
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-18 1 (37) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.00, ajournering kl. 13.42-13.49. 
 

Beslutande 

Ledamöter 

Irene Homman (S) ordförande 

Christina Walles (S) 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) §§ 123-124, 128-130, 135 

Svante Hanses (KOSA) 

Fredrik Jarl (C) 

Erik Warg (C) 

Stefan J Eriksson (M) 

Anders Bengtsson (KD) §§ 123-146 
 

Tjänstgörande ersättare 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP)  
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Katharina Mansfeld, tf ekonomichef, § 129 

Karin Halvarsson, ekonom, § 135 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, § 130 

Yvonne Jacobsson Arons, verksamhetschef stöd och omsorg, § 128 
 

Övriga 

Daniel Bergman (S), §§ 123, 128-130, 135 
 

Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-10-30, kl. 14.00 §§ 123-149 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
 

Ordförande 
 

 ________________________________  

Irene Homman (S) 
 

Justerare 
 

 ________________________________  

Fredrik Jarl (C)  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-18 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-18 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 123-149 2017-10-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-21 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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Ks § 123 

 

Närvarorätt 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Daniel Bergman (S) närvarorätt vid dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Förfrågan har ställts att låta förtroendevald Daniel Bergman (S) närvara vid 

dagens sammanträde. 
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 Dnr KS/2017:54/63 

Ks § 124 

 

Medborgarförslag om sommaröppet i förskola och fritidshem 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från föräldrar i Björbo och Dala-Floda, till 

kommunfullmäktige föreslås två alternativ till sommaröppet i förskola 

och fritidshem. 

 

Vid de uppföljningar som gjorts av antalet faktiskt närvarande barn under 

veckorna 28–31 har det varit ett mycket lågt nyttjande, även då kommunen 

erbjudit verksamhet på tre orter i kommunen. 

 

Nedan en redovisning från öppethållandet i Björbo sommaren 2015. 

I samband med uppföljningen av sammanslagning av fritidshem och förskola 

2015 kunde konstateras att beläggningen under de aktuella veckorna 28–31 

var mycket låg. Under veckorna 28–29 var det 4–8 barn per dag och under 

veckorna 30–31 var det i genomsnitt 3 barn per dag i den sammanslagna 

verksamheten i Björbo. Under de år som Björbo haft öppet under sommaren 

har det alltid varit fler som anmält sig, men sedan avstått från att nyttja sin 

plats. Det har varit svårplanerat för verksamheten då det också handlar om 

semesterplanering och planering av kostverksamheten. Med ett så lågt 

nyttjande blir det givetvis en kostsam verksamhet för kommunen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Återremiss, med uppdrag att komplettera med statistik från 

sommarens verksamhet där det framgår barnens bostadsort. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Jarl (C) förslag om återremiss mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Reservation 

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

eget förslag. 

 

forts. 
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Ks § 124 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 170913 § 56, dnr BUN/2017:155/63, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 26, en sida.  

Medborgarförslag inklusive bilaga, 2017-02-28, sex sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:117/60 

Ks § 125 

 

Medborgarförslag om att minska mängden bakning på 
hemkunskapen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslaget till kommunfullmäktige om att minska mängden 

bakning i hemkunskapen vid Djuråsskolan lyfts vikten upp av att minska 

och begränsa sockeranvändandet. 

 

Bedömning 

I kursplanerna för grundskolan anges det för respektive ämne, syftet och det 

centrala innehållet. Lärarens planering av undervisning ska utgå från dessa 

mål och riktlinjer. Rektor följer upp måluppfyllelsen för skolans alla ämnen 

i det systematiska kvalitetsarbetet. Den bedömning som rektor vid 

Djuråsskolan gör är att undervisningen vid skolan, i hem- och 

konsumentkunskap, bedrivs utifrån de mål och riktlinjer som anges i 

läroplan och kursplan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 170913 § 57, dnr BUN/2017:221/60. 

Protokollsutdrag, Kf 170615 § 58, en sida 

Medborgarförslag, 2017-05-09, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:219/00 

Ks § 126 

 

Motion om att HBTQ-certifiera kommunens verksamheter 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Gagnefs kommun inleder arbetet med att HBTQ-certifiera kommunens 

verksamheter. 

 

HBTQ-certifieringen utförs av RFSL och är aktiviteter som genomförs inom 

organisationen riktade till samtliga medarbetare. 

 

Målsättningen med certifieringen ska syfta i att 

• De anställda i verksamheten har fått ökad kunskap om HBTQ, normer samt 

konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer. 

• Verksamheten har påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och 

inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, 

utifrån ett HBTQ-perspektiv. 

 

Ärendets beredning 

Idag ingår Gagnefs kommun i Länsstyrelsen Dalarnas projekt ”Jämställt – Hela 

Tiden”. Ett ESF-projekt vars huvudsyfte är att genom kompetensutveckling ge 

kunskap och metoder för att arbeta med jämställdhetsfrågor, icke-

diskriminering, likabehandling samt möjlighet till heltidsarbete. 

 

Aktiviteterna inom projektet är bland annat: 

• Chefsutbildning 

• Medarbetarföreläsning 

• Utbildning till handläggare i kommunikation med utgångspunkt för 

likabehandling 

• Interaktiva webb-utbildningar för medarbetare 

• Ett handledningsmaterial för arbetsplatser att utveckla samtalen kring 

normer, fördomar, likabehandling och icke-diskriminering. 

 

 

 

forts. 
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Projektet tar ett avstamp ur ett jämställdhetsperspektiv kopplat till 

förutsättningar för heltid- och deltidsarbete, men samtidigt också ett väl 

utvecklat jämställdhets- och ickediskrimineringsarbete inom alla områden, där 

HBTQ är en av flera. En ökad mångfald på arbetsplatserna där människor kan 

trivas och stanna kvar – oavsett kön, sexualitet, etnicitet eller annan social 

kategorisering. Projektet pågår under perioden 2015-02-01 – 2018-12-31. 

 

Den senaste medarbetarundersökningen visar att ett bra 

likabehandlingsarbete genomförs på arbetsplatserna redan idag. Gagnefs 

kommun har arbetsplatser som medarbetarna upplever är fria från 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det innebär dock 

inte att kommunen kan eller ska sluta att jobba med frågan likabehandling, 

då det är viktigt att kommunen fortsätter den inslagna vägen. Därför har 

kommunen valt att ingå i projektet ”Jämställt- hela tiden”. 

 

Nu pågående arbete/projekt leder inte till en specifik HBTQ-certifiering. 

Däremot leder projektet till ökad kunskap i alla nivåer om likabehandling 

och icke-diskriminering. De verktyg som skapas för arbetsplatserna såsom 

webb-utbildningar och handledningsmaterial ger förutsättningar för en 

öppen och inkluderande arbetsmiljö där likabehandlingsfrågor, inkl. HBTQ-

frågor, har en tydlig agenda på arbetsplatserna. 

 

Med anledning av nuvarande utvecklingsarbete som genomförs inom 

likabehandlingsarbetet anses motionen besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 171003 § 22, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 161110 § 191, en sida. 

Motion, 2016-11-09, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-09-22, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:108/20 

Ks § 127 

 

Motion om huskurage – räddar liv och förebygger våld 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sofia Jarl (C) och Birgitta Floresjö (C) 

att Gagnefs kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag Gagnefbostäder 

AB, samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma. Att utbildnings- och 

informationsinsatser görs så att implementering sker snarast. 

 

Huskurage är en ideell förening med syftet ”att förebygga och förhindra våld i 

nära relationer”. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera efter. 

Det handlar således om att stärka civilkuraget i Gagnefbostäder AB:s hus. 

 

Bedömning 

Gagnefbostäder AB är beredd att införa Huskurage om praktisk hjälp kan 

erbjudas av kunniga och erfarna medarbetare i kommunen. Exempel kan 

vara säkerhetsansvarig och socialsekreterare. Eventuellt kan polisen behöva 

engageras i genomförandet. 

 

Finansiering 

Kräver i huvudsak insats av egen och kommunens tid. Små externa inköp. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Gbab 170925 § 20, dnr GBAB/2017:12/20, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 30, en sida. 

Motion, 2017-05-04, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, Gagnefsbostäder AB, 2017-12-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2016:63/04 

Ks § 128 

 

Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 och 2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå socialnämndens begäran om utökande av budget för 2017 

med 2,4 miljoner kronor. 

2. Avslå socialnämndens begäran om utökande av budget för 2018 

med 1,5 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge socialnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

Ärendebeskrivning 

Myndighetsenheten har under 2017 haft ett ökat antal ärenden gällande 

insatser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Beviljade insatser har verkställts under 2017 och den totala 

omfattningen ligger utanför verksamhetens budget. Prognosen visar därmed 

ett underskott. 

 

Besluten avser fyra ärenden med insats i form av personlig assistans enligt 

LSS § 9:2 med totalt 235 timmar och 53 min per vecka samt 72 timmar och 

13 min för beredskap per vecka. (En timmes beredskap motsvarar en 

sjundedels assistanstimme). Samt ett ärende med insatsen korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år enligt LSS § 9:7 med 40 timmar per vecka. 

 

Ärendets beredning 

Socialnämndens förslag, 2017-09-18 § 54, till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige är ”Socialnämndens budget för 2017 utökas 

med 2,4 miljoner kronor.” och ”Socialnämndens budget för 2018 utökas 

med 1,5 miljoner kronor.” med motiveringen ”Behov av insatser 

föreligger enligt utredningar personlig assistans enligt LSS § 9:2 samt 

utredning korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS § 9:7.” 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 128 forts. 

 

Finansiering 

Verkställighet av beviljade insatser beräknas till 3,5 miljoner kronor på helår 

varvid behov föreligger att socialnämndens budget för 2017 utökas med 2,4 

miljoner kronor motsvarande kostnaden för årets verkställda timmar. 

 

Budgetram för 2018 behöver utökas med ytterligare 1,5 miljoner kronor. 

2 miljoner kr finns redan avsatt för ändamålet i sammanställningen av 

prioriterade kostnader i socialförvaltningens budget 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Avslå socialnämndens begäran om utökande av budget 

2017 och 2018 samt att ge socialnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 

nå en budget i balans. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot sitt eget förslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Utlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-16, en sida. 

Protokollsutdrag, Sn 170918 § 54, dnr SN/2016:44/04, SN/2017:59/04, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2017:52/04 

Ks § 129 

 

Delårsbokslut per 2017-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Delårsrapport och prognos per 2017-08-31” och överlämna 

denna till kommunens revisorer. 

2. Ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 

inkomma till kommunstyrelsen med vidtagna åtgärder för att nå en 

budget i balans. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2017-08-31”. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2017-08-31. 

 

Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 38,9 mnkr vilket är 24,2 

mnkr bättre än budget. Utfallet påverkas särskilt av intäkter av 

engångskaraktär. Stora överskott redovisas inom socialnämnden, tekniska 

nämnden samt finansförvaltningen. Positionerna förtydligas i noten som 

jämförelsestörande poster och avser retroaktiv utbetalt moms samt intäkter 

från integrationen för mottagande av flyktingar i kommunen. 

 

Prognosen för kommunen som helhet visar på ett överskott på 13,1 mnkr 

vilket är 1,1 mnkr bättre än budgeterat. Kommunens verksamheter 

prognostiseras få ett underskott på 4,7 mnkr, medan finansförvaltningen 

förväntas gå med överskott på 5,8 mnkr. 

 

Till detta kommer avvikelsen på tekniska nämnden. Den avser dels en 

felbudgetering på 2,0 i för höga kapitalkostnader för Solgården, dels medel 

för rivning och avskrivning för förrådstomten vilket inte kommer att 

genomföras under året. 

 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för året på 0,2 mnkr. 

Främsta förklaringen till den negativa budgetavvikelsen är kostnadsökningar i 

förskoleverksamheten och intäktsminskningar IM-programmet. 

 

 

forts. 
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Socialnämnden förväntar sig ett utfall för året på -9,6 mnkr. Det finns 

negativa prognosavvikelser inom tre huvudverksamhetsområden: Vård- och 

omsorg -4,8 mnkr, IFO -3,8 mnkr och LSS -3,3 mnkr. Det bör dock påpekas 

att integrationsverksamheten redovisar ett förväntat överskott på 2,2 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen prognostiserar att hålla budgeten. Kultur- och 

fritidsnämnden och kommunfullmäktige förväntas tillsammans ge resultat 

nära budget. Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott på 0,4 mnkr. 

Gagnefsbostäder AB redovisar ett utfall på 2,1 mnkr vilket är 1,4 mnkr 

bättre än budget. För helåret förväntas ett positivt resultat med 0,9 mnkr. 

 

Delårsresultatet visar ett resultat som är 3,4 mnkr större än budgeterat. 

För helåret förväntas ett positivt resultat på 2,0 mnkr vilket är 750 tkr 

bättre än budget. 

 

Dala Vatten och Avfall AB redovisar ett positivt resultat med 0,1 mnkr och 

prognostiserar ett nollresultat för året. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Tilläggsförslag, ge socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att inkomma till kommunstyrelsen med 

vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-10, två sidor. 

Delårsrapport och prognos 2017-08-31, 37 sidor. 

Protokollsutdrag, Au 171003 § 39, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige + handling 

Kommunrevisionen + handling 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KS/2017:164/80 

Ks § 130 

 

Översyn av bidragsregler för fritid, idrott och kultur, Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Regler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid, 

Gagnefs kommun” samt att reglerna ska gälla från och med 

2018-01-01. 

2. Anslå en utökad ram för kultur- och fritidsnämnden för 

kommande planperiod 2019-2020. 

3. Att folkparkerna införs i bidragsystemet. 

 

Ärendebeskrivning 

2016-03-10 behandlade kommunfullmäktige två motioner angående bidrag 

till föreningslivet i Gagnefs kommun. Man beslutade att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att göra en översyn av bidragsverksamheten inom 

nämnda område. Vid sitt möte 2016-04-21 gav kultur- och fritidsnämnden 

förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna. 

Nämndens beredning har varit styrgrupp i översynsarbetet och man har 

sammanträtt tillsammans med förvaltningschef, verksamhetsansvariga och 

nämndsekreterare. 2017-04-26 inbjöds samtliga i kommunen verksamma 

föreningar som berörs av översynen till information och diskussion kring 

förslag till nya regler. Därefter gick förslaget ut till dessa i skriftlig form på 

remiss under perioden 170422 - 170605. Sju remissvar har inkommit till 

förvaltningen. Dessa har beaktats och diskuterats vid beredning 170830 

varefter en sista justering har gjorts av regeltexten. 
 

Bedömning 

Föreliggande "Bidragsregler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid, 

Gagnefs kommun" har anpassats för att svara upp till dagens situation för 

såväl kultur- som idrotts- och fritidsföreningars villkor. Hänsyn har även 

tagits till den ekonomiska verkligheten i Gagnefs kommun. Översynen har 

syftat till att utreda möjligheten för de två folkparkerna i kommunen att 

erhålla bidrag samt att säkerställa att kultur-, fritids- och idrottsföreningar 

ges möjlighet att verka under likvärdiga villkor i kommunen. 
 

 

 

 

 

forts. 
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Finansiering 

Förslaget till nya bidragsregler innebär en ramutökning av kultur- och 

fritidsnämndens budget om cirka 135 tkr för att ge avsedd effekt förutan att 

sänka dagens nivåer på befintliga bidrag. Dock finns naturligtvis möjlighet 

till omprioriteringar inom befintlig ram. 
 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 13.42-13.49. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Fredrik Jarl (C): Beslutspunkt 2, Avslag till ”Anslå en utökad ram för 

kultur- och fritidsnämnden för kommande planperiod 2019-2020”. 

Beslutspunkt 3, Ändra till ”Att folkparkerna införs i bidragssystemet från 

och med 2019-01-01”. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kultur- och fritidsnämndens förslag mot Fredrik Jarl (C) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kultur- och 

fritidsnämndens förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C), Stefan J Eriksson (M), 

Anders Bengtsson (KD) och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag, 

bilaga 1. 

 

Beslutsunderlag 

Utlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-16, en sida. 

Protokollsutdrag, Kfn 170914 § 43, dnr KFN/2016:90/80, två sidor. 

Regler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid Gagnefs kommun, 

sex sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-09-06, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:788/10 

Ks § 131 

 

Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 

2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, 

Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, 

Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, 

Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 

6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker 

från och med 2018-01-01. 

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 

fattar likalydande beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. 

Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas 

behov av språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens 

om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam 

nämnd, kallad språktolknämnden i Dalarna. Från och med 2015-06-01 

utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, 

Smedjebacken och Säters kommun. 
 

Kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun har lämnat positivt 

besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Ett utökat 

deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas 

ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Språktolksnämnde i Dalarna, 

2017-09-28 § 20, 41 sidor. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 131 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150507 § 62 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:159/00 

Ks § 132 

 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till revisionsreglemente föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsreglemente, Räddningstjänsten Dala-Mitt, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:33/00 

Ks § 133 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Budget 2018 

• Bostadsproduktion 

• Företagsetablering 

• Äldreboende för dementa 

• Vision- och målarbetet 

• Utvärdering politiska organisationen 

• Ekonomichef 

• Transportinfrastruktur 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2017-10-18, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Ks § 134 

 

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 161110 § 191 

KS/2016:219/00 

Motion om att HBTQ-certifiera kommunens 

verksamheter 

Kf 170504 § 26 

KS/2017:54/63 

Medborgarförslag om sommaröppet i förskola och 

fritidshem 

Kf 170504 § 30 

KS/2017:108/20 

Motion om Huskurage – räddar liv och förebygger 

våld 

Kf 170615 § 58 

KS/2017:117/60 

Medborgarförslag om att minska mängden bakning 

på hemkunskapen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-10, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:18/04 

Ks § 135 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Kommunstyrelsen till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens prognos visar på ett resultat som är lika med budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171003 § 40, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2017:20/11 

Ks § 136 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i allmänna utskottet 
– Ann-Gret Olsson (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) avsäger sin plats som ledamot i allmänna utskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2017-09-02, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 217, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:2/11 

Ks § 137 

 

Val av ledamot i allmänna utskottet (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Tomas Fredén (S) till ledamot i allmänna utskottet t.o.m. 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ledamot i allmänna utskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 136, dnr KS/2017:20/11 

Ks 141104 § 217, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Tomas Fredén (S) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:20/11 

Ks § 138 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i personalutskottet 
– Ann-Gret Olsson (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) avsäger sin plats som ersättare i personalutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2017-09-02, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 141104 § 221, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Personalutskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:2/11 

Ks § 139 

 

Val av ersättare i personalutskottet (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Tomas Fredén (S) till ersättare i personalutskottet t.o.m. 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ersättare i personalutskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 138, dnr KS/2017:20/11 

Ks 141104 § 221, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Tomas Fredén (S) 

Personalutskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:20/11 

Ks § 140 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i budgetberedningen 
– Ann-Gret Olsson (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) avsäger sin plats som ledamot i budgetberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2017-09-02, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150219 § 41, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:2/11 

Ks § 141 

 

Val av ledamot i budgetberedningen (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Christina Walles (S) till ledamot i budgetberedningen t.o.m. 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ledamot i budgetberedningen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 140, dnr KS/2017:20/11 

Ks 150219 § 41, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Christina Walles (S) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:20/11 

Ks § 142 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i effektiviseringsgruppen 
– Ann-Gret Olsson (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) avsäger sin plats som ledamot i effektiviseringsgruppen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2017-09-02, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 161108 § 195, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:2/11 

Ks § 143 

 

Val av ledamot i effektiviseringsgruppen (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Christina Walles (S) till ledamot i effektiviseringsgruppen 

t.o.m. 2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ledamot i effektiviseringsgruppen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 142, dnr KS/2017:20/11 

Ks 161108 § 195, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Christina Walles (S) 

Effektiviseringsgruppen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:20/11 

Ks § 144 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i plankommittén 
– Ann-Gret Olsson (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) avsäger sin plats som ledamot i plankommittén. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2017-09-02, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 150219 § 42, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Plankommittén 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KS/2017:2/11 

Ks § 145 

 

Val av ledamot i plankommittén (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta val av ledamot i plankommittén. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har tidigare varit ledamot i plankommittén. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 144, dnr KS/2017:20/11 

Ks 150219 § 42, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

S, gruppledare 

Plankommittén 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Ks § 146 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Bibliotekssamverkan i Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Genom samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares rätt till information, 

kunskap och kultur som en del av det demokratiska samhället. Målet är att 

biblioteken ska samverka men att varje kommun fattar beslut om den egna 

verksamheten utöver det som organiseras och är gemensamt överenskommet. 

Underlag 

Protokollsutdrag, KFN 170914 § 46, två sidor. 

Viljeinriktning för samverkan mellan Dalarnas bibliotek, tre sidor. 

Handlingsnummer: KS 2017:1306 (dnr KFN/2017:113/80) 

 

2. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 – Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan 

Underlag 

Protokollsutdrag, GNU 170917 § 14, en sida. 

Dnr: KS/2016:200/04 

 

3. Budget 2018 – Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Underlag 

Protokollsutdrag, GNU 170917 § 15, två sidor. 

Dnr: KS/2017:47/04 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 146 forts. 

 

4. Fortsatt utökning av platser på Rödklövern 171001–171231 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden lämnade förslag på beslut till budgetberedningen 2016 om 

neddragning av korttidsplatser på Rödklövern från 16 platser till 10 platser 

2017. Syftet var att få en budget i balans 2017. Behovet av korttidsplatser 

var under mars månad 2017 så pass stort att ordförande i socialnämnden tog 

ett muntligt beslut om att öppna de stängda platserna. 170424 lämnade 

socialnämnden förslag till kommunstyrelsen om utökning av budget med 

1,2 miljoner kronor för att finansiera utökning av korttidsplatser. 

Kommunstyrelsen lämnade avslag till förslaget. Socialnämnden beslutade 

också att hålla det utökade platsantalet till 170930. 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 170918 § 55, två sidor. 

Dnr: KS/2017:109/04 (SN/2016:44/04) 
 

5. Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS (avser IFO, ÄO, OF – Kvartal 2 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 170918 § 68, två sidor. 

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

forts. 
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6. Utökad arbetstid för VD i Gagnefsbostäder AB 

Underlag 

Protokollsutdrag, GBAB 170925 § 24, en sida. 

Handlingsnummer: KS 2017:1336 (GBAB/2017:22/02) 

 

7. Delårsrapport 2017 – Räddningstjänsten Dala Mitt 

Underlag 

Delårsrapport 2017 – Räddningstjänsten Dala Mitt, 2017-08-31, 23 sidor. 

Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31, förbundsrevisorerna, 2017-10-09, 

tolv sidor. 

Dnr: KS/2017:168/04 

 

8. Delårsbokslut per 31 augusti 2017 – Gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Underlag 

Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse, GNATL 170925 § 68, fyra sidor. 

Dnr: KS/2017:169/04 

 

9. 5-årig investeringsplan – Gagnefs Teknik AB 

Underlag 

Protokollsutdrag, GTAB 170920 § 40, dnr 2017/2, en sida. 

GTAB Investeringsplan 5 år, en sida. 

Dnr: KS/2017:176/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-10, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsnämnden (nr 1) 

Socialnämnden (nr 4, 5) 

Gagnefsbostäder AB (nr 6) 
__________ 

Förvaltningen 
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Ks § 147 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Presidiedagar för räddningsnämnder 
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 Dnr KS/2017:35/10 

Ks § 148 

 

Rapport från nämnderna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Konferens - folkrörelsen och idrottens betydelse 

• Ridhuset 

• Budget 

• Bidragsregler 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Personalsituationen 

• Avfallsplan 

• Markanvisningstävling 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Egentillsyner 

• Förskola/fritidshem v 28-31 

• Vattenskador 

• Skolinspektionen – besök 

• Personalsituationen 

• Särskild undervisningsgrupp 

• Kvalitetsredovisning 2016/2017 

• Plan mot kränkning och diskriminering 

• Lärarförbundets ranking 

• Barnböcker på förskolorna 

• Hedens skola 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Ks § 149 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-10, en sida. 

Allmänna utskottet 2017-10-03, §§ 39-42. 

Personalutskottet 2017-10-03, §§ 22-25. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 


