja det ”Roligaste Sommarjobbet” istället för 

feriearbete. ”Roligaste Sommarjobbet” är en aktivitet som genomförs under 

4 veckor i samarbete med ett externt företag. Aktiviteten inleds med en 

veckas utbildning i företagande och entreprenörskap. Därefter startar 

ungdomen själv, eller tillsammans med någon av de andra ett företag. Under 

aktivitetens 4 veckor handleds ungdomarna dagligen. 
 

Syftet är att stärka ungdomarnas intresse, förmåga och kunskap i 

entreprenörskap och företagande. Kostnaden för ”Roligaste sommarjobbet” 

är 6980 kr/deltagande ungdom + 2000 kr i startkapital till varje ungdom. 

I kostnaden ingår såväl försäkringar och samtliga aktiviteter förknippade 

med aktiviteten. 
 

Kort om ”Roligaste Sommarjobbet” 

• Handledarna är utbildade unga och certifierade entreprenörer som utbildar 

ungdomar att pröva sin entreprenöriella förmåga. Från affärsidé till företag. 

RS tar det fulla ansvaret för handledarna och deras arbete i RS. 

• RS hjälper till med kontakter med myndigheter. 

• Alla deltagare är försäkrade genom RS (sak, olycka, ansvar). 

• Ungdomarna har daglig handledning under fyra veckor, varav den första 

är en utbildning. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-04 32 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Ks § 46 forts. 

 

• RS har hittills arrangerats i 30 kommuner med goda resultat. 

• Metoden är baserad på forskning i samarbete med handelshögskolan i 

Stockholm. 

• Det ekonomiska utfallet till varje ungdom efter avslutade 4 veckor är 

avhängt företagsidé och arbetsinsats. Som startkapital erhåller varje 

ungdom 2000 kr. 

 

Aktiviteten föreslås genomföras i samarbete med Säters kommun. Detta 

med anledning av att ett lägsta antal deltagare om 15 behövs för att 

aktiviteten ska kunna genomföras. Utbildningen (första veckan) genomförs 

därför i Borlänge. 

 

Kostnaden för ”Roligaste sommarjobbet” är till hälften finansierad inom 

ramen för de traditionella feriearbetena. Kommunstyrelsens 

utvecklingsmedel föreslås därför anslås med 5000 kr/deltagande ungdom 

med maxantal om 20 deltagande ungdomar från Gagnefs kommun. 

För att aktiviteten ska genomföras krävs motsvarande beslut i Säters 

kommun, då förutsättningen för genomförande är ett samarbete mellan 

kommunerna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 170321 § 5. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Säters kommun 

Personalavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2017:81/00 

Ks § 47 

 

Information om revidering av kommunens målpaket 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2017 bedrivs ett arbete med att se över kommunens Målpaket. 

 

Arbetet är bland annat påkallat av Revisionens synpunkter på att 

övergripande mål i vissa delar är otydliga och svåra att mäta. 

Till det kommer ett behov av att samla kommunens målstruktur till ett 

dokument. Idag finns till exempel vid sidan av de övergripande målen också 

mål som är kopplade till folkhälsa, handikappolitik och energi- och 

klimatpåverkan. Det medför att det är svårt för såväl de förtroendevalda som 

förvaltning och enskilda kommuninvånare att finna den röda tråden i 

kommunens målpaket. 

 

Revideringen av Målpaketet syftar till att ge en tydligare systematik och 

struktur i styrkedjan – från vision till övergripande mål och nämndernas 

åtaganden utifrån dessa. Resultatet av målarbetet ska ge en målstruktur som 

är enkel att förstå och enkel att följa upp. Revideringen ska drivas av 

politiken men ske i samarbete med förvaltningen. 
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 Dnr KS/2017:65/00 

Ks § 48 

 

Information om arbetet med GDPR i Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sända informationen till övriga nämnder och därefter lägga 

informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

EU har antagit en dataskyddsförordning, GDPR, som från 25 maj 2018 

kommer att bli lag i Sverige och ersätta nuvarande personuppgiftslag. 

Lagen kommer bland annat att innebära ökad transparens och utökade 

rättigheter för medborgare kopplat till den personliga integriteten. 

 

Hårdare krav ställs på såväl företag som myndigheter kring behandlingen 

av personuppgifter och kommer att vara kopplade till stora viten vid 

överträdelse, även om ingen skada är skedd. 

 

För att möta de nya kraven krävs en inventering av kommunens hantering 

av personuppgifter; rutiner, dokumentation, systemlösningar etc. Efter 

avslutad inventering och analys kan det komma krävas åtgärder i form av 

rutinförändringar och systemförändringar. 

 

I länets kommuner pågår nu ett antal lokala projekt för att säkerställa 

myndigheternas hantering. Ledningsgruppen har initierat motsvarande 

projekt i Gagnefs kommun där beredskapssamordnaren ansvarar för 

projektledning. Projektet kommer i första skedet, 2017, att kräva personella 

resurser från varje nämnd/förvaltning då rutiner och systemarbete ska 

inventeras och utredas. Efter avslutad inventering och analys kan åtgärder 

komma att föreslås som påverkar budget för 2018. 

 

Finansiering 

Projektledaren finansieras inom ramen för ordinarie tjänst. Respektive 

kontaktperson från förvaltningarna förutsätts frigöra tid inom ram för sin 

del av arbetet. Kostnader för eventuell utbildning, föreläsare under 2017 

finansieras inom ram för respektive verksamhet. Eventuella anpassnings-

kostnader ska snarast belysas i projektet inför budgetarbetet 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-20, två sidor. 

forts. 
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Underlag 

Fördjupad information om GDPR finns på 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens ordförande 

Samtliga nämnder 

Kommunchef 

Säkerhets- och beredskapssamordnare 
__________ 

Förvaltningen 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 49 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. 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. 
 

Handlingsnummer: KS 2016:1857 

 

2. 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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3. Bokslut 2016 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Preliminärt visar barn- och utbildningsnämnden ett resultat som är 2 132 tkr 

bättre än årsbudget. Det är en förbättring med 2 922 tkr sedan prognosen i 

oktober. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 170208 § 5, en sida. 

Bokslut 2016 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 
 

Dnr: KS/2017:36/04 (BUN/2017:56/04) 

 

4. Bokslut 2016 Tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Preliminärt visar tekniska nämnden ett resultat som är 350 tkr sämre än 

årsbudget. Det är en förbättring med 802 tkr sedan prognosen i oktober. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 170209 § 3, en sida. 

Bokslut 2016 Tekniska nämnden, en sida. 
 

Dnr: KS/2017:36/04 (TN/2016:48/04) 

 

5. Bokslut 2016 Socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Preliminärt visar socialnämnden ett resultat som är 889 tkr sämre än 

årsbudget. Det är en förbättring med 491 tkr sedan prognosen i oktober. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 170213 § 10, en sida. 

Bokslut 2016 Socialnämnden, en sida. 
 

Dnr: KS/2017:36/04 (SN/2016:48/04) 

 

 

 

 

 

forts. 
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6. Bokslut 2016 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Preliminärt visar miljö- och byggnadsnämnden ett resultat som är 633 tkr 

bättre än årsbudget. Det är en förbättring med 223 tkr sedan prognosen i 

oktober. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 170215 § 4, en sida. 

Bokslut 2016 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 
 

Dnr: KS/2017:36/04 (MBN/2017-000045/40) 

 

7. Avtal för en gemensam ungdomsmottagning mellan Borlänge, Gagnef 

och Säters kommuner 
 

Ärendebeskrivning 

Ett lokalt avtal om ungdomsmottagning har utarbetats mellan landstinget 

Dalarna, Borlänge kommun, Säters kommun och Gagnefs kommun. 

Landstinget är huvudman för ungdomsmottagningen. Målgruppen för 

verksamheten är ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 år. Avtalet gäller 

from 2017-02-01 och i 3 år. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 170213 § 14, dnr SN/2016:101/79, två sidor. 
 

Handlingsnummer: KS 2017:137 

 

8. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda 

beslut enligt Sol och LSS - Kvartal 4 2016 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdagen till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 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 socialtjänstlagen (SoL).  
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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 170213 § 17, två sidor. 
 

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

 

9. Förlängning av ”Projekt Vikariecentrum – Bemanningspool” 
 

Ärendebeskrivning 

Projektet har pågått sedan september 2016 med slutdatum mars 2017. 

En del av projektarbetet har inte kunnat slutföras på grund av att projektet 

blev igångsatt senare än vad som var tänkt. Kommunchefen har beviljat en 

förlängning av projektet fram till den 2017-10-31 och medel har tillförts för 

att förlänga tjänsten projektledare från den 2017-04-01 och till och med 

2017-10-31. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 170321 § 6, två sidor. 
 

Dnr: KS/2014:799/02 

 

10. Rapport fiberutbyggnad i Gagnefs kommun 
 

Underlag 

Rapport fiberutbyggnad i Gagnefs kommun, två sidor. 
 

Dnr: KS/2015:142/00 

 

11. Köp av Älvudden samt hyresavtal Landstinget Dalarna 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen rapporterade om att kommunen nu avslutat leasingavtalet 

för Älvudden och sedan 2017-03-31 är ägare till fastigheten.  

forts. 
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12. Rapport från Integrationsenheten  

Socialchef och verksamhetschef rapporterar från Integrationsenheten. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-03-23, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden (nr 1, 5, 7, 8) 

Barn- och utbildningsnämnden (nr 3) 

Tekniska nämnden (nr 4) 

Miljö- och byggnadsnämnden (nr 6) 
__________ 
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Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Falun-Borlänge regionen 

• Räddningstjänsten Dala Mitt 

• Dooria 

• Företagsbesök, Åkerströms 
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 Dnr KS/2017:35/10 

Ks § 51 

 

Rapport från nämnderna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Ridhus Mockfjärd 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Kulturskola 

 

Socialnämnden 

• Principbeslut, bistånd i form av boende till ensamkommande barn och unga. 

 

Tekniska nämnden 

• Hedens skola 

• Gruppboende Åsen 

• Ridhus Mockfjärd 

• Djurmo förskola 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Miljöhandläggare (biolog), tjänst tillsatt 

• Bygglovsärenden 
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Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-23, en sida. 

Allmänna utskottet 2017-03-21, §§ 13-18. 

Personalutskottet 2017-03-21, §§ 5-10. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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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. 

 

Delegationsbeslut 

1-2017-1, Omsättning av 2 lån SEK 51 200 000 samt nyupplåning 

SEK 13 800 000 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-27, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-03-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunsekreterare 
__________ 

 


