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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-21 1 (70) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.40 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irene Homman (S) ordförande 

Christina Walles (S) 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) 

Svante Hanses (KOSA) 

Maria Alfredsson (MP) 

Fredrik Jarl (C) 

Erik Warg (C) §§ 150-165, 168-170, 173-174, 189, 193 

Stefan J Eriksson (M) 

Anders Bengtsson (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare 

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

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Erik Warg (C) §§ 166-167, 171-172, 175-188, 190-192 

 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Daniel Bergman (S) §§ 150-165, 168-171, 173-174, 189, 193 

Pelle Källs (KOSA)  

Erik Bergman (M) 

Christer Iversen (L) §§ 150-165, 168-170, 173-174, 189, 193 

 
Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Jenz Ek, ekonomichef, §§ 152-153 

Malin Lindén Ohlsson, socialchef, §§ 155, 158-159, del av § 188 

Liselott Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef, § 156 

Birgitta Johanson, miljö- och byggchef, §§ 163-164 

Eric Larsson, plan- och byggingenjör, § 164 

Karin Halvarsson, ekonom, §§ 168-169 

Tomas Hellquist, kommunikationschef, § 170 

Erik Mååg, ekonom, § 170 

Fredrika Mattsson, skolassistent, del av § 188 

Torben Stenberg, verksamhetschef integration, del av § 188 

Katharina Mansfeld, bitr. ekonomichef, del av § 188 

Eva Nordström, kulturansvarig, del av § 188 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-21 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 

 
Övriga 

Henrik Valgma, Dala Vatten och Avfall AB, §§ 160-162 

Anders Hellman, Dala Vatten och Avfall AB, §§ 160-161 

Lisbeth Martinsson, Dala Vatten och Avfall AB, § 162 

Stefan Pettersson, Falun-Borlänge regionen AB, §§ 173-174 

Anna Thunmarker, Falun-Borlänge regionen AB, §§ 173-174 

 

 
Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-28, kl. 08.30 §§ 150-193 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Irene Homman (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Fredrik Jarl (C)   

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-21 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 150-193 2017-11-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-12-20 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2017:59/88 

Ks § 150 

 

Motion om kapprumsbibliotek på Gagnets förskolor och fritidshem 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Gagnefs kommun inför kapprumsbibliotek på förskolor och fritidshem. 

 

Förskolans chefer har lämnat ett yttrande: 

"Vi tycker att det är ett bra förslag då vi anser att det är mycket viktigt att 

barnen får möjligheter till böcker och få lyssna på sagor och berättelser även 

i hemmen. Föräldrarna får bättre möjligheter att låna och att det kan ge 

större intresse för att sedan ta sig till biblioteken. Vi hoppas att biblioteken 

kan plocka ut böcker och att man kan få dem till våra förskolor. Det här 

ligger helt i linje med vårt arbete kommande läsår då vi ska prioritera språk, 

läsning och skapa intresse för boken. Om vi ska prioritera något så är det 

förskolorna som inte har biblioteket nära." 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till motionen, och 

ser det som viktigt att förskolans personal och personal från biblioteken 

samarbetar och samverkar kring läsfrämjande åtgärder i förskolan. 

 

Bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ett yttrande på motionen som 

antagits av kultur- och fritidsnämnden 2017-05-18. I yttrandet lyfter man 

fram att barnbibliotekarien bör med utgångspunkt från kommunens 

biblioteksplan ges frihet att i samråd med representanter från förskolan 

undersöka vilka åtgärder som ska prioriteras, då personalresurserna är 

begränsade. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom kultur- 

och fritidsförvaltningens bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 171011 § 67, dnr BUN/2017:245/60, två sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 170919 § 101, en sida. 

Protokollsutdrag, Kfn 170518 § 26, dnr KFN/2017:57/80, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 170309 § 4, en sida. 

Motion, 2017-03-09, en sida. 

forts. 
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Ks § 150 forts. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-04, en sida. 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-05-02, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:103/04 

Ks § 151 

 

Motion om att inrätta ett stipendium 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Floresjö (C) att ett 

stipendium ska inrättas istället för priset ”Årets medmänniska” som 

avvecklades i början på 2017. Stipendiet skulle rikta sig till de goda 

krafterna som finns i civilsamhället som arbetar mot rasism och 

diskriminering, våld och mobbing, för hälsa och livskvalitet, integration och 

jämlikhet. Stipendiet skulle delas ut en gång om året till enskilda, grupper 

och föreningar till en prissumma av 10 000 kronor och motionsställaren 

föreslår att socialnämnden ska få i uppdrag att utarbeta riktlinjer. 

 

Motivering till beslut 

En bra idé att verka för de positiva krafterna i samhället men det är inte 

socialnämndens uppdrag att dela ut stipendier. Socialnämnden arbetar med 

dessa frågor i det dagliga arbetet och fattar beslut enligt gällande 

lagstiftning. Nämnden bör därför ha en neutral roll i dessa frågor. Utifrån 

detta är det inte en lämplig uppgift att värdera enskildas insatser. 

 

Ärendets beredning 

Socialnämndens förslag, 2017-10-23 § 71, till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige är att anse motionen besvarad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Avslag till motionen. 

Fredrik Jarl (C): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Svante Hanses (KOSA) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Ordföranden ställer Svante Hanses (KOSA) förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

forts. 
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Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

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

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 2 nej-röster, 1 avstår. 

Kommunstyrelsens beslutar enligt Svante Hanses (KOSA) förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Christina Walles S X  X    

Tomas Fredén S X  X    

Lars-Erik Granholm KOSA X  X    

Svante Hanses KOSA X  X    

Maria Alfredsson MP X  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: 8 2 1  

 

Reservation 

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

eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 171023 § 71, dnr SN/2017:77/04, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 29, en sida. 

Motion, 2017-05-02, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 171003, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:52/04 

Ks § 152 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Gagnefs kommun till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Årets sista prognos visar på ett överskott på 3,3 mnkr jämfört med budget 

vilket som helhet är ett bra resultat. 
 

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 10,8 mnkr och 

försämrar därmed sin prognos med 1,3 mnkr jämfört med delårsbokslutet. 

Försämringen hittas till största del inom IFO där både befintliga 

placeringsärenden förlängts och nya har tillkommit. Det finns även positiva 

signaler i prognosen. Hemtjänsten förbättrar sin prognos med ytterligare 

0,35 mnkr och prognostiserar nu ett överskott på 1,2 mnkr. 
 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden per sista oktober visar en 

negativ avvikelse på 0,77 mnkr. Detta är en försämring med 0,32 mnkr 

jämfört med delårsprognosen. Den stora förändringen i prognosen gäller 

kostnaderna för IKE, där verksamheten har fått justera till ett lägre 

överskott. Däremot så köps färre antal platser för elever i grundskolan av 

andra kommuner vilket väger upp till viss del. Förskolan fortsätter att öka 

sitt underskott för personalkostnader. 
 

Tekniska nämnden förbättrar sin prognos med ytterligare 0,6 mnkr och 

beräknar ett överskott på 5,3 mnkr. Sedan tidigare lämnar tekniska 

förvaltningen ett överskott beroende på lägre kapitalkostnader och lägre 

verkliga internhyror än budgeterat. Prognosförbättringen förklaras av ökade 

intäkter för ersättning för bildande av naturreservat, ökad försäljning mot 

andra kommuner och att alla vägbidrag inte betalas ut under året. 

Förbättringen blir dock sämre då kostnaden för vattenskador beräknas öka 

med cirka 0,6 mnkr. 
 

Finansförvaltningens prognos väger delvis upp mot de nämnder som 

redovisar underskott. Prognosen förbättras med 2,7 mnkr jämfört med 

delårsbokslutet. Förbättringen kommer av att pensions- och 

personalkostnaderna beräknas bli 3 mnkr lägre än tidigare beräknad. I övrigt 

ingen större förändring mot föregående prognos. 

forts. 
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Ks § 152 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-21, två sidor. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Gagnefs kommun, elva sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2012:752/01 

Ks § 153 

 

Nytt äldreboende för dementa – placering 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Det samlade demensboendet placeras på Högsveden i Mockfjärd. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda alternativa ägar- och driftformer 

för den aktuella placeringen. Uppdraget ska redovisas för beslut vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-07. 

 

Ärendebeskrivning 

Utredningen om lokalisering av nytt äldreboende för dementa har 

färdigställts. Tre alternativa lägen har utretts – Nässjöstrand och 

Himmelslätta i Djurås samt Högsveden i Mockfjärd. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Mötesprotokoll, styrgrupp nytt äldreboende, 2017-11-10, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 170615 § 68 

Ks 170214 § 20 

Ks 161122 § 213  

Ks 160630 §§ 111-112  

Ks 160121 § 4  

Kf 150903 § 148 

Kf 121203 § 223 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 
__________ 
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 Dnr KS/2017:195/19 

Ks § 154 

 

Arvode till gode män för ensamkommande barn 
– revidering av riktlinjer 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ersätta gode män för ensamkommande barn enligt de riktlinjer 

för arvode som är utarbetad av överförmyndare i samverkan 

Falun-Borlänge regionen. 

2.  Ersättningen till särskilt förordnad vårdnadshavare för 

ensamkommande barn ska följa ersättningen till god man. 

3. De nya arvodena till gode män för ensamkommande barn ska gälla 

från och med 1 januari 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Alla ensamkommande barn som anvisas av Migrationsverket till kommunen 

får en god man. Vid en anvisning av ett barn till kommunen går ett 

likalydande meddelande till Överförmyndare i samverkan som omgående 

tillsätter god man. Gode mannens uppgift är att företräda barnet då det 

saknar legal vårdnadshavare. Uppdraget gäller till och med en månad efter 

att barnet har fått uppehållstillstånd eller fyller 18 år. Migrationsverket har 

till och med den 1 juli 2017 ersatt kommunerna för den faktiska kostnaden 

för gode mannen. 

 

Efter det att barnet har erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) eller 

tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) ska socialnämnden i den kommun som 

barnet vistas i enligt 10§ lag om god man för ensamkommande barn hos 

rätten väcka talan eller anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren 

uppdrag avslutas när barnet blivit myndigt. 

 

Under 2017 träder ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensam-

kommande barn och unga kraft. Det nya ersättningssystemet innebär att från 

och med 1 juli kommer det ej längre vara möjligt att återsöka de faktiska 

kostnaderna för de ärenden som överförmyndare i samverkan Falun - Borlänge 

handhar. I stället kommer kommunerna ersättas med en schablon per anvisat 

barn. Schablonen förväntas täcka kommunens samtliga kostnader för ärendet. 

 

 

forts. 
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Ks § 154 forts. 

 

Schablonen som tilldelas kommunen kommer inte att täcka de kostnader 

som idag finns inom överförmyndarverksamheten. För att klara ekonomin 

behöver nivån på arvode för gode män justeras. 

 

Den föreslagna justeringen innebär att arvodesnivåerna för gode män 

kommer att sänkas. Att arvodesnivåerna sänks är inte unikt för 

överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen utan samtliga 

kommuner i Dalarna har tagit eller kommer att ta liknande beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 171023 § 72, dnr SN/2017:148/19, två sidor. 

Riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn, 

Överförmyndare i samverkan, 2016-02-09, fyra sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 171017, två sidor. 

Protokollsutdrag, Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen, 

170411 § 15, Arvode till god man till ensamkommande barn. 

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn 

och unga, Promemoria, Regeringskansliet, 160621, 75 sidor. 

SFS 2017:193, 170321, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:157/04 

Ks § 155 

 

Nya lokaler för socialförvaltningen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden. 

 

Motivering till återremiss 

I avvaktan på kommunchefens översyn av kommunens hela lokalsituation. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen är i behov av nya lokaler. Vissa verksamheter växer ur 

befintliga lokaler och för andra har behovet ändrats och man behöver annan 

utformning på lokalerna. Dagens situation har en negativ påverkan på 

arbetsmiljö och verksamhet. 

 

Syfte 

Syftet med förändringen är att skapa en bättre arbetsmiljö för många och 

anpassa verksamheter till de förändrade förutsättningarna utifrån ett hållbart 

perspektiv för socialförvaltningen i Gagnefs kommun. 

 

Bakgrund 

Behovet av lokaler förändras över tid och under senare år har 

socialförvaltningen haft behov av förändringar i lokalers utformning och 

storlek men har inte hittat någon lösning då det i kommunen finns brist på 

lokaler. Inom Älvuddens särskilda boende, hemsjukvården och rehab, Östra 

hemtjänsten och i kommunhuset har personantalet utökats men inte 

lokalerna. Det gör att det blivit en negativ påverkan på arbetsmiljön för ett 

stort antal medarbetare. Behovet av att hitta utökad lokalyta för att klara av 

att möta de behov som finns inom socialförvaltningen har startat. 

 

Ärendets beredning 

Socialnämndens förslag, 2017-10-23 § 73, till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige är att ”Utöka socialnämndens budgetram 2018 med 

1 100 tkr för att tillgodose behovet av lokaler i socialförvaltningen”. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Återremiss, i avvaktan på kommunchefens översyn av 

kommunens hela lokalsituation. 

 

forts. 
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Ks § 155 forts. 

 

Beslutsgång 

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

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 171023 § 73, dnr SN/2017:59/04, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlånade, socialförvaltningen, 171013, två sidor. 

Presentation, Lokaler inom socialförvaltningen, socialförvaltningen, 

171013, 14 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 
__________ 
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 Dnr KS/2017:164/80 

Ks § 156 

 

Bidragsregler för fritid, idrott och kultur, Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

Gagnefs kommun” samt att reglerna ska gälla från och med 2018-01-01. 

2. Anslå 135 tkr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2018 till 

kultur- och fritidsnämnden. 

3. Att folkparkerna införs i bidragsystemet. 

 

Ärendebeskrivning 

2016-03-10 behandlade kommunfullmäktige två motioner angående bidrag 

till föreningslivet i Gagnefs kommun. Kultur- och fritidsnämnden fick 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 har sammanträtt tillsammans med 

förvaltningschef, verksamhetsansvariga och nämndsekreterare. 26/4 2017 

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 

22/4 - 5/6. Sju remissvar har inkommit till förvaltningen. Dessa har beaktats 

och diskuterats vid beredning 30/8 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.  

 

De huvudsakliga förändringarna i jämförelse med tidigare bidragsregler är 

att folkparkerna nu omfattas av möjligheten att söka bidrag, att 

personalkostnadsbidraget ses över samt att skillnaden mellan driftsbidrag 

och investeringsbidrag tydliggörs.  

forts. 
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Personalkostnadsbidraget beviljas med maximalt 35 % av nettokostnaden 

inklusive sociala kostnader mot tidigare 40 % av lönekostnaden inklusive 

sociala avgifter. Dessutom ändras reglerna så att maxbeloppet om 7 tkr 

gäller heltidstjänst. För 75 % tjänst blir det nya maxbeloppet 75 % av 7 tkr, 

dvs 5250 kr och för 50 % tjänst 50 % av maxbeloppet, dvs 3500 kr osv. 

Dessutom blir det nu möjligt även för kulturföreningar att ansöka om 

personalkostnadsbidrag. 

 

Finansiering 

Förslaget till nya bidragsregler innebär en beräknad kostnadsökning om 

cirka 135 tkr för att ge avsedd effekt.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-06, två sidor. 

Regler för föreningsbidrag avseende fritid, idrott och kultur, Gagnefs 

kommun, sex sidor. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Ks 171018 § 130, tre sidor. 

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, 

2017-09-20, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:163/00 

Ks § 157 

 

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ändringar i Region Dalarnas förbundsordning. 

2. Att ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige 

godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Den nya kommunallag som börjar gälla från och med 2018-01-01 föranleder 

vissa förändringar i Region Dalarnas förbundsordning. Förändringarna 

gäller dels att förbundsordningen ska innehålla stadgande om på vilken 

webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. Dels ska förbundsordningen 

reglera om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i 

så fall, förutsättningarna för detta. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Region Dalarna, 2017-09-13 § 205, 22 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:190/10 

Ks § 158 

 

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gagnef kommun godkänner förslaget att starta och driva 

tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen 

föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar 

likalydande beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

2014 beslutade regeringen att fördela pengar till regioner för att stödja det 

lokal och regionala utvecklingsarbetet för att förbättra stöd- och 

behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (LOB). 
 

En överenskommelse tecknades mellan landstinget, kommunerna och 

polisen i maj 2014. Målet med överenskommelsen är att aktörerna 

gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest så att den 

medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras. 
 

En arbetsgrupp inom ramen för Region Dalarna har tagit fram ett förslag till 

kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Förslaget innebär 

uppstart av sex platser, en i Avesta, en i Moras, samt fyra platser i Falun. 
 

Direktionen för Region Dalarna har 2017-09-13 beslutat att rekommendera 

kommuner och landsting att godkänna förslaget att starta och driva 

tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår 

samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt. 

 

Finansiering 

Kostnaden för Gagnefs kommun beräknas till 58 808 kronor för 2018 och 

till 129 244 kronor för 2019. 
 

Förslaget avseende kostnad för tillnyktringsplatserna kom väl sent för att 

kommunerna skulle få med det i 2018 års budgetprocess. Alla ansåg dock 

att det var viktigt att komma igång med verksamheten och således 

godkändes förslaget om att reducera kostnaderna under 2018 med ett 

uppstartsbidrag på en miljon kronor samt att man valde att starta upp senare 

på året istället för 1 januari som planerat. Summan för Gagnefs del på 

58 808 kronor kommer betalas av socialförvaltningen. 

forts. 
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Den summa som gäller från och med 2019 på 129 244 kronor och den 

kommer att hanteras i budgetprocessen för 2019. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Avslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2017-11-09, två sidor. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Region Dalarna, 2017-09-13 § 210, 

fyra sidor. 

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet, 2017-09-22, nio sidor. 

 

Underlag 

Förslag till samverkansbeslut inklusive budget och förslag till 

kostnadsfördelning (Falun 2017-05-24). 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:193/77 

Ks § 159 

 

Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att godkänna överenskommelsen mellan Landstinget Dalarna och 

kommunerna i samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård och gäller från 2018-01-01. Överenskommelsen 

ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som 

tecknats mellan landstinget och respektive kommun. 
 

Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård (SUS), i kraft. Syftet med den nya lagen är att 

patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart 

som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska 

inte vara på sjukhus när de inte har behovet. Målgruppen för den föreslagna 

lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behovet 

insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälso- och 

sjukvården och som också kan ha behov av den landstingsfinansierade 

öppna vården, inklusive primärvården. 
 

En arbetsgrupp som består av representanter från länets kommuner samt 

landstinget Dalarna har fått i uppdrag av länschefsnätverket att under 2017 

samordna arbetet inför den nya lagen. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag 

till överenskommelse som nu ska godkännas av kommunerna och landstinget. 
 

Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till 

öppenvård efter en slutenvårdsvistelse, genom att vara en grund för ett 

tillitsfullt samarbete mellan parterna, så att vården och omsorgens insatser kan 

samordnas utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar. 

Överenskommelsen ska även tydliggöra parternas roller. För att reglera 

processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma riktlinjer 

ge stöd i det vardagliga arbetet. Arbetet med att ta fram dessa riktlinjer har 

påbörjats och ska slutföras under hösten. Region Dalarnas läns chefsnätverk 

har ansvarat för arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen och 

avstämning har gjorts regelbundet under tiden för projektet. Gagnefs kommuns 

socialchef har deltagit i chefsnätverket och står bakom överenskommelsen. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-21 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Ks § 159 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2017-11-09, två sidor. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Region Dalarna, 2017-10-25 § 258, 

36 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:175/04 

Ks § 160 

 

Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna Investeringsbudget 2018 för Gagnefs Teknik AB om 

totalt 21,65 miljoner kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Teknik AB investeringsbudget 2018 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-14, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gagnefs Teknik AB, 2017-09-20 § 39, 

sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:174/04 

Ks § 161 

 

Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2018”. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Teknik AB har lämnat förslag till ny ”Taxa för allmänna 

vattentjänster i Gagnefs kommun 2018”. Förslaget är att 

brukningsavgifterna höjs med 2% och att anläggningsavgiften höjs med 5%. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Gagnefs Teknik AB, 2017-09-20 § 41, 

22 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:173/04 

Ks § 162 

 

Avfallstaxa Gagnefs kommun 2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Avfallstaxa Gagnefs kommun 2018”. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Teknik AB har lämnat förslag till avfallstaxa för 2018. Förslaget är 

att oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Gagnefs Teknik AB, 2017-09-20 § 42, 14 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:200/04 

Ks § 163 

 

Plantaxa Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa plantaxa, uttag av ett grundbelopp på 900 kronor per timme, 

samt en årlig uppräkning av grundbeloppet med tjänsteprisindex för tredje 

kvartalet varje år. 

2. Plantaxan träder i kraft från och med 2018-01-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har rätt att ta ut kostnader för nedlagt arbete i samband med 

framtagande av planbesked och upprättande av detaljplaner. Planbesked 

upprättas när någon som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en 

detaljplan antas, ändras eller upphävs vill veta om kommunen kan påbörja 

detta arbete och när arbetet i så fall bedöms vara klart. Kommunen svarar 

alltid för den formella hanteringen av detaljplaner. I flertalet fall svarar 

kommunen också för framtagande av detaljplanerna antigen åt kommunen 

som byggherre eller åt en privat aktör. I det senare fallet skrivs särskilt 

planavtal med den private aktören. Plantaxan utgör underlag för att kunna ta 

ut kostnader för planbesked och planavtal. 

 

Gagnefs kommun har en plantaxa från 2012. Underlaget till denna taxa 

utgår från en timkostnad och en skattad tid för olika typer av planärenden. 

I själva taxan anges dock endast totalkostnaden och inte de gjorda 

tidsuppskattningarna för olika ärenden. Någon uppräkning av taxan har 

därmed inte kunnat göras. 

 

Förslaget till ny taxa bygger i stället på den skattade tiden för olika typer av 

planärenden. Som underlag för denna taxa har exempel från flera 

dalakommuner studerats. Grundbeloppet föreslås till 900 kronor per timme. 

Detta belopp föreslås att räknas upp med hjälp av tjänsteprisindex för tredje 

kvartalet varje år, som finns tillgängligt i december månad. Uppräkningen 

sker då på samma sätts som för miljötaxan och bygglovstaxan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 170215 § 26, dnr MBN/2017-000033/40, två sidor. 

Plantaxa, tre sidor. 

 

 

forts. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2017-01-17, två sidor. 

 

Lagrum 

PBL 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:200/04 

Ks § 164 

 

Bygglovtaxa Gagnefs kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta den nya bygglovtaxan samt uttagande av ett grundbelopp på 

900 kronor per timme. 

2. Godkänna att en uppräkning av grundbeloppet sker med hjälp av 

tjänsteprisindex för tredje kvartalet varje år. 

3. Bygglovtaxan träder i kraft från och med 2018-01-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till taxa 

för bygglovhanteringen. Syftet med taxan är att den enskilda kommunen ska 

få täckning för sina kostnader. Det är den enskilda kommunens nedlagda tid 

och kostnader som ingår i beräkningarna av avgifterna och detta innebär att 

siffrorna kommer att skilja sig åt mellan olika kommuner. 

 

Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de 

timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme 

ska täcka lönekostnader och övriga kostnader. 

 

Ärendets beredning 

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun har tillsammans med 

byggnadsavdelningen i Vansbro kommun tagit fram tidsuppskattning av 

handläggning av PBL ärenden. Förslaget på bygglovtaxan är resultatet av 

tidsuppskattning av egna byggärenden och jämförelser med kommuner som 

finns i Dalarnas-, Örebro- och Gävleborgs län. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 171108 § 123, två sidor. 

Bygglovtaxa, nio sidor. 

SKL-Underlag 2014, version juni 2016, 60 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2017-11-06, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 189, dnr KS/2014:712/04 

forts. 
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Lagrum 

8 kap. 3 b § Kommunallagen (1991:900), KL 

12 kap. 8 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:41/10 

Ks § 165 

 

Redovisning av partistöd 2016 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna inkomna redovisningar av partistöd för perioden 1 januari 

till den 31 december 2016. 

2. Partistöd för 2018 betalas ut under första kvartalet till 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Kommunal samling, Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5/10 2017 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Motivet till återremissen var att det finns behov att se över regelverket kring 

partistöd. 

 

Kommunstyrelsen hade dessförinnan, vid sammanträde den 19/9 2017, 

beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att se över reglerna för partistöd. 

Kommunstyrelsen beslutade dessutom att föreslå att partistöd för 2018 

skulle utbetalas till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunal samling, Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna. 

 

Analys och bedömning 

Gagnefs kommuns regelverk för partistöd anger att ”Partistöd betalas ut 

årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. Redovisningen ska avse 

1 januari – 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen senast sex 

månader efter redovisningsperiodens utgång” 

 

Samtliga partier utom Vänsterpartiet har lämnat in redovisning inom den 

tidsram som är beslutad att gälla. 

 

Mot den bakgrunden anser kommunledningskontoret att partistöd för 2018 

inte ska utbetalas till Vänsterpartiet. 

 

 

forts. 
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Fråga har uppstått om det är möjligt att betala ut partistöd till 

Sverigedemokraterna trots att partiet saknar en formell lokal organisation 

i kommunen.  

 

Efter samtal med jurist vid SKL och annan expertis är 

kommunledningskontorets bedömning att det är möjligt att betala ut 

partistöd till Sverigedemokraterna.  

 

Partistöd kan betalas ut t ex en länsförening, distriktsförening e dyl under 

förutsättning att de har en åtskild redovisning av pengarna för respektive 

kommun. Det innebär att kommunen bör ställa krav på åtskild redovisning 

där det tydligt framgår vilken verksamhet som bedrivits i Gagnefs kommun 

och den ekonomiska redovisningen specificerad för Gagnefs kommun. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Beslutspunkt 2, Partistöd för 2018 betalas ut under första 

kvartalet till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Kommunal samling och Miljöpartiet. 

Stefan J Eriksson (M): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Fredrik Jarl (C) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets 

förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller allmänna utskottets förslag. 

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

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster, 3 nej-röster, 2 avstår. 

Kommunstyrelsens beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Christina Walles S X  X    

Tomas Fredén S X  X    

Lars-Erik Granholm KOSA X  X    

Svante Hanses KOSA X  X    

Maria Alfredsson MP X    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: 6 3 2  

 

Reservation 

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

till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 43, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 171005 § 119, två sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 170919 § 106, två sidor. 

Redovisning från partierna, 14 sidor. 

Utdrag nya kommunallagen, fyra sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-06, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2017:33/00 

Ks § 166 

 

Kommunchefens verksamhetsrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Detaljbudget 2018 

• ”Lilla Skogenområdet”, markanvisningsavtal 

• ”Stora Skogenområdet”, planprogram 

• Himmelslätta, företagsetablering 

• Äldreboendet för dementa 

• Vision- och målarbete 

• Politisk organisation, utvärdering 

• Visit Dalarna, strategimöte 

• Falun-Borlänge regionen, VD 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 2017-11-20, en sida. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-21 32 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr, se lista 

Ks § 167 

 

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 170309 § 4 

KS/2017:59/88 

Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs förskolor 

och fritidshem 

Kf 170504 § 29 

KS/2017:103/04 

Motion om att inrätta ett stipendium 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-14, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:18/04 

Ks § 168 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Kommunstyrelsen till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar ett resultat för helåret som är 300 tkr bättre än budget. 

Avvikelsen mot budget förklaras av bland annat lägre kostnader för 

löneökningar än budgeterat liksom lägre kostnader för konsulter och 

marknadsföring/kommunikation. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-20, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.H. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2017:60/04 

Ks § 169 

 

Detaljbudget 2018 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förslag till detaljbudget 2018 för kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgeten bygger i stort sett på en oförändrad budgetram i jämförelse med 

innevarande år. Dock har säkerhetssamordnaren och dess budget flyttas från 

tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får också en 

utökad ram för satsning av vikariepool och ett utökat anslag för 

kollektivtrafiken. Volymökningar på 1 050 tkr avseende utökad tjänst på 

Personalavdelningen, 600 tkr och utökad IT-säkerhet, 450 tkr, finansieras 

internt inom kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-20, en sida. 

Detaljbudget 2018 Kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 171005 § 115, dnr KS/2017:157/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef + handling 

Kommunikationschef + handling 

Personalchef + handling 

Ekonomichef + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.H. + handling 
__________ 
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 Dnr KS/2017:181/00 

Ks § 170 

 

Drift av kommunens serverplattform och lagring 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Flytta driften av serverplattform och lagring till leverantör specialiserad 

på drift. 

2. Omdisponera kommunikationsavdelningens budget 2018 för 

avskrivningar, 155 tkr, till kostnad för extern drift. 

 

Ärendebeskrivning 

Att ha IT-system i drift kräver idag en högteknologisk plattform och 

spetskompetens. Med den snabba tekniska utvecklingen ändras dessutom 

förutsättningarna snabbt. Kraven på tillgänglighet är stora och det får i princip 

inte förekomma att system inte är tillgängliga. Dessutom har säkerhets-

aspekterna utifrån intrång, spårbarhet och backup blivit allt viktigare. 
 

Den stabila driftsmiljö som kommunen haft i många år och utvecklingen 

mot molntjänster och digitalisering flyttar fokus från teknik till användande. 

I den utvecklingen behöver kommunens IT-resurser än tydligare riktas mot 

verksamhetsutveckling och stöd i de processerna. 

 

Bedömning 

Gagnefs kommun bör flytta driften av serverplattform och lagring till 

leverantör specialiserad på drift. 
 

Att flytta driften innebär enbart att själva fysiska hårdvaran placeras hos 

leverantören, det är fortfarande endast kommunen och kommunens It-

tekniker som har åtkomst till servrar, system och datalagring. Detta 

säkerställs genom kommunens säkerhetssystem på samma sätt som idag 

samt med avtal. Gagnefs kommun har sedan många år låtit leverantörer ha 

drift av kommunens system. Så är fallet med till exempel Heroma (HR-

systemet) där CGI sedan starten har ansvar för server/lagring. 
 

Att flytta hårdvaran till leverantör ska heller inte jämföras med det som till 

exempel Transportstyrelsen gjorde för en tid sedan och som varit 

omdiskuterat. De flyttade ut hela myndighetens IT-drift inklusive hantering 

av själva innehållet, datatillgången. 

 

 

 

forts. 
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Ks § 170 forts. 

 

Nedanstående skiss visar upp till vilken teknisk nivå (inringad med streckad linje) 

som avses med beslutet. 

 
 

Smedjebackens kommun belyste säkerhetsfrågor när de gjorde 

utlokalisering av serverdrift 2015. En extern säkerhetsfirma kontrollerade då 

leverantören utifrån alla tänkbara juridiska och säkerhetsmässiga krav. 

Revisionen fann att det inte fanns några hinder för den externa driften. Det 

är samma leverantör som Gagnefs kommun har avtal med. 
 

Serverdriften är en av många IT-arbetsuppgifter som kräver hög kompetens. 

En leverantör som enbart levererar drift av servrar och lagring har möjlighet 

att hålla mycket hög kompetens inom området. Det finns också 

stordriftsfördelar i en stor serverhall där backup, brand- och skalskydd samt 

redundans håller en högre kvalitet än vad en liten kommun har råd med. 

 

Finansiering 

Investeringar blir månatlig hyreskostnad 

Alternativet till att flytta driften av server plattform och lagring är att 

behålla detta internt. Detta kommer att medföra stora årliga 

investeringsutgifter. Årligen bedöms investeringsbehovet vara 500 tkr med 

större investeringar med några års mellanrum. Avskrivningstiden för denna 

typ av utrustning är 5 år. 

forts. 
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Ks § 170 forts. 

 

 
 

År 2020 kommer avskrivningskostnaden att vara 500 tkr för att sedan öka. 

2018 års avskrivning för investeringar gjorda under 2018 blir hälften av den 

årliga avskrivningen de kommande åren, detta beroende på att investeringen 

inte är klar vid årets början utan kommer att bli klar under året, vid 

budgetering av kapitalkostnader kan det antas att investeringarna är klara till 

halvårsskiftet, då de också börjar generera avskrivningar. 

 

 
 

Dessa kapitalkostnader finns inte budgeterade idag för de kommande åren, 

kostnader för 2018 års investeringar finns dock budgeterat. Om kommunen 

väljer att behålla driften intern kommer dock dessa kostnader att uppstå då 

investeringsbehovet är som i tabellen ovan. För året 2020 kommer 

kostnaden oavsett val att bli densamma för kommunen. År 2021 kommer 

kommunen att göra en besparing med extern drift. 
 

Detta innebär att avskrivningskostnaden som kommer från kommande års 

investeringsbudgetar omdisponeras för att täcka hyreskostnaden för den 

externa driften. Fördelen med detta är att kommunen endast betalar för den 

kapacitet som nyttjas, det vill säga när verksamheten avslutar system/servrar 

så minskar driftskostnaden direkt. 

forts. 
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Ks § 170 forts. 

 

År 2018 uppstår en brist på 345 tkr. Detta kommer till största delen att 

finansieras med lägre internhyra för kommunhuset. Kommunhuset är idag mer 

energieffektivt än tidigare (en besparing görs också då servrar och lagring flyttar, 

se stycke nedan) än tidigare, varför tekniska förvaltningen kan sänka hyran. 

 

Kostnader för el, säkerhet, brandskydd, redundans 

Idag är kostnaden för el, säkerhet, kyla och redundans för serverrum inte 

helt transparent då den ligger inom fastighetsavdelningen. Vid en flytt av 

serverparken minskar behovet även om det troligtvis inte helt upphör då 

även andra tekniska system (ej servrar) nyttjar resurserna. 

 

Tydligare kostnadsbild för verksamhet vid nya system/förändringar 

Den kostnad som uppstår vid införande av nya system och moduler består av 

två delar, direkta externa konsultkostnader och arbete utfört av IT-enheten. 

Arbetet som utförs av kommunens IT-tekniker är omfattande men är idag en 

"fri nyttighet". I samband med utlokalisering av serverparken kommer 

leverantörens tekniker göra eventuella framtida anpassningsarbete på servernivå. 

Detta genererar en kostnad för respektive förvaltning som då speglar 

totalkostnaden för införandet. Tid frigörs också för kommunens tekniker att stötta 

verksamheten med mer verksamhetsnära teknikstöd i samband med förändringen. 

 

Sänkta support och övervakningskostnader 

Kommunens serverplattform övervakas idag av ett antal 

övervakningssystem, säkerhetssystem, supportavtal på hårdvara och 

virusskydd. Dessa kan sägas upp och genererar efter avtalens slut en 

kostnadsreducering som sänker bruttokostnaden för tjänsten. 
 

Den samlade bedömningen är att kostnadsbilden för själva driften totalt sett 

blir lika som idag, men att investeringsbehovet kraftigt minskar, personella 

resurser frigörs och kompetens, driftssäkerhet och teknik säkras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-15, fyra sidor. 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 44, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunikationschef 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. 
__________ 
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 Dnr KS/2016:230/01 

Ks § 171 

 

Boendeplan för vård och omsorg 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Boendeplanen för vård och omsorg inklusive remissvaren sänds till 

socialnämnden för vidare analys och eventuell revidering. 

2. Socialnämnden återrapporterar boendeplanen till kommunstyrelsen vid 

sammanträdet 2018-02-13. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-12-12 att remittera 

rubricerat förslag till partigrupperna, SPF Seniorerna och PRO för synpunkter. 
 

Någon formell diskussion om inkomna synpunkter har inte skett. Fokus under 

2017 har varit att slutföra utredningen om kommunens demensboende. 
 

Dock bör remissen av boendeplanen och de synpunkter som inkommit nu få 

en formell behandling. 
 

Det mest rimliga torde vara att översända inkomna remissvar till 

socialnämnden för analys och eventuell revidering av förslaget till Boendeplan. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Socialnämnden återrapporterar boendeplanen till 

kommunstyrelsen vid sammanträdet 2018-02-13. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 161212 § 228, två sidor. 

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

Remissvar, 21 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden + handling 

Kommunchef 
__________ 

Förvaltningen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-21 40 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr KS/2017:192/00 

Ks § 172 

 

Inrättande av ett kommunförbund för Dalarnas kommuner 2019 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gagnefs kommun ställer sig positiv till inrättande av ett 

kommunförbund för Dalarnas kommuner 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna har remitterat ett förslag om eventuellt inrättande av ett 

kommunförbund från år 2019 till kommunerna. Region Dalarna vill ha 

kommunernas ställningstagande senast den 31/12 2017. 

 

I förberedelsearbetet inför en eventuell regionbildning i Dalarna 2019 

inrättades fem politiska arbetsgrupper. En av dessa skulle bedöma om 

regionbildningen innebär ett behov av en ny kommunal samordning och 

organisering i form av ett kommunförbund. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 57, en sida. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Region Dalarna, 2017-09-13 § 212, tio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 
__________ 
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 Dnr KS/2017:153/31 

Ks § 173 

 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 – yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029” 

och översända yttrandet till Näringsdepartementet. 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss, förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 

2018-2029 har inkommit till Gagnefs kommun från Trafikverket. 

 

Yttrande 

Gagnefs kommuns synpunkter på förslaget kan sammanfattas i följande punkter: 

- Förslaget har starkt fokus på persontrafiksatsningar i och kring större städer 

och vi anser därmed inte att Trafikverket möter upp den prioriterade 

utmaningen förstärkt sysselsättning i hela landet.  

- Betydligt större resurser måste styras till att höja kvaliteten och kapaciteten på 

Dalabanan. 

- Bergslagsbanan och stråket Väster om Vänern är en av Sveriges viktigaste 

transportlänkar för industrin. Stråkets funktionalitet måste förbättras för att 

möta näringslivets behov.  

- På E16 är det viktigt att Mellsta-Djurås fastställs och att Förbifart 

Yttermalung prioriteras in i den Nationella planen.  

- RV50 har utvecklats till Mellansveriges viktigaste länk för den tunga trafiken. 

Trafiksäkerheten och tillgängligheten måste förbättras.  

- En fortsatt satsning på Västerdalsbanan måste ske – det gäller godstrafiken, 

men även att skapa förutsättningar för utveckling av persontrafiken. 

- Erforderliga åtgärder måste vidtas för att undvika ytterligare 

hastighetsnedsättningar på vägarna i Dalarna. Det är av största vikt för såväl 

näringslivet som länets invånare. 

 

Dalabanan 

Trafikverkets förslag omfattar inte de åtgärder längs Dalabanan som 

Gagnefs kommun förväntat sig. Planförslagets kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder längs banan är inte tillräckliga för att nå den 

restid och det utbud som är rimligt att kräva mellan Dalarna och 

Uppsala/Stockholm. 

forts. 
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Bergslagsbanan 

Gagnefs kommun är en av sex samverkande kommuner inom Falun-Borlänge 

regionen. För de järnvägsberoende exportföretagen inom vår region (Stora 

Enso, SSAB, ABB m.fl.) är det av allra största vikt med en ökad bärighet och 

ökad kapacitet på Bergslagsbanan och stråket Väster om Vänern. För att 

avlasta den hårt belastade Västra stambanan är stråket Väster om Vänern ett 

utmärkt alternativ. 

 

E16, Mellsta-Djurås 

Gagnefs kommun är positiva till att mitträckesseparering på den 

olycksdrabbade sträckan Mellsta-Djurås lyfts in som ett namngivet objekt i 

förslaget. Samtidigt är det bekymmersamt att genomförandet ligger i sista 

delperioden 2024–2029. Mitträcke höjer trafiksäkerheten, stärker näringslivet 

genom bättre förutsättningar för pendling och kompetensförsörjning samt ger 

besöksnäringen bättre förutsättningar för fortsatt stark tillväxt genom 

förbättrad tillgänglighet. Det är av yttersta vikt att objektet först och främst 

fastställs i nationella planen, därefter är den planeringsmässiga mognaden ett 

tungt argument för att tidigarelägga objektet i planperioden. 

 

Förbifart Yttermalung 

Förbifart Yttermalung har funnits med i länsplanen sedan 1998, men har i 

remissförslaget på länsplan 2018-2029 lyfts ur. E16 Yttermalung håller en låg 

trafiksäkerhetsstandard och kantas av många direktutfarter vilket innebär att 

sträckan är olycksdrabbad.  Sträckan, som är en viktig länk till Dalafjällen, är 

en utpräglad turistväg. E16 är en nationell stamväg och ska därför formellt 

hanteras i den nationella planen, Enligt Gagnefs kommuns uppfattning måste 

objektet nu tydligt prioriteras in i Nationella Planen 2018-2029. 

 

Västerdalsbanan 

En viss satsning har gjorts på Västerdalsbanan i syfte att öka godstransporterna. 

Gagnefs kommun anser att fortsatta insatser måste göras för att ytterligare 

utveckla förutsättningarna för både gods- och persontrafik på banan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-20, två sidor. 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 45, en sida. 

Remiss, Förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029, 

Trafikverket, 2017-08-31, tre sidor. 

forts. 
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Underlag 

Yttrande avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportsystem 2018-2029, Falun-Borlänge regionen AB, elva sidor. 

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029, 

Partnerskap E16 Gävle-Oslo, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Näringsdepartementet 
__________ 
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 Dnr KS/2017:162/50 

Ks § 174 

 

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2018-2029 
– yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över ”Länsplan för Regional transportinfrastruktur för 

Dalarna 2018-2029” och översända yttrandet till Region Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss, förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 

2018-2029 har inkommit till Gagnefs kommun från Region Dalarna. 

 

Yttrande 

Övergripande  

Gagnefs kommun ingår som en av sex kommuner i Falun- Borlänge 

regionen – en gemensam arbetsmarknadsregion. Näringslivet i vår region 

består i hög grad av tillverkningsföretag. Inte minst har vi stora råvaru- och 

producerande företag som behöver smidiga och tillförlitliga transporter för 

att kunna fortsätta utvecklas och generera exportintäkter. Mot den 

bakgrunden efterlyser Gagnefs kommun i länsplanen en strategi för hur 

arbete med bärighetsåtgärder ska ske i samverkan med Trafikverket. 

 

Remissförslaget har ett starkt fokus på besöksnäring i de norra delarna av 

Dalarna. Besöksnäringen är en stor och viktig näring för länet och våra stråk 

får som en följd av det höga och säsongsvarierande belastning/trafikering. 

Dessutom berörs flera av kommunerna i Falun Borlänge-regionen av trafik 

till de stora besöksdestinationerna. Flera av dessa vägar är regionala och 

belastar således länsplanen. 

 

Dalarna har en relativt låg marknadsandel för kollektivtrafik som behöver 

öka. I förslaget till länsplan avsätts endast fem miljoner till busshållplatser 

längs de nationella stamvägarna för hela planperioden. Det måste ses som 

en mycket blygsam summa med tanke på de behov som finns, och de 

ambitioner som uttalats att utveckla kollektivtrafiken. 

 

Förutom dessa medel avsätts 24 mkr till statlig medfinansiering för regional 

kollektivtrafik inklusive flygplatser. Medlen ska bland annat användas till 

medfinansiering av den regionala kollektivtrafiken samt den lokala 

kollektivtrafiken i länets starka prioriterade kollektivtrafikstråk. 

forts. 
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Här vore det önskvärt att planen var tydligare och att det framgick vilken 

verksamhet/organisation som ska stå för de övriga 50% av finansieringen 

för den regionala kollektivtrafiken samt vilka länets starka prioriterade 

kollektivtrafikstråk är. Gagnefs kommun anser att det är nödvändigt med 

mer medel till kollektivtrafiken och att dessa medel bör prioriteras efter 

kollektivtrafikens behov i samråd med kommunerna, landstinget och 

Dalatrafik. 

 

Särnaheden – Idre 

Gagnefs kommun anser att det är rimligt att staten tar ett ansvar för sträckan 

Särnaheden-Idre. Argumentet är att det under perioder är väldigt mycket 

nationell trafik på sträckan (turisttrafik till fjällen). 

 

Förbifart Yttermalung 

Objektet har legat i länsplan i minst 20 års tid, och ligger i nu gällande 

länsplan 2014–2025 enligt en uppgörelse med Trafikverket.  Objektet har 

lyfts ur nuvarande länsplan med hänvisning till att en väsentlig 

kostnadsuppräkning har skett vilket gör det omöjligt att finansiera objektet 

inom länsplanens ekonomiska ram. 

 

Gagnefs kommun anser det tydligt bör framgå i planen att Region Dalarna 

med kraft kommer att verka för att objektet ska tas in, och prioriteras, i den 

Nationella planen för transportsystemet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 46, en sida. 

Remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 

2018-2029, Region Dalarna, 2017-09-15, fyra sidor. 

 

Underlag 

Yttrande avseende Region Dalarnas förslag till länsplan för regional 

transportinfrastruktur för Dalarna 2018-2029, Falun-Borlänge regionen AB, 

fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 
__________ 
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 Dnr KS/2017:161/50 

Ks § 175 

 

Medfinansiering av fortsatt Partnerskap E16 under perioden 
2018–2020 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja fortsatt medfinansiering med 30 000 kronor per år till 

Partnerskap E16 under perioden 2018–2020. 

2. Anslå 10 000 kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel år 2018 

för att täcka den utökade avgiften. För perioden 2019-2020 täcks hela 

avgiften inom kommunstyrelsens ordinarie ekonomiska ram. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnef deltar sedan flera år i Partnerskapet för E16. Syftet med samarbetet 

är att utveckla transportförutsättningarna utmed E16. 
 

Gagnefs kommuns årliga avgift till Partnerskapet har så här långt varit 

20 000 kronor per år. Förslag finns nu från Partnerskapet att höja avgiften 

med 10 000 kronor per år för samtliga kommuner. Skäl till avgiftshöjningen 

är bland annat att skapa utrymme att agera mer kraftfullt i verksamheten. 

Det handlar om utåtriktad kontakt och påverkan. 
 

E16 är en mycket viktig transportled för Gagnefs kommun och samarbetet 

mellan kommunerna är nödvändigt för kommunens förutsättningar att nå 

genomslag i form av satsningar på vägen. Gagnefs kommun bör fortsatt 

delta i Partnerskapet, också med den utökade avgiften. 

 

Finansiering 

Eftersom kommunstyrelsens budget för 2018 ger sämre förutsättningar för 

kommunchefen att styra medel till mer oväntade behov föreslås att 

avgiftsökningen för 2018 finansieras genom att 10 000 kronor tas från 

kommunstyrelsens utvecklingsmedel. För 2019 och 2020 hanteras hela 

medfinansieringsbeloppet inom ordinarie ekonomisk ram. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 47, en sida. 

Medfinansiering av fortsatt partnerskap E16 under perioden 2018-2020, 

Partnerskap E16 Gävle-Oslo, 2017-09-15, 13 sidor. 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-21 47 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Ks § 175 forts. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Falun-Borlänge regionen AB 

Kommunledningssekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:182/04 

Ks § 176 

 

Verksamhetsbidrag för 2018 – Dalarnas folkrörelsearkiv 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 12 000 kronor för år 2018 till Dalarnas 

Folkrörelsearkiv. 

2. Bidraget betalas ut efter att Dalarnas Folkrörelsearkiv rekvirerat det. 

Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2018-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas Folkrörelsearkiv har inkommit med en ansökan om kommunalt 

bidrag på 12 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 

 

Bidraget baseras främst på antalet inlämnade arkiv från kommunens 

föreningar. Bidraget relateras till antalet deponerade arkiv från respektive 

kommun. Från Gagnefs kommun finns 126 stycken deponerade arkiv. 

 

Styrelsen för Dalarnas Folkrörelsearkiv har beslutat att i år höja 

anslagsansökningarnas belopp med 15 %. 

 

Gagnefs kommun har tidigare bidragit med 10 400 kronor för år 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 48, en sida. 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018, 2017-10-10, en sida. 

Fördelning verksamhetsbidrag kommunvis/bidrag sökta för 2018, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2016, Dalarnas Folkrörelsearkiv, 28 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Dalarnas folkrörelsearkiv 

Kommunledningssekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:177/04 

Ks § 177 

 

Verksamhetsbidrag för 2017 – Ung Företagsamhet Dalarna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 20 312 kronor för år 2017 till Ung 

Företagsamhet Dalarna. 

2. Bidraget betalas ut efter att Ung Företagsamhet Dalarna rekvirerat det. 

Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2017-11-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande, ideell, partipolitiskt obunden 

organisation som har ett nära samarbete med skola och näringsliv. Ung 

Företagsamhets syfte är att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv 

i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet startade 1919 i USA 

och finns sedan 35 år i Sverige. I år kommer den 300 000:e UF-eleven starta 

sitt UF-företag i Sverige. De erbjuder läromedel, fortbildning, 

bedömningsstöd och seminarier, både på grundskola och gymnasium. 

 

Ung Företagsamhet i Dalarna bildades 1992 och firar 25 år i år. Under åren 

som gått har de utbildat fler än 10 000 elever i Dalarna. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är effekterna signifikant positiva. UF-alumner 

är mer benägna att starta företag och de företag som de startar tenderar att 

generera högre inkomster och sysselsättning jämfört med övriga företag. 

Dessutom är i genomsnitt arbetslösheten lägre och chefsandelen högre senare 

i karriären bland före detta UF-företagare jämfört med jämnåriga. 

 

Ung Företagsamhet arbetar med den lokala samverkan mellan kommun – 

skola – näringsliv och ungdomar ser möjligheter att stanna/flytta tillbaka till 

länet, de vågar skapa sin framtid här. Ung Företagsamhet erbjuder 

läromedel genom hela skolan, kopplade till läroplaner och har kontinuerliga 

fortbildningar och aktiviteter för lärare. Detta skapar nätverk och samverkan 

mellan skola och samhälle och mellan grundskola och gymnasiet. 

 

Antal elever folkbokförda i Gagnef som drev UF-företag senaste läsåret var 

25 stycken. Totalt utbildades 804 elever i Dalarna. 

 

Ung Företagsamhet Dalarna anhåller om finansiering med 2 kronor per 

invånare. Beräknat på SCB:s befolkningsstatistik per den 30/9 2016 blir 

det 20 312 kronor. 

forts. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 49, två sidor. 

Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet 2017, 2017-11-17, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-31, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ung Företagsamhet Dalarna 

Kommunledningssekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:183/04 

Ks § 178 

 

Verksamhetsbidrag för 2018 – Ung Företagsamhet Dalarna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 40 816 kronor för år 2018 till Ung 

Företagsamhet Dalarna. 

2. Bidraget betalas ut efter att Ung Företagsamhet Dalarna rekvirerat det. 

Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2018-11-30. 

3. Finansiering 20 413 kronor kommer ur ordinarie budget och det utökade 

stödet på 20 413 kronor tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna bedömer att länets utveckling för ungt entreprenörskap är 

oroande. Den är inte i linje med de mål som uttrycks nationellt, i Dalarna 

2020 och i Dalarnas Ungdomsstrategi. Ung Företagsamhet (UF) är den 

utpekade regionala aktören för ungt entreprenörskap och de uttrycker oro 

för framtiden. 

 

För att öka intresset för entreprenörskap och förbättra förutsättningarna för 

unga entreprenörer krävs ytterligare insatser som främjar det framtida 

näringslivet. En av förutsättningar är att det finns stödjande strukturer för att 

främja ung företagsamhet och där har UF en avgörande funktion. UF har 

dock svårigheter att få den utväxling som krävs och intresset och 

engagemanget för ungt företagande har sjunkit i länet. UF har idéer om hur 

man skulle kunna förstärka arbetet för unga potentiella entreprenörer på 

såväl Grundskola, Gymnasier och inom IM-språk. Inom Gymnasieskolan 

vill UF förstärka arbetet mot yrkesprogrammen, idag är det främst inom de 

studieförberedande programmen som det sker insatser. Inom IM-språk 

bedöms entreprenörskap ha stor potential för att få fler utlandsfödda att 

starta företag vilket skulle gynna ett mer effektivt integrationsarbete i länet 

samtidigt som det utvecklar Dalarnas näringsliv. För den fortsatta 

utvecklingen av UF samt för att kunna göra de extra insatser som kan 

generera ett ökat intresse och engagemang för UF vill UF öka insatserna 

från kommunerna med 2 kronor per innevånare vilket innebär totalt 4 kronor 

per innevånare. 
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Kommunernas finansiering har legat på 2 kronor per invånare tidigare år. 

UF kommer att ansöka om ett höjt anslag från alla kommunerna med 

riktlinjen 4 kronor per invånare. Detta för att bland annat justera för det 

kostnadstapp som kommer att ske inför 2018 där 44% av finansieringen 

försvinner från EU-projekt skett sedan samt för att harmonisera med de mål 

i Dalarna 2020 och i Dalarnas Ungdomsstrategi. Ung Företagsamhet (UF) är 

den utpekade regionala aktören för ungt entreprenörskap. Region Dalarna 

beslutat att gå in och dubbla ökningen vilket gör den ökade finansieringen 

från kommunerna ger dubbel effekt. 

 

Ung Företagsamhet Dalarna anhåller om finansiering med 4 kronor per invånare. 

Beräknat på SCB:s befolkningsstatistik per den 30/9 2016 blir det 40 816 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 50, två sidor. 

Ansökan om ökat stöd till Ung Företagsamhet 2018, 2017-11-16, åtta sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-06, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ung Företagsamhet Dalarna 

Kommunledningssekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2014:948/00 

Ks § 179 

 

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 Jenz Ek samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i 

förening teckna kommunens firma. 

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

överföring av telefonabonnemang, vem som för kommunens räkning får 

administrera SITHS kort, vem som för kommunens räkning får tillträde 

till Försäkringskassans SUS system samt ansökningar om kund- och 

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

50 000 kronor ska handlingen underskrivas två i förening. 

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

kommunens bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Jenz Ek bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld 

Ekonom, Karin Halvarsson Ekonom, Birgitta Jansson 

Ekonom, Erik Mååg Ekonom, Helene Örnebring  

Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow  

Ekonomihandläggare/ekonom Erica Arvidsson 

4. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg och ekonomichef Jenz Ek 

att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 

fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

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

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

ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg eller biträdande 

ekonomichef Katharina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som 

fullmakt. 

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

öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg eller 

biträdande ekonomichef Katharina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll 

ska tjäna som fullmakt. 
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7. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 

till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges 

beslut, till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg eller 

biträdande ekonomichef Katharina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll 

ska tjäna som fullmakt. 

8. Ge fullmakt åt ekonomichef Jenz Ek eller kommunchef Tommy Sandberg 

att underteckna handlingar där kommunstyrelsen beviljar kommunal borgen 

samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

9. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg eller den kommunchefen 

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

myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. 

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

att ansöka om och som ombud företräda Gagnefs kommun vid 

lantmäteriförrättningar. 

11. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 

Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

12. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 

Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende: 

∙ köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

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

dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 

kommunens fastigheter. 

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

inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe. 

14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Jenz Ek 

inträder biträdande ekonomichef Katharina Mansfeld i dennes ställe. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 51, tre sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-30, tre sidor. 

forts. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170615 § 100 

Ks 170523 § 89 

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 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningssekreterare 

Registrator/Reception 
__________ 
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Ks § 180 

 

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2018 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens sammanträdestider för 2018 enligt 

följande: 

 13 februari 

 20 mars 

 10 april 

 22 maj 

 18 september 

 16 oktober 

 20 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 52, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen 

Samtliga förvaltningar 

Kommunstyrelsens förvaltning, samtliga avdelningar 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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Kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträdestider 2018 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträdestider för 

2018 enligt följande: 

 30 januari 

 6 mars 

 8 maj 

 4 september 

 2 oktober 

 6 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 53, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, allmänna utskottet 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Ekonom, K.H. 

Kommunikationschef 

Näringslivsutvecklare 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdestider 2018 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdestider för 

2018 enligt följande: 

 22 januari 

 27 mars 

 8 maj 

 4 september 

 2 oktober 

 6 november 

2. Mötestiden är klockan 08.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 54, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, personalutskottet 

Personalavdelningen 

Personalchef 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Kommunikationschef 

Samtliga förvaltningschefer 

Kommunledningssekreterare 

Reception 
__________ 
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Plankommitténs sammanträdestider 2018 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa plankommitténs sammanträdestider för 2018 enligt följande: 

 30 januari 

 6 mars 

 8 maj 

 4 september 

 2 oktober 

 6 november 

2. Mötestiden är klockan 10.00. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 171107 § 55, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, plankommittén 

Kommunchef 

Miljö- och byggchef 

Teknisk chef 

Markingenjör, L.S. 

Näringslivsutvecklare 

Kommunsekreterare 

Reception 
__________ 
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 Dnr KS/2017:2/11 

Ks § 184 

 

Val av ersättare i allmänna utskottet (S) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Christina Walles (S) till ersättare i allmänna utskottet till och med 

2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Tomas Fredén (S) har tidigare varit ersättare i allmänna utskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 137 

Ks 141104 § 217, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Christina Walles (S) 

Allmänna utskottet 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 185 

 

Växling av uppdraget som ledamot respektive ersättare i 
budgetberedningen (S) till och med 2018-11-15 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ordinarie ledamot välja Tomas Fredén (S). 

2. Till ersättare välja Christina Walles (S). 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna föreslår Tomas Fredén (S) till ordinarie ledamot och 

Christina Walles (S) till ersättare i budgetberedningen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 141 

Ks 171018 § 140, dnr KS/2017:20/11 

Ks 150219 § 41, dnr KS/2014:852/ 11 

 

Protokollsutdrag 

Tomas Fredén (S) 

Christina Walles (S) 

Budgetberedningen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 186 

 

Växling av uppdraget som ledamot respektive ersättare i 
effektiviseringsgruppen (S) till och med 2018-11-15 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ordinarie ledamot välja Tomas Fredén (S). 

2. Till ersättare välja Christina Walles (S). 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna föreslår Tomas Fredén (S) till ordinarie ledamot och 

Christina Walles (S) till ersättare i effektiviseringsgruppen. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171018 § 143 

Ks 171018 § 142, dnr KS/2017:20/11 

Ks 161108 § 195, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

Tomas Fredén (S) 

Christina Walles (S) 

Effektiviseringsgruppen 

Kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

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

Ks § 187 

 

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 § 145 

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 § 188 

 

Rapporter 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Förändringar inom kollektivtrafik 

 

2. Information om integrationsenhetens verksamhet 

 

3. Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2016/17 

Underlag 

Protokollsutdrag, BUN 171011 § 72, en sida. 

Kvalitetsredovisning barn och utbildning, läsåret 2016/2017, 2016-09-15, 

tolv sidor. 

Dnr: KS/2017:186/61 (BUN/2017:109/61) 

 

4. Skolbibliotek, Kyrkskolan 

Underlag 

Protokollsutdrag, KFN 171012 § 57, två sidor. 

Handlingsnummer: KS/2017:1403 (Dnr: KFN/2017:126/88) 

 

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

beslut enligt SoL och LSS (avser IFO, ÄO, OF – Kvartal 3 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). 

forts. 
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Ks § 188 forts. 

 

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 171023 § 86, två sidor. 

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

 

6. Aspirantprogram inom Falun-Borlänge regionen 

Underlag 

Protokollsutdrag, KS PU 171107 § 26, två sidor. 

Dnr: KS/2015:287/02 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-15, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden (nr 3) 

Kultur- och fritidsnämnden (nr 4) 

Socialnämnden (nr 5) 

Personalutskottet (nr 6) 
__________ 

Förvaltningen 
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Ks § 189 

 

Ordföranderapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Första hjälpen-larm, Landstinget 
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 Dnr KS/2017:35/10 

Ks § 190 

 

Rapport från nämnderna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Hedens skola 
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Ks § 191 

 

Anmälan av utskottens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-14, en sida. 

Allmänna utskottet 2017-11-07, §§ 43-57. 

Personalutskottet 2017-11-07, §§ 26-28. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
__________ 
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Ks § 192 

 

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 

6/2017, Begäran om yttrande över person som ansökt om antagning i 

allmänna hemvärnet 

7/2017, Ansökan om räntefritt kommunalt lån 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-14, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-11-14, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunsekreterare 
__________ 
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 Dnr KS/2017:207/04 

Ks § 193 

 

Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2018.   

2. Koncernens totala inlåningsram för långfristig blir i och med beslutet 569,9 mnkr.  

 Gagnefs teknik AB :s inlåningsram blir 115,7 mnkr. 

 Gagnefsbostäder AB:s inlåningsram blir 200 mnkr. 

3. Gagnefs kommunkoncern får ha en checkkredit på maximalt 40 mnkr.  

Gagnefsbostäders checkkredit får maximalt uppgå till 10 mnkr. 

4. Beslutet gäller tills vidare eller tills kommunfullmäktige fattar nytt beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige fastställa Ramar 

för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 

 

Låneramen för 2018 bygger på en beräkning utifrån det inlåningsbehov som 

kan uppstå till följd av 2018 års investeringsplaner för kommunkoncernen. 

Om låneramen sedan under året visar sig otillräcklig kan kommunfullmäktige 

genom nytt beslut justera denna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-21, en sida. 

Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2018, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 


