
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-23 1 (61) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.10, ajournering kl. 15.00-15.20. 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irene Homman (S) ordförande ej §§ 72, 75, 76, 86 på grund av jäv 

Ann-Gret Olsson (S) ordförande § 75 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 54-56, 58, 63-65, 68, 70-73, 76-80, 82, 85-89, 91-95, 

ordförande §§ 72, 76, ej §§ 69, 74, 75 på grund av jäv 

Svante Hanses (KOSA) 

Fredrik Jarl (C), ej §§ 69, 72, 75 på grund av jäv 

Erik Warg (C) ej §§ 70-71, 76 på grund av jäv 

Stefan J Eriksson (M) 

Anders Bengtsson (KD) §§ 54-68, 78, 81, 83-84, 90 
 

Tjänstgörande ersättare 

Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 57, 59-62, 66-67, 69, 74-75, 81, 

83-84, 90 

Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Erik Warg (C) §§ 70-71, 76 

Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Fredrik Jarl (C) §§ 72 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP), ej §§ 69-70 på grund av jäv 

Christina Walles (S) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP), §§ 69-70 

Christina Walles (S) tjänstgörande för Irene Homman (S) §§ 72, 75-76 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD), §§ 69, 71-77, 79-80, 82, 85-89, 91-95, 

ej § 70 på grund av jäv 

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

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Christina Walles (S), §§ 54-68, 71-74, 77-95 

Pelle Källs (KOSA) §§ 54-56, 58, 63-65, 68, 73, 77-80, 82, 85-89, 91-95 

Christer Iversen (L), §§ 54-68, 78, 81, 83-84, 90 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 78, 84 

Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 90 

Karin Halvarsson, ekonom, §§ 81, 83 

Jenz Ek, ekonom, § 78 

Håkan Elfving, skolchef, del av § 93 

Marcus Blomkvist, tf teknisk chef, §§ 59, 60, 61, 78 

Birgitta Johansson, miljö- och byggchef, § 78 

Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, §§ 58, 78 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) §§ 54-68, 70-71, 73-74, 76-95 och Stefan J Eriksson (M) §§ 69, 72, 75 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-30, kl. 08.00 §§ 54-95 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Irene Homman (S) §§ 54-71, 73-74, 77-85, 87-95 

 

 

 ________________________________   _________________________________  

Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 72, 76, 86 Ann-Gret Olsson (S) § 75 

 
Justerare 

 

 ________________________________   _________________________________  

Fredrik Jarl (C) §§ 54-68, 70-71, 73-74, 76-95 Stefan J Eriksson (M) §§ 69, 72, 75 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-05-23 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 54-95 2017-05-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-21 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2016:226/31 

Ks § 54 

 

Medborgarförslag om gatubelysning, byte av lampor 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Karin Hallin, till kommunfullmäktige föreslås 

att kommunen byter de gula lamporna mot vita lampor i gatubelysningen. 

 

Ärendets beredning 

2010 ersatte Gagnefs kommun alla ljuskällor från kvicksilverlampor till 

högtrycksnatriumlampor. Högtrycksnatrium är den vanligaste ljuskällan för 

vägbelysning. En högtrycksnatriumlampa har ett högt ljusutbyte och är 

billig i inköp. En ytterligare fördel är att en högtrycksnatriumlampa kan 

göras förhållandevis liten. Dess främsta nackdel är att färgåtergivningen är 

dålig jämfört med andra typer av ljuskällor. 
 

Ett alternativ till högtrycksnatrium är metallhalogenlampor. 

Metallhalogenlampor har ofta en mycket bra färgåtergivning, men vissa 

typer kan ha en kraftig nedgång i ljusstyrka över tid. Metallhalogenlampor 

är förhållandevis dyra i inköp och innehåller kvicksilver. 

 

Bedömning 

Då metallhalogenlampor innehåller kvicksilver och kostnaden för att byta 

till dessa ljuskällor uppskattas till 1,5 mnkr. bedöms det inte vara ett 

miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ. Befintliga armaturer 

kommer att behöva bytas inom några år och samband med bytet så kommer 

Gagnefs kommun att ersätta dem med led-armaturer. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 170330 § 10, dnr TN/2016:218/30, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 161215 § 233, en sida. 

Medborgarförslag, 2016-11-23, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2017-03-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2012:643/53 

Ks § 55 

 

Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionens intentioner genom att till Dalatrafik påtala att den 

pågående översynen av taxorna för kollektivtrafiken bör utmynna i en 

zon-avgift för resor inom Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår kristdemokraterna genom 

Anders Bengtsson (KD) att kollektivtrafiken har en zon-avgift för resor 

inom kommunens gränser. 

 

Ärendets beredning 

Inom Dalatrafik pågår en omstrukturering av taxepolitiken och därmed 

zonindelningen. Den utredningen kommer att ta tid innebärande att 

Gagnefs kommun inte kan svara på motionen på ett korrekt sätt innan 

utredningen från Dalatrafik föreligger. Förslag till beslut är att mot den 

bakgrunden anse motionen besvarad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Bifalla motionens intentioner genom att till Dalatrafik 

påtala att den pågående översynen av taxorna för kollektivtrafiken bör 

utmynna i en zon-avgift för resor inom Gagnefs kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidie, 2017-04-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 37, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 4, dnr BUN/2015:208/53, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 121022 § 191, en sida. 

Motion, 2012-09-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-23 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr KS/2015:447/45 

Ks § 56 

 

Motion om att minska koldioxidutsläppen ytterligare ett steg 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

kommunfullmäktige beslutar att ge det helägda avfallsbolaget i uppgift att 

minska koldioxidutsläppen ytterligare och göra det möjligt för kunden att 

själv transportera sitt brännbara avfall till kretsloppscentralen. 

 

Ärendets beredning 

Under 2016 skedde en övergång till hämtning av brännbart hushållsavfall var 

fjärde vecka mot tidigare hämtningsintervall varannan vecka. Denna 

omställning torde innebära en minskning av koldioxidutsläppen. Det ändrade 

hämtningsintervallet innebär med stor sannolikhet även att hushållen sorterar 

ut mer förpackningar- och tidningar än tidigare, vilket i sin tur minskar 

kostnaderna för omhändertagande, transport och behandling av avfallet. 

Omställningen har lett till sänkta kostnader, vilket avspeglats i avfallstaxan 

som har sänkts både år 2016 och 2017. Således har åtgärder redan genomförts 

som ligger i linje med motionen avseende både minskade koldioxidutsläpp 

och sänkt hämtningsavgift. 

 

Bedömning 

Det är kommunens ansvar och skyldighet att samla in och transportera 

hushållsavfall till en behandlingsanläggning. Hämtning ska ske så ofta att 

ingen risk finns att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår. 

Grundförutsättningen är att avfallet hämtas vid fastighetsgräns och det är 

kommunens ansvar att utföra detta. Förslaget i motionen strider således mot 

gällande lagstiftning. 

 

Konsekvenser 

Om förslaget hade kunnat genomföras utan att strida mot gällande 

lagstiftning, finns ändå flertalet konsekvenser som motionären inte tagit 

hänsyn till, nämligen: 

– De som vill få hämtat vid fastighetsgräns måste fortfarande få det. 

Alla kan inte köra själva, vissa saknar bil eller har valt bort att ha bil. 

 

forts. 
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Ks § 56 forts. 

 

De vill få avfallet hämtat vid fastighet. Förslaget i motionen innebär att 

dubbla system byggs upp - vilket blir dyrare och innebär fler transporter 

vilket motverkar förslaget i motionen och leder med stor sannolikhet till 

ökade koldioxidutsläpp. 

– Hur ska kontrollen ske? 

Det vill säga kontrollera att samtliga hushåll i kommunen åker med sitt 

avfall tillräckligt ofta så ofta att ingen risk finns att olägenhet för 

människors hälsa och miljön uppstår. Idag sker kontroll löpande bland 

annat genom datoriserad tömningsregistrering. Avtal med entreprenör 

säkerställer att uppdraget utförs enligt upphandlad tjänst. Vitesklausuler 

finns att tillgå om uppdraget ej sköts i enlighet med överenskommelse. 

– Idag finns ej plats att omhänderta avfallet på ÅVC (som förslaget troligen 

avser), det innebär att åtgärder måste ske på ÅVC (eller annan plats i 

kommunen) för att hantera denna mängd avfall som kommer in via ett nytt 

flöde som dessutom inte sker kontrollerat. Det innebär ökade investeringar 

och genererar även ökade personalkostnader för omhändertagande av 

avfallet. En minskning av avgiften blir således inte fallet utan kostnaderna 

uppstår på annat sätt än i nuläget. Dessa kostnader ska fortfarande 

avfallskollektivet stå för och tas ut via avfallstaxan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Gagnefs Teknik AB, 2017-04-05, § 21, tre sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 238, en sida. 

Motion, 2015-11-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:52/04 

Ks § 57 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Gagnefs kommun till 

handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för att nå en 

budget i balans. 
 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en budgetuppföljningsprognos 

per 2017-04-30. 
 

Socialnämndens prognos har justerats efter nämndens behandling. Prognosen 

har justerats för effekterna av en budgetomföring för lönekostnadshöjningar 

för att inte ge ett missvisande ännu mer negativt resultat. 
 

Prognosen visar på ett mindre överskott för året på 0,7 mnkr. 
 

Finansförvaltningen och tekniska nämnden förväntar betydande överskott, 

medan barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden förväntar underskott. 
 

Socialnämndens prognosticerade underskott på 6,7 mnkr är betydande och 

socialnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med 

förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen efterfrågar 

därför samma redovisning från socialnämnden. 
 

Barn- och utbildningsnämndens prognosticerade underskott bedöms som så 

litet att en särskild redovisning av åtgärder för att nå en budget i balans inte 

är nödvändiga. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-23, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Gagnefs kommun, nio sidor. 
 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2017:109/04 

Ks § 58 

 

Ökat behov av korttidsplatser – Begäran om utökning av budget 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå socialnämndens begäran om utökning av budgetram 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har i sitt beslut 2017-04-24 § 32 föreslagit att budget ökas 

med 1,2 mnkr för att tillgodose ett ökat behov av korttidsplatser. 
 

Socialnämnden bedömer att det är omöjligt att bedriva en betryggande 

verksamhet med det antal korttidsplatser som budget 2017 medger. Det var 

en åtgärd i budgetarbetet inför 2017 att antalet korttidsplatser skulle minska. 
 

Det innebär att nämnden har för avsikt att bedriva verksamheten som redan 

har öppnat. Antigen kommer nämnden redovisa detta som en budgetavvikelse 

eller så måste budget utökas. 
 

I övrigt hänvisas till socialnämndens protokoll. 
 

Tekniska nämnden har i sin ram för 2017 blivit överbudgeterat med 2,0 mnkr 

som avsåg kapitalkostnader för Solgården, och förväntar därför ett överskott. 

Socialnämndens behov kan tillgodoses genom att Tekniska nämndens 

budget för kapitalkostnader minskas. 
 

Förslag till beslut är att socialnämndens budget för 2017 ökas med 

1,2 miljoner kronor. Åtgärden finansieras genom att Tekniska nämndens 

budget minskas med samma belopp. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Avslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Svante Hanses (KOSA) förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 

Den som röstar nej bifaller Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

forts. 
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Ks § 58 forts. 

 

Omröstningsresultat 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Svante Hanses (KOSA) 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 – Jonas Wittink (MP) X    

Fredrik Jarl C X   X   

Erik Warg C X   X   

Stefan J Eriksson M X  X    

Anders Bengtsson KD X   X   

Emil Bostad SD – Bengt Westman (SD)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 5 6   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-18, en sida. 

Protokollsutdrag, Sn 170424 § 32, dnr SN/2017:63/04, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn 160516 § 54, dnr SN/2016:44/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:435/13 

Ks § 59 

 

Bostads- och lokalbehov för nyanlända flyktingar 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tilldela tekniska nämnden investeringsmedel med 5 miljoner kronor för 

fastighetsköp för att lösa det akuta bostadsbehovet för nyanlända. 

2. Finansieringen sker genom upptagande av lån. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har genom beslut 2017-05-18 § 18 begärt att 

kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 5 mnkr till 

bostads- och lokalbehov för nyanlända flyktingar. I protokollet redogör 

nämnden för de bedömningar som ligger till grund för begäran. 

 

Ekonomichefens bedömning 

Ekonomichefen bedömer att behovet är tydligt beskrivit, samtidigt som 

beslutet innebär ytterligare upplåning. Ekonomichefen varken förordar eller 

avstyrker nämndens begäran, och lämnar inget tjänstemannaförslag till beslut. 

 

Finansiering 

Kommunen har för året en låneram på 564,5 mnkr (Kf 2016-12-15 § 240) 

varav 505,7 mnkr är upplånat för tillfället. Utifrån i dag kända förutsättningar 

och beslut bedöms ingen ny upplåning bli nödvändig under 2017. Inom ramen 

finns ett utrymme för ytterligare 58,8 mnkr i upplåning. Låneramen behöver 

därför inte justeras om kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-18, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Tn 170518 § 18, dnr TN/2015:232/13, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2017-05-10, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 160616 § 104 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:122/04 

Ks § 60 

 

Utökning av tekniska nämndens investeringsram för inköp av 
mark för exploateringsändamål 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ge tekniska nämnden en utökning av investeringsramen på 2,6 mnkr. 

för inköp av mark för exploateringsändamål. 

2. Finansieringen sker genom upptagande av lån. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har genom beslut 2017-05-18 § 19 begärt att 

kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 2,6 mnkr för 

inköp av mark för exploateringsändamål. I protokollet redogör nämnden för 

de bedömningar som ligger till grund för begäran. 

 

Ekonomichefens bedömning 

Ekonomichefen bedömer att behovet är tydligt beskrivit, samtidigt som 

beslutet innebär ytterligare upplåning. Det finns goda möjligheter för att 

exploateringsmarken inom en inte allt för lång framtid kan säljas vidare. 

Därför förespråkar ekonomichefen att nämndens begäran bifalls. 

 

Finansiering 

Kommunen har för året en låneram på 564,5 mnkr (Kf 2016-12-15 § 240) 

varav 505,7 mnkr är upplånat för tillfället. Utifrån i dag kända förutsättningar 

och beslut bedöms ingen ny upplåning bli nödvändig under 2017. Inom ramen 

finns ett utrymme för ytterligare 58,8 mnkr i upplåning. Låneramen behöver 

därför inte justeras om kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-18, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Tn 170518 § 19, dnr TN/2017:73/04, tre sidor. 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2017-05-11, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Tn 170330 § 9, dnr TN/2017:41/29 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2015:343/29 

Ks § 61 

 

Begäran utökning av investeringsram för ombyggnation av nya förrådet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde 2017-05-30. 

 

Deltar ej i beslut 

Anders Bengtsson (KD) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har genom beslut 2017-05-18 § 21 begärt att 

kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 9,34 mnkr för 

ombyggnad och anpassning av nya förrådet, Industrivägen 8 (Djurås 3:66). 

I protokollet redogör nämnden för de bedömningar som ligger till grund för 

begäran. 

 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 15.00-15.20. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Irene Homman (S): Föra ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde 

2017-05-30. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-19, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Tn 170518 § 21, dnr TN/2015:170/29, 

tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 
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 Dnr KS/2017:58/04 

Ks § 62 

 

Nyemission Gagnefsbostäder AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att Gagnefs kommun tillför Gagnefsbostäder AB ett utökat aktiekapital 

med fyra miljoner kronor genom att en nyemission genomförs i bolaget. 

I och med emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka från tolv till 

sexton miljoner kronor. Emissionen genomförs genom att kommunen 

övertar fyra miljoner kronor av bolagets skuld, en så kallad 

kvittningsemission. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder AB (GBAB) har en svag ekonomisk ställning och har 

begärt ett kapitaltillskott från ägaren Gagnefs kommun. Begäran bedöms 

som rimlig för att ge bolaget ett handlingsutrymme att agera. Lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag stipulerar att bolaget ska bedriva sin 

verksamhet enligt affärsmässiga principer. Därför bör ett kapitaltillskott ges 

i form av en nyemission, där bolagets aktiekapital ökas. 

 

GBAB, ett allmännyttigt bostadsbolag 

Gagnefsbostäder AB (GBAB) är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) kräver 

att sådana bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 

principer. Målsättningen med lagstiftningen är att jämställa de allmännyttiga 

bostadsbolagen med privata hyresvärdar på hyresmarknaden. Lagstiftningen 

innebär stora begränsningar av ägarnas (kommunernas) möjlighet att ge 

ekonomiskt stöd till bolagen. 

 

GBAB:s ekonomiska situation 

GBAB har en relativt svag ekonomisk struktur med hög skuldsättning och 

lågt eget kapital. Bolaget har enligt årsredovisningen 2016 en soliditet på 

10,8 %. Soliditeten sjönk under 2014 till 9,0 % som resultat av att bolaget 

då investerade i nya fastigheter. Soliditeten har sedan dess styrkts något 

genom positiva ekonomiska resultat. 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 62 forts. 

 

Den låga soliditeten beror på fler faktorer. Mycket generellt kan kommunen 

dra fram några punkter som påverkat: 

 

Under en lång period har bolagets årliga avskrivningar varit mycket låga, 

och legat på 0,5 % av anskaffningsvärdet. Det innebar en avskrivningstid 

på 200 år på bolagets fastigheter. Sedan ett antal år har avskrivningstiden 

justerats till 1,5 %, vilket motsvarar en avskrivningstid på 67 år. Den 

tidigare låga avskrivningstakten har resulterat i ett högt bokfört värde på 

bolagets fastigheter, vilket igen leder till låg soliditet. 

 

Det har tidigare också funnits en uppfattning om att allmännyttiga 

bostadsbolag inte ska gå med överskott. Därför har bolaget traditionellt haft 

relativt svaga ekonomiska resultat. Därmed har bolagets egna kapital inte 

växt, vilket också hållit nere soliditeten.   

 

Kombinationen av dessa, den låga avskrivningstakten och de låga resultaten 

har gjort att bolaget haft relativt små positiva kassaflöden. Därmed har 

bolaget inte haft muskler att amortera av sina lån. Det har lämnat bolaget 

med en relativt hög låneskuld. 

 

Bolaget hade en något starkare ekonomisk ställning år 2012 innan bolaget 

inledde sina investeringar i nya bostäder. Bolaget byggde under 2013-2014 

3 etapper av 12 lägenheter, totalt 36 lägenheter. Bolaget hade option på en 

fjärde etapp av 12 lägenheter, men valde att avstå då styrelsen upplevde att 

bolagets soliditet blev för ansträngt av investeringarna och att man inte vill 

skuldsätta bolaget ytterligare. 

 

Begäran från GBAB 

GBAB:s styrelse har i ett beslut 2015-09-28 § 54 begärt ett ägartillskott på 

trettio miljoner kronor. GBAB:s styrelseordförande och VD har 2017-03-06 

inkommit med en skrivelse till kommunen där de förtydligar och justerar 

bolagets begäran. 

 

Ordföranden och VD ser att kommunen har en stor bostadskö, och ser behov 

av att bolaget agerar.   

 

 

 

forts. 
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I skrivelsen konkluderar ordförande och VD att bolaget har en svag 

ekonomisk ställning och att soliditeten på sikt bör öka upp mot snittet för 

SABO företag i Dalarna, det vill säga 18 %. Det innebär att det egna 

kapitalet skulle behöva öka till 18 mnkr. De är också av uppfattningen att 

soliditeten inte bör tillåts sjunka tillbaka under nivån 10 %. I dagens läge 

kan inte bolaget agera och bygga nya bostäder utan att soliditeten åter 

sjunker ner under 10 %. 

 

Därför begär ordförande och VD att kommunen ger bolaget ett ägartillskott 

på minst fyra miljoner för att tillåta en fortsatt utveckling av bolaget.  

 

Legala förutsättningar 

Frågan om hur Gagnefs kommun kan starka sitt bolag, får i och med Lagen 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag en legal sida som måste 

belysa. I dessa frågor har vi konsulterat Emil Forsling, PWC som är revisor 

för GBAB. 

 

Kommunen har inte möjlighet att ge bolaget ett driftbidrag. Detta skulle 

direkt vara i strid med de statsstödsregler som finns. 

 

Kommunen skulle kunna ge bolaget ett villkorat aktieägartillskott. Fördelen 

med att ge ett aktieägartillskott är att kommunen i framtiden skulle kunna ta 

tillbaka aktieägartillskottet genom ett beslut om en extra utdelning. Dock 

finns en stor risk att ett aktieägartillskott skulle kunna uppfattas som ett 

förtäckt driftsstöd, och därmed i strid både med konkurrenslagstiftningen 

och skattelagstiftningen. 

 

Det enklaste och mest oantastbara är att en nyemission genomförs och att 

aktiekapitalet höjs genom att kommunen som ägare sätter in kapital i bolaget. 

Kommunen är fri att investera i sitt bolag, och kommunen kan som ägare 

förvänta sig en framtida avkastning på sitt kapital. Nackdelen med denna 

lösningen är att det kan vara svårt för kommunen att i framtiden ta tillbaka 

kapitalet. Kapitalet kommer att ligga som en del av bolagets egna kapital. 

 

En emission bör inte vara villkorat av att bolaget ska agera på ett visst sätt 

då en emission i så fall skulle kunna uppfattas som ett bidrag. Emissionen 

bör ses som en åtgärd för att ge bolaget ett handlingsutrymme att agera 

utifrån ägardirektivet. 

forts. 
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Ekonomichefens bedömning 

Ekonomichefens tolkning av styrelsens begäran och VD/ordförandes 

skrivelse är att bolagets styrelse inte upplever att de har den finansiella 

styrka som behövs för att agera och uppfylla sitt uppdrag i enlighet med 

ägardirektivet. Det finns ett stort behov av nya lägenheter i Gagnef, men 

styrelsen har inte tillräcklig handlingsfrihet att agera. 

 

Ekonomichefen delar den bedömning som VD/ordförande redovisar, att det 

vore olämpligt att sänka bolagets soliditet under 10 % nivån, och 

ekonomichefen har förståelse för styrelsens beslut att inte bygga ytterligare 

lägenheter förrän bolaget har en starkare finansiell ställning. 

 

I ett bifogat PM har Emil Forsling, PWC som är revisor för Gagnefsbostäder 

AB bedömt att en nyemission inte skulle strida mot statsstödsreglerna, och 

ställningstagande är en förutsättning för förslaget. 

 

Styrelseordföranden samt bolagets nya VD som har stor erfarenhet inom 

allmännyttiga bostadsbolag bedömer att ett kapitaltillskott på minst fyra 

miljoner kronor ska vara tillräckligt för att ge bolaget den styrka som 

behövs. Ekonomichefen finner ingen orsak att ifrågasätta denna bedömning. 

 

En emission på fyra miljoner kronor skulle få som effekt att kommunen 

tvingas öka sin upplåning med 4 mnkr, vilket innebär höjda räntekostnader 

för kommunen. Kostnaden för detta är relativt låg i dag, men kan öka med 

höjde räntenivåer. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Avslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

Reservation 

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

eget förslag, bilaga 1. 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 19, fem sidor. 

Enkelt PM avseende nyemission från Gagnefsbostäder AB till Gagnefs 

kommun, Emil Forsling, PWC, 2017-05-08, en sida. 

Kapitaltillskott till Gagnefsbostäder, skrivelse från GBAB:s 

styrelseordförande och VD, 2017-03-06, en sida. 

Protokollsutdrag, GBAB 150928 § 54, dnr KS/2015:390/04, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:71/04 

Ks § 63 

 

Förvärv av aktier i Inera AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 

Ärendebeskrivning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 

e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 

vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 

lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 

gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, 

UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB 

har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 

regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 

breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 

SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 

och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 

godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 

Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 

av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 

2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 

delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 

bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom 

ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med 

politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner 

samt tre tjänstemän. 

 

 

 

forts. 
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Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 

sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 

verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 

och samhällsbyggnad. 

 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 

Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 

kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 

offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag 

att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 

verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 20, två sidor. 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1, fem sidor. 

Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende Inera AB, bilaga 2, två sidor. 

Aktieägaravtal avseende Inera AB, bilaga 3, åtta sidor. 

Bolagsordning, bilaga 4, 2017-03-16, tre sidor. 

Ägardirektiv för Inera AB, bilaga 5, 2017-03-24, fyra sidor. 

Årsrapport2015, Inera AB, bilaga 6, 28 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-04-25, två sidor. 

Bakgrund Inera AB, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-04-25, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:80/00 

Ks § 64 

 

"Region Dalarna" 2019 - ansökan från landstinget till regeringen 
om att bilda regionkommun i Dalarna – yttrande 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gagnefs kommun tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att den 

1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag 

om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed 

att det bildas en region med ett direktvalt fullmäktige. 

2. Gagnefs kommun vill särskilt understryka vikten av ett fortsatt starkt 

kommunalt inflytande kring länets regionala utvecklingsarbete och en 

fördjupad samverkan mellan kommunerna och den kommande regionen 

på bland annat välfärdsområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Landstinget Dalarna planerar att på landstingsfullmäktige den 25 september 

pröva frågan om att ansöka att den 1 januari 2019 få överta det regionala 

utvecklingsansvaret i Dalarna enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar 

(SFS 2010:630) samt att det därmed bildas en region med ett direktvalt 

fullmäktige. 

 

Sedan den 1 januari 2017 finns i Sverige fjorton direktvalda regioner med 

regionalt utvecklingsansvar. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 22, en sida. 

Remiss om ”Region Dalarna” 2019 – ansökan från landstinget till 

regeringen om att bilda regionkommun i Dalarna, Landstinget Dalarna, 

2017-04-10, 18 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-05-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-23 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr KS/2017:92/11 

Ks § 65 

 

Valkretsindelning för Landstinget Dalarna från och med de 
allmänna valen 2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gagnefs kommun ställer sig bakom Landstinget Dalarnas förslag om att 

Valkretsindelning för Landstinget Dalarna föreslås bli en (1) från och 

med de allmänna valen 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Landstingsfullmäktige har att fatta beslut om antalet valdistrikt som ska 

gälla vid de allmänna valen 2018. Vallagen har från 1 januari 2015 ändrats i 

vissa delar. Bland annat har kravet på valkretsindelning för val till 

landstingsfullmäktige tagits bort, vilket kan få betydelse för valen 2018. 
 

Enligt de nya reglerna är landstingen en enda valkrets, om inte fullmäktige 

beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Om landstinget ska 

delas in i flera valkretsar vid valet 2018 krävs ett sådant beslut. Indelningen i 

valkretsar ska beslutas av landstingsfullmäktige senast den 31 oktober året före 

det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. Kommunerna 

inom länet ska dessförinnan ha fått tillfälle att yttra sig. Landstingsfullmäktige 

har därför att fatta ett beslut senast under september månad som ligger som 

underlag till länsstyrelsens beslut. 
 

Nuvarande valkretsindelning har sex (6) valkretsar. Länsstyrelsen Dalarna 

beslutade den 12 mars 2009, utifrån landstingsfullmäktige förslag november 2008. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 23, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Landstinget Dalarna, 2017-04-10 § 44, åtta sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:108/04 

Ks § 66 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera förslag till reviderade Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunallagen infördes 2013-01-01 ett nytt stycke i 8 kap 1§ som 

stipulerar att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning i kommunen. Kommunfullmäktige fastställda sådana riktlinjer 

2014-03-10. 

 

I riktlinjerna görs en analys av kommunens ekonomiska situation och 

utifrån dessa fastställs långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning. 

 

Riktlinjerna har diskuterats och bearbetats genom en workshop i 

effektiviseringsgruppen 2017-05-22. Ärendet bör dock beredas ytterligare 

och bör även genomgå en politisk förankring. Därför föreslås att riktlinjerna 

återremitteras, och tas upp till ny behandling för beslut i kommunfullmäktige 

före årsskiftet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-23, en sida. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, nio sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140310 § 19 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2016:167/04 

Ks § 67 

 

Budgetramverk för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Budgetpolicy för Gagnefs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa riktlinjer för budgetarbetet i Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till regelverk omkring kommunens budgetarbete har tagits fram. 

Det finns ett behov av att formalisera och tydliggöra de rutiner som finns 

omkring budgetarbetet. Bland annat tydliggörs budgetberedningens roll, 

samt vilket ansvar och befogenheter olika nivåer i organisationen har när det 

kommer till att disponera budgeten. 

 

Regelverket består av två delar, dels en budgetpolicy som fastställs av 

kommunfullmäktige, dels riktlinjer för budgetarbetet som fastställs av 

kommunstyrelsen och som kan justeras fortlöpande vid behov. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-18, en sida. 

Budgetpolicy för Gagnefs kommun, tre sidor. 

Riktlinjer för budgetarbetet i Gagnefs kommun, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder, rapport + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr KS/2016:177/04 

Ks § 68 

 

Taxa för kart- och mätverksamhet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ny kart- och mättaxa. 

2. Taxan träder i kraft från och med 1 juli 2017. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att till kommunfullmäktiges sammanträde komplettera underlaget med 

ett material som beskriver dagens taxa. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen planerar att driftsätta ett nytt kartsystem under 2017 

och som ett led i detta arbete behövs en ny kart- och mättaxa. Den taxa som 

används idag är i grunden fastställd 2003, dnr 03:269, men har reviderats 

vid ett antal tillfällen under åren. Gällande taxa är inte anpassad efter dagens 

förhållande och är svår att tillämpa i vissa situationer. Exempelvis saknas 

produkter i den gamla taxan och dessa faktureras i dagsläget efter nedlagd 

tid. Den nya taxan som arbetats fram är bredare och omfattar alla de 

geodataprodukter och mättjänster som gata- markavdelningen erbjuder. 

Med denna taxa kommer faktureringen bli mer entydig och rättvis. 

 

Gällande prisnivåerna stämmer de bättre in med dagens förhållanden än den 

tidigare taxan och de nya priserna är även jämförbara med andra 

kommuners prissättning inom detta område. Den nya taxan möjliggör årlig 

uppräkning med tjänsteprisindex för att prisnivåerna ska kunna hållas 

aktuella även i framtiden. 

 

Beslutsgång 
Fredrik Jarl (C): Att till kommunfullmäktiges sammanträde komplettera 

underlaget med ett material som beskriver dagens taxa. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 68 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Tn 170518 § 20, dnr TN/2017:48/04, två sidor. 

Taxa för kart- och mätverksamhet, fem sidor. 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2017-04-06, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 120312 § 46, dnr KS/2011:756/04 

Kf 100308 § 12, dnr KS/2009:872/04 

Kf 090608 § 49, dnr KS/2008:307/04 

Kf 031030 § 104, dnr KS/2003:269/206 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2017:95/04 

Ks § 69 

 

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2016 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit under året har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2016 för Gagnefsbostäder AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen och 

vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så tillstyrker. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Granholm (KOSA), Jonas Wittink (MP) 

och Fredrik Jarl (C) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanställd årsredovisning för räkenskapsåret 2016 påvisar ett positivt 

resultat om 1 031 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Gagnefsbostäder AB 2017-04-24 § 8, dnr GBAB/2017:6/04, 

en sida. 

Årsredovisning för Gagnefsbostäder Aktiebolag räkenskapsåret 2016, 

inklusive revisionsberättelse, 23 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Gagnefsbostäder AB 

Ombud, Irene Homman (S) 

Ersättare, Fredrik Jarl (C) 
__________ 

Vd Gagnefsbostäder AB 

Ekonom B.J. 
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 Dnr KS/2017:86/04 

Ks § 70 

 

Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2016 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefs Teknik AB bedrivit under året har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2016 för Gagnefs Teknik AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen och 

vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så tillstyrker. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Gagnefs Teknik AB för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Gagnef Teknik AB 2017-04-05 § 20, en sida. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, Gagnef Teknik AB, inklusive 

revisionsberättelse, 26 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Gagnefs Teknik AB 

Ombud, Irene Homman (S) 

Ersättare, Fredrik Jarl (C) 

Ekonom, K.M. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:85/04 

Ks § 71 

 

Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2016 för Dala Vatten och Avfall AB till 

handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Vatten och Avfall AB bedrivit under året har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2016 för Dala Vatten och 

Avfall AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 

tillstyrker. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Dala vatten och Avfall AB 2017-04-04 § 13, en sida. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, Dala Vatten och Avfall AB, 

inklusive revisionsberättelse, 25 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Dala Vatten och Avfall AB 

Ombud, Irene Homman (S) 

Ersättare, Fredrik Jarl (C) 
__________ 
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 Dnr KS/2017:72/04 

Ks § 72 

 

Falun-Borlänge regionen AB årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2016 för Falun-Borlänge regionen AB till 

handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Falun-Borlänge regionen AB bedrivit under året har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2016 för Falun-Borlänge 

regionen AB. 

 

Jäv 

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

handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Falun-Borlänge regionen AB för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Falun Borlänge Regionen AB räkenskapsåret 2016, 

inklusive revisionsberättelse, 20 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Falun Borlänge-regionen AB 
__________ 
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 Dnr KS/2017:111/04 

Ks § 73 

 

Visit Södra Dalarna AB årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2016 för Visit Södra Dalarna AB till 

handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Visit Södra Dalarna AB bedrivit under året har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2016 för Visit Södra Dalarna AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Visit Södra Dalarna AB för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Visit Södra Dalarna AB räkenskapsåret 2016, 

inklusive revisionsberättelse, 13 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Visit Södra Dalarna AB 
__________ 
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 Dnr KS/2017:118/04 

Ks § 74 

 

Dala Energi AB årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2016 för Dala Energi AB till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Energi AB bedrivit under året har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2016 för Dala Energi AB. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Granholm (KOSA) i handläggning 

och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016, Dala Energi AB, inklusive revisionsberättelse, 41 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Dala Energi AB 
__________ 
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 Dnr KS/2017:75/04 

Ks § 75 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 

verksamhetsåret 2016. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016. 

 

Jäv 

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

Lars-Erik Granholm (KOSA) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2017-03-27 beslutspunkt 3, 

en sida. 

Årsredovisning Räddningstjänsten Dala Mitt 2016, inklusive revisionsberättelse, 

43 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:114/04 

Ks § 76 

 

Region Dalarna årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Region Dalarna för verksamhetsåret 2016. 

2. Bevilja ledamöterna i Region Dalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S) och Erik Warg (C) i 

handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Region Dalarna för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Region Dalarna 2017-03-22 §§ 85-86, två sidor. 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016 Region Dalarna, 

inklusive revisionsberättelse, 52 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:104/04 

Ks § 77 

 

Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 

verksamhetsåret 2016. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Nedansiljans Samordningsförbund för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016, Nedansiljans Samordningsförbund, inklusive 

revisionsberättelse, 41 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2012:752/01 

Ks § 78 

 

Nytt äldreboende för dementa – överläggningsärende 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde 2017-05-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Nytt förslag gällande äldreboende för dementa presenteras. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Föra ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde 

2017-05-30. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Framtidens äldreomsorg – ekonomi, kvalitet och verksamhetens förutsättningar, 

2017-05-18, 71 sidor. 

Alternativ 1, fyra sidor. 

Alternativ 2, åtta sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170214 § 20 

Ks 161122 § 213 

Ks 160630 § 111 

Ks 160121 § 4 

Ks 151215 § 258 

Kf 150903 § 148 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 
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 Dnr KS/2017:33/00 

Ks § 79 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Budget 2018 

• Samhällsbyggnadsprocess 

• Bostadsbyggnation och företagsetableringar 

• Riktlinjer för bostadsförsörjningen 

• Framtidens demensboende 

• Beredskaps- och säkerhetssamordning 

• Effektiviseringsarbete 

• Målpaket 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2017-05-23, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 80 

 

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 121022 § 191 

KS/2012:643/53 

Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun 

Kf 151210 § 238 

KS/2015:447/45 

Motion om att minska koldioxidutsläppen ytterligare 

ett steg 

Kf 161215 § 233 

KS/2016:226/31 

Medborgarförslag om gatubelysning, byte av lampor 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-05-16, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:18/04 

Ks § 81 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Kommunstyrelsen till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens prognos för april visar ett överskott på 147 tkr. 

 

Kostnaden för kollektivtrafiken ser ut att bli 349 tkr mer än budget men 

osäkerhet kring den nya kostnadsmodellen finns. 

 

Överskotten på personalavdelningen och kommunikationsavdelningen 

beror på personalkostnader. Turismverksamhetens överskott härleds till 

det nya avtalet med Visit södra Dalarna blev lägre än budget. 

 

Kommunledningen lämnar en prognos som är oförändrad mot budget. 

En viss osäkerhet finns dock kring kostnader för digitala handlingar och 

utredning pågår. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-30, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.H. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2016:63/04 

Ks § 82 

 

Budgetomföringar mellan nämnder 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande omföringar av budgetramar mellan nämnder genomförs i 

budget för 2017: 

 Kommunstyrelsen - 705 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden + 408 tkr 

Socialnämnden + 174 tkr 

Kultur- och fritidsnämnd +   43 tkr 

Teknisk nämnd +   61 tkr 

Kommunfullmäktige +   19 tkr 

 

Ärendebeskrivning 

Genom beslut i kommunstyrelsen 2016-10-18 gjordes följande omföringar 

mellan nämnderna i budget 2017. 
 

Omföring i tkr KS BUN Soc MoB KoF TN KF 

Nämndsorganisation -345 108 114   43 61 19 

Kapitalkostnad till leasing - Buss DV -60   60         

Ytterligare kapitalkostnad BUN -300 300           

Summa -705 408 174 0 43 61 19 

 

I och med att beslutet togs så pass sent hann inte beslutet påverka 

budgetförslaget för 2017, vilket innebär att ramarna även för 2017 måste 

korrigeras efter kommunfullmäktiges beslut. Genom att fatta beslut om 

detta tidigt under 2017 kommer förändringen ligga till grund för 

ramförändringarna 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 21, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 257, dnr KS/2015:424/04, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-26, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 157, dnr KS/2015:57/04 
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Ks § 82 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Socialnämnden, för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Teknisk nämnden, för kännedom 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2016:98/04 

Ks § 83 

 

Omfördelning av budget inom Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna omfördelning av budget inom Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför 2017 skapades ett nytt ansvar inom kommunstyrelsen för att förstärka 

näringslivsansvariges uppdrag. Verksamheten 220 näringslivskontoret som 

tidigare legat under ansvar 120 kommunikationsansvarige lyftes ut till ett 

eget ansvar 117 näringslivsansvarig. 

 

Det har under årets första månader visat sig att budget för vissa kostnader 

inte har hamnat under det nya ansvaret 117 utan blev kvar på ansvar 120 

och även en del hos kommunchefen ansvar 1110. För att ansvar 117 ska få 

en bättre kontroll över verksamheten 220 behöver budget fördelas om från 

de andra ansvaren. 

 

Ansvar Verksamhet Belopp Avser 

11100 92010 120 tkr Almi, årsavgift 

12000 92091 92 tkr Telefoni, kurser och administrationskostnader 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-03, en sida. 

Budgetfördelning kommunstyrelsen, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161212 § 227 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef + handling 

Kommunikationschef + handling 

Näringslivsutvecklare + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.H. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2017:102/04 

Ks § 84 

 

Finansrapport 2017-04-30 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Finansrapport 2017-04-30 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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-18, en sida. 

Finansrapport, 2017-04-30, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2017:100/04 

Ks § 85 

 

Inrättande av mark- och exploateringskonton 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att exploateringskonton ska inrättas vid varje exploateringsprojekt. 

 

Ärendebeskrivning 

För att få kontroll över kostnaderna i samband med exploateringar som 

kommunen genomför bör så kallade exploateringskonton upprättas för 

varje projekt. 

 

Kostnaderna fördelas lämpligen på minst två skeden, framtagande av ny 

detaljplan för sig samt projektering och byggande för sig. Utgifterna ska 

sedan stämmas av mot de intäkter som genereras från försäljning av mark 

och nya tomter. 

 

Målsättningen ska vara att varje projekt ska bära sina egna kostnader. 

 

Redogörelse av ärendet 

I samband med nya exploateringar uppkommer kostnader under processen 

från framtagandet av detaljplan till utbyggnad av aktuellt området. 

Processen kan indelas i tre faser, detaljplaneskedet då ny detaljplan tas fram, 

projekteringsskedet när infrastruktur och byggnader projekteras samt 

byggskedet när utbyggnaden sker. 

 

De kostnader som uppkommer under planeringsskedet består av den 

arbetstid som läggs ned på projektet från medarbetare samt utlägg under 

själva planarbetet. Till de senare hör framtagande av planeringsunderlag 

som geotekniska utredningar, infrastrukturutredningar, bullerutredningar 

med mera som tas fram med konsulthjälp samt kostnader för annonseringar, 

möten, grundkarta, fastighetsägarförteckningar med mera. I brist på tid hos 

medarbetar kan konsultmedverkan i planarbetet också bli aktuell. 

 

Under projekterings- och utbyggnadsskedena uppkommer kostnader i form av 

arbetstid för medarbetare på främst tekniska förvaltningen. Konsultmedverkan 

krävs i allmänhet för framtagande av projekteringsunderlag för byggnader och 

infrastruktur. Bygglovet kostar också pengar. Dessutom måste byggherre 

upphandlas för själva utbyggnadsfasen. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 24, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-04-27, två sidor. 

 

Lagrum 

PBL, BBR 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2017:90/04 

Ks § 86 

 

Årsbokslut 2016 för stiftelse som förvaltas av Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsbokslut 2016 för stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs minnestuga. 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun är förvaltare för stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs Minnesstuga och kommunstyrelsen utgör styrelse för den. 

Kommunen är däremot inte ägare. 

 

Stiftelsen administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete 

ingår löpande utbetalningar i enlighet med stiftelsens ändamål och efter 

attest av ekonomichef eller beslut av kommunstyrelsen, löpande redovisning 

och upprättande av bokslut. För detta arbete debiteras ett årligt arvode. 

 

Årligen upprättas årsbokslut, vilket fastställs av kommunstyrelsen som 

styrelse och revideras av kommunrevisionen. 

 

Årsbokslut för 2016 är klart för stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs 

minnesstuga och bör fastställas av kommunstyrelsen. 

 

När kommunrevisionen lämnat sin rapport, kommer denna presenteras vid 

kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 25, en sida. 

Årsbokslut för Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs minnesstuga, 

räkenskapsåret 2016, åtta sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom B.J. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:47/04 

Ks § 87 

 

Budget 2018 Gemensamma nämnden för upphandling 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att kommunen ställer sig bakom budgetförslaget för 2018 för 

Gemensam nämnd för upphandling som innebär uppräkningar med 

2,5 % för personalkostnader och 1,5 % för övriga omkostnader. 

 

Ärendebeskrivning 

Gemensamma nämnden för upphandling (GNU) har beslutat om ett 

budgetförslag för 2018 som bygger på oförändrat grunduppdrag. I 

budgetförslaget har personalkostnader räknats upp med 2,5 % och övriga 

kostnader med 1,5 % jämfört med budget 2017. Det innebär att den totala 

ramen räknas upp från 14 453 tkr till 14 743 tkr, en ökning med 2,0 %. 

 

GNU har skickat ärendet till kommunerna för samråd inför att nämnden 

fastställer sin budget 2017-09-18. 

 

Ekonomichefens bedömning 

Ramökningarna är i linje med de uppräkningar som ligger till grund för 

budgetarbetet i Gagnefs kommun. Det finns därför inget som talar för att 

kommunen inte skulle ställa sig bakom budgetförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 26, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan, 2017-02-20 § 5, fyra sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gemensam nämnd för upphandling (GNU) 

Kommunchefen 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2017:93/04 

Ks § 88 

 

Verksamhetsbidrag för 2017 - Falu Domstolars 
Nämndemannaförening 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 3 000 kronor för år 2017 till 

Falu domstolars nämndemannaförening. 

2. Bidraget betalas ut efter att Falu domstolars nämndemannaförening 

rekvirerat det. Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2017-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Falu domstolars nämndemannaförening har inkommit med en ansökan om 

bidrag från Gagnefs kommun med 3 000 kronor för verksamhetsår 2017. 

Bidragsansökan gäller de nämndemän som kommunfullmäktige i Gagnef 

utser. I Gagnef finns fem nämndemän i tingsrätt. 

 

Falu domstolars nämndemannaförening arbetar med att bredda kompetensen 

inom allt som kan kopplas till de beslut som tas i domstolarna. Det kan röra 

sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, 

placering av barn, bakgrunder till eko brott, psykiatri, narkotika- och 

drogproblematik som kopplas till brottslighet med mera. 

 

Föreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut 

som möjligt i domstolarna. Nämndemannasystemet är grundläggande i den 

svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen. 

 

Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till 

studiebesök och kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. 

Föreningen har även för avsikt att komma ut till skolorna (högstadiet) och 

om ekonomin tillåter betala för förlorad arbetsförtjänst vid studieresor. 

 

Domstolsverket lämnar inte bidrag till föreningens verksamhet utöver det 

som rör själva domstolarna. 

 

 

 

 

 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 27, två sidor. 

Ansökan om bidrag, Falu Domstolars Nämndemannaförening, 2017-04-15, 

en sida. 

Årsmöte 2017 med Verksamhetsberättelse 2016, Falu Domstolars 

Nämndemannaförening, sex sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-04-27, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Falu Domstolars Nämndemannaförening 

Kommunstyrelse-sekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2014:948/00 

Ks § 89 

 

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. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind 

och ersätts av t.f. ekonomichef Katharina Mansfeld. 

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 

Jenz Eks fullmakt upphör 2017-07-01 

Torstein Tysklinds fullmakt upphör 2017-08-01 

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. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och 

ersätts av t.f. ekonomichef Katharina Mansfeld. 

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. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och ersätts 

av biträdande kommunchef Håkan Elfving. 

 

 

forts. 
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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. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och ersätts 

av biträdande kommunchef Håkan Elfving. 

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. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och ersätts 

av biträdande kommunchef Håkan Elfving. 

8. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef 

Tommy Sandberg att underteckna handlingar där kommunstyrelsen 

beviljar kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och ersätts av t.f. ekonomichef 

Katharina Mansfeld. 

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. 
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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 

Protokollsutdrag, Au 170509 § 29, tre sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-05-08, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170214 § 18 

Ks 161108 § 196 

Ks 160517 § 67 

Ks 160310 § 30 

Ks 151215 § 245 

Ks 150414 § 66 

Ks 141118 § 232 

 

Protokollsutdrag 

Berörda ledamöter 

Berörda tjänstemän 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Registrator/Reception 

Ekonomiavdelningen 
__________ 
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 Dnr KS/2016:175/04 

Ks § 90 

 

Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2016/2017 för 

kommunstyrelsen. 

 

Definition av intern kontroll 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Lagkrav 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen 

kapitel 6, 7 §: 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 

kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

Internkontrollplanen 

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 

processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder 

genomförs för att avlägsna bristerna. 
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Redovisning 

Den aktuella internkontrollplanen 2016/2017 för kommunstyrelsen består 

av 11 punkter. En enkel uppföljning av planens kontrollområden har 

genomförts i samband med bokslutet 2016. En djupare genomgång samt 

åtgärdsplan i fall att brister upptäckts redovisas i blanketten som 

kontrollansvariga rapporterade. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-05-23, två sidor. 

Internkontrollplan 2016/2017 kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Underlag 

Blankett kontrollansvarigas rapportering, elva sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161018 § 160 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef + handling 

Kommunikationschef + handling 

Ekonomichef + handling 

Personalchef + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-23 54 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Ks § 91 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Revisionsrapport ”Granskning av Socialnämndens ledning, styrning 

och uppföljning” – svar 
 

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Gagnefs kommun 

genomfört en granskning av socialnämndens ledning, styrning och 

uppföljning av verksamhet och ekonomi. En slutrapport sammanfattar 

resultatet av granskningen. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 170320 § 28, dnr SN/2016:91/00, två sidor. 

Revisionsrapport, Granskning av Socialnämndens ledning, styrning 

och uppföljning inkl. bilaga, PwC, 2017-02-13, 53 sidor. 
 

Dnr: KS/2017:45/00 (SN/2016:19/00) 

 

2. Uppdrag om effektiviseringar i kollektivtrafiken 
 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna beslutade, 2017-03-22 § 80, att uppmana kommunerna 

och landstinget att medverka till effektiviseringsarbetet. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Region Dalarna, 2017-03-22 § 80, fem sidor. 
 

Dnr: KS/2017:116/51 
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3. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
 

Underlag 

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen 

inbegripet kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken 

och Säter den 7 mars 2016, protokoll 2017-03-28, fem sidor. 
 

Dnr: KS/2017:73/10 

 

4. Prognos 2017-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 1 550 tkr. De största 

avvikelserna står verksamheterna förskolan och grundskolan för. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 170412 § 34, en sida. 

Prognos 2017-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 
 

Dnr: KS/2017:84/04 (BUN/2017:63/04) 

 

5. Prognos 2017-03-31 Socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens prognos för mars är 9,4 mnkr sämre än budget. De största 

avvikelserna mot budget finns hos Särskilt boende, Administration IFO där 

fortsatt behov av konsulter påverkar prognosen negativt och Heden, en 

obudgeterad verksamhet på LSS. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 170424 § 35, en sida. 

Prognos 2017-03-31 Socialnämnden, en sida. 
 

Dnr: KS/2017:84/04 (SN/2016:148/04) 
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6. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda 

beslut enligt Sol och LSS - Kvartal 1 2017 
 

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). 

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 170424 § 39, två sidor. 
 

Dnr: KS/2017:107/70 (SN/2017:64/70) 

 

7. Budgetdirektiv 2018 
 

Ärendebeskrivning 

Varje förvaltning/nämnd kommer 2017‐05‐30 att få träffa budgetberedningen 

för en dialog omkring nämndens budget. Till dialogen kallas 

nämndsordförande, förvaltningschef och verksamhetsekonom. 

Dialogen ska utgå från följande förutsättningar: 

• Förvaltningen kommer att kompenseras för kostnadshöjningar på grund 

av löne‐ och prisutveckling. 

• Utöver detta kommer budgetberedningen inte fördela medel till 

förvaltningarna. 
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• Till dialogen 2017‐05‐30 ska förvaltningen ta fram ett förslag till 

- Vilka volymökningar och satsningar man vill föreslå att inkludera i 

budget 2018 

- Förslag på kostnadsminskningar eller effektiviseringen som 

förvaltningen kan tänka sig att genomföra för att finansiera dessa 

- Förvaltningen bör kunna beskriva konsekvenserna för verksamheten av 

förslagen. 
 

Underlag 

Budgetdirektiv 2018, 2017-04-25, fyra sidor. 
 

Dnr: KS/2017:60/04 

 

8. Prognos 2017-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat för helåret som följer budget. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Mbn 170510 § 54, dnr MBN/2017-000067/40, en sida. 

Prognos 2017-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 
 

Dnr: KS/2017:84/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-05-16, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden (nr 1, 5, 6) 

Barn- och utbildningsnämnden (nr 4) 

Miljö- och byggnadsnämnden (nr 8) 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-23 58 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Ks § 92 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om 

• Räddningstjänsten Dala Mitt 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-23 59 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr KS/2017:35/10 

Ks § 93 

 

Rapport från nämnderna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Planerna kring byggnation av förskola och grundskola i Bäsna och Dala-Floda 

• Betyg i åk 4  

• Lärarutbildning 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Kulturpris 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Ks § 94 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-05-17, en sida. 

Allmänna utskottet 2017-05-09, §§ 19-29. 

Personalutskottet 2017-05-09, §§ 11-14. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Ks § 95 

 

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 

2-3/2017, Begäran om yttrande över antagning i allmänna hemvärnet för 

enskild person 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-05-16, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-05-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunsekreterare 
__________ 

 




