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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:30, ajournering kl. 14.53-15.03 

 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irené Homman (S), ordförande §1-§4, §7-§9, §11, §12, §14, §22 

Christina Walles (S) 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande §5, §6, §10, §13, §15-§21, §23 

Svante Hanses (KOSA) 

Fredrik Jarl (C) 

Erik Warg (C) 

Stefan J Eriksson (M) 

Anders Bengtsson (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

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

 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, Kommunchef 

Jenz Ek, Ekonomichef, §3, §7-§9, del av §18, §22 

Malin Lindén Ohlsson, Socialchef, §11 

Anna Eklund, Verksamhetschef vård och omsorg, §11 

Liselotte Stöby Ingvarsson, Kultur- o fritidschef, §12 

Rosa Flank, Ungdomssamordnare, §14 

 

 
Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-02-19, kl. 08:00 §1-§23 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   _________________________________  

Irené Homman (S)  Lars-Erik Granholm (KOSA) 

§1-§4, §7-§9, §11, §12, §14, §22 §5, §6, §10, §13, §15-§21, §23 

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Fredrik Jarl (C)  

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-02-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§1-§23 2018-02-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-13 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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§ 1 

Medborgarförslag om att bygga upp en Parkourpark i Gagnef 

(KS/2016:158) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Martina Bergman, till kommunfullmäktige 

föreslås att bygga upp en Parkourpark i Gagnef. 

 

Bedömning 

Det finns goda förutsättningar att gå förslagsställaren till mötes. 

Förslagsställaren föreslås kontakta Gagnefs intresseförening, som kan vara 

avtalspart och bidragsansökare. Gagnefs intresseförening tar då kontakt med 

markingenjören hos tekniska förvaltningen, som kan upprätta ett 

nyttjanderättsavtal med föreningen för att reglera användningen av 

kommunens mark. Aktuell vägförening ska därefter höras och ge sitt 

godkännande innan avtalet skrivs under. Därefter kan Gagnefs 

intresseförening ansöka hos kultur- och fritidsförvaltningen om ett 

spontanidrottsbidrag för att få bidrag till uppbyggnaden av parkourparken. 

 

Finansiering 

Medel för spontanidrottsbidrag finns i budget för verksamhet 301. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag, 2017-11-16 § 61, till kommunstyrelsen 

för beslut i kommunfullmäktige är att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Bifalla medborgarförslaget. 

 

Beslutsgång 

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

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 171116 § 61, dnr KFN/2017:119/33, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 161006 § 150, en sida. 

Medborgarförslag, 2016-07-06, två sidor. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-11-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-13 5 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 2 

Medborgarförslag om LONA bidrag för att minska eller stoppa 

lupinernas framfart (KS/2017:77) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Ola Granath, till kommunfullmäktige föreslås 

att Gagnefs kommun söker ett LONA bidrag för att minska eller stoppa 

Lupinernas framfart. 

 

Förslagsställaren beskriver helt riktigt hur lupinerna sprider sig längs 

vägarna och utanför trädgårdar. De konkurrerar ut den artrika, lågvuxna 

floran. Förslaget är att Gagnefs kommun gör lika som Leksands kommun 

och söker ett LONA-bidrag för att minska eller stoppa lupinernas framfart. 

Leksands kommun fick LONA-bidrag 2015 och har spridit information om 

problematiken och dokumenterat läget, samt försökt få till stånd åtgärder. 

 

Bedömning 

Såväl lupiner som jätteloka och jättebalsamin är främmande, invasiva arter 

som bör bekämpas för att de inte ska konkurrera ut den inhemska floran. 

 

Prio 1 att informera på kommunens hemsida om problematiken och vad man 

som enskild kan göra. 

Prio 2 att miljö- och byggförvaltningen samarbetar med tekniska 

förvaltningen för att dokumentera och, då det är praktiskt möjligt, åtgärda 

dessa arter på kommunens mark. 

Prio 3 att informera byföreningar, vägföreningar med flera om vad man som 

enskild och förening kan göra. 

 

LONA-projekt är aktuellt att söka endast om man har viss omfattning på 

externa utlägg. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att man med interna 

resurser kan börja med prio 1 och 2 och att det senare eventuellt kan bli 

aktuellt att söka LONA-bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 171118 § 125, dnr 2017-162, två sidor. 

Protokollsutdrag Kf 170504 § 27, en sida. 

Medborgarförslag, 2017-04-02, två sidor. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2017-10-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 3 

Utökning av investeringsram 2017/18 av kyrkskolan Tjärna 29:25 

(KS/2017:210) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 1,1 mnkr till 23,6 mnkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Våren 2017 drabbades Kyrkbyns barnstuga av en vattenskada. I samband 

med hanteringen av denna skada så framkom det att barn och pedagoger led 

av diverse symtom kopplade till inomhusmiljöproblem varpå en fördjupad 

utredning av hela byggnaden beställdes av tekniska förvaltningen. 

 

Resultatet visade att byggnadens golv och väggar har fuktrelaterade brister 

och klassas som riskkonstruktioner avseende mikrobiella skador. Utförda 

analyser visar också att sådana skador delvis förekommer på avdelningarna 

Masen och Bäverhyddan, men även avdelning Kullan bedöms kunna inneha 

anförda skador, på grund av bristande skydd mot markfukt. 

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer framkomna brister som allvarliga och att 

nuvarande status på byggnaden kan strida mot arbetsmiljölagen. Bristerna 

bör åtgärdas skyndsamt för att säkerställa en god inomhusmiljö samt för att 

skicket på byggnaden inte ska försämras ytterligare med ännu större 

återställningskostnader som följd. 

 

Konsekvens 

Om tekniska nämnden inte får någon utökning av investeringsram kommer 

medel avsatta för planerat underhåll att användas för att bekosta åtgärderna. 

Detta innebär att nämnden inte kommer att uppnå ett planerat underhåll på 

120 kr/m2 och de akuta behoven kommer ytterligare att skjutas på framtiden. 

 

Finansiering 

Utökning finansieras via upptagning av lån. 
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Utlåtande, ekonomiavdelningen 

Tekniska nämnden har för år 2018 en investeringsbudget på 22,5 mnkr. 

Investeringsbudgeten för 2018 lades redan i mars 2017 och baserades på 

bedömningar av de behov man kände till vid den tidpunkten. Efter en 

genomlysning av nämndens budgeterade investeringar bedömer 

ekonomiavdelningen att: 

1. nämnden kan omdisponera 1 mnkr av den befintliga investeringsbudgeten 

till fortsatt renovering av Kyrkskolan. Det kan handla om exempelvis 

investeringar som bedöms bli billigare än vad man tidigare räknat med 

eller investeringar som tidigarelagts och har belastat 2017 års budget. 

2. för att täcka resterande kostnader föreslås en utökning av nämndens 

investeringsbudget med 1,1 mnkr till 23,6 mnkr. Denna utökning påverkar 

den årliga driftskostnaden med ca 75 tkr i form av en ökad kapitalkostnad. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens förslag, 2017-11-16 § 43, till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige är att ge tekniska nämnden en utökning av 

investeringsramen på 2,1 mnkr för renovering av förskolan i Gagnefs kyrkby. 

 

Liggande förslag till beslut är: 

1. Tekniska nämnden kan omdisponera 1 mnkr av den befintliga 

investeringsbudgeten till fortsatt renovering av Kyrkskolan. Det kan 

handla om exempelvis investeringar som bedöms bli billigare än vad man 

tidigare räknat med eller investeringar som tidigarelagts och har belastat 

2017 års budget. 

2. Utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 1,1 mnkr till 23,6 mnkr 

för att täcka resterande kostnader. Denna utökning påverkar den årliga 

driftskostnaden med cirka 75 tkr i form av en ökad kapitalkostnad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 1,1 mnkr 

till 23,6 mnkr. 

 

Beslutsgång 

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

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

Utlåtande om utökning av investeringsram 2017/18 för tekniska nämnden, 

kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-23, en sida. 

Protokollsutdrag, Tn 171116 § 43, dnr TN/2017:184/04, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen, 2017-11-16, två sidor. 

Skadeutredningsrapport från Polygon daterad 2017-07-07. 

Redogörelser från föräldrar och pedagoger. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 4 

Ludvika kommuns ansökan om medlemskap i RDM (KS/2018:23) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra ärendet till extra sammanträde för kommunstyrelsen innan 

kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Ludvika kommun har ansökt hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) om 

medlemskap i kommunalförbundet. 

 

Förslag till beslut 

Allmänna utskottets förslag, 2018-01-30 § 6, till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige är att uppmana RDM och Ludvika kommun att 

snarast möjligt teckna civilrättsligt samverkansavtal, i likhet med det avtal 

som tecknades mellan Gagnefs kommun och RDM inför Gagnefs kommuns 

inträde i RDM, för att förbereda och underlätta Ludvika kommuns inträde 

som medlem i RDM. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Föra ärendet till extra sammanträde för kommunstyrelsen 

innan kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot sitt eget förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180130 § 6, två sidor. 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Räddningstjänsten Dala Mitt, 

2018-01-19 punkt 3, 113 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-13 11 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 5 

Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2018:28) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Arbete pågår kring flera företagsetableringar i kommunen. 

 

Under vårvintern prövas intresset för bostadsrätter i ”Lilla Skogenområdet”. 

 

Förslag till planprogram för ”Stora Skogenområdet” färdigställs under 

vintern. Just nu genomförs en bullerutredning. 

 

Intresset är fortsatt stort för bostadsbyggande i Gagnefs kommun. 

 

Klart med ny miljö- och byggchef, för närvarande naturvårdshandläggare på 

miljö- och byggförvaltningen, som tillträder från och med den 1 mars 2018. 

 

Arbetet med att revidera kommunens Översiktsplan beräknas komma igång 

under våren. Det möjliggörs genom rockaden på tjänsten som miljö- och 

byggchef. 

 

Kommunen behöver förstärka sin planberedskap för bostäder och 

etableringar. Ett arbete med att utveckla markförsörjningen har inletts. 

Tekniska nämnden ansvarar för markförsörjningen, men arbetet sker i 

samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Arbetet med Visions- och målpaketet fortsätter. Under våren färdigställs 

förslaget till Vision och kommunfullmäktiges övergripande mål. Efter 

antagande i kommunfullmäktige kommer därefter arbetet att gå vidare med 

nämndernas mål. 

 

Det kommande Visions- och målpaketet kommer att tydliggöra kommunens 

styrkedja – från kommunfullmäktige över nämnder ut till verksamheter. Den 

röda tråden ska bli synlig. Delar i detta är att utveckla kommunens budget- och 

uppföljningsprocess. Det arbetet har påbörjats. Ett arbete har också påbörjats 

med att införa ett kommungemensamt verksamhets- och uppföljningssystem. 

Målet är att ett sådant ska finnas på plats från den 1 jan 2019. 
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Utvärdering av den politiska organisationen färdigställs under februari 

månad. Utvärderingen planeras att presenteras för kommunstyrelsen i mars 

månad, och därefter i kommunfullmäktige i maj månad. 

 

Arbete med att ta fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

Lokalbehovet är stort i våra verksamheter, både vad gäller kontor och 

verksamhetslokaler i övrigt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-05, två sidor. 
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§ 6 

Kommunstyrelsens ärendebalanslista (KS/2018:25) 

 

 

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 161006 § 150 

KS/2016:158/33 

Medborgarförslag om att bygga upp en 

Parkourpark i Gagnef 

Kf 170504 § 27 

KS/2017:77/43 

Medborgarförslag om LONA bidrag för att 

minska eller stoppa lupinernas framfart 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-02, en sida. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, sex sidor. 
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§ 7 

Bokslut 2017 Kommunstyrelsen (KS/2018:31) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga bokslut 2017 Kommunstyrelsen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Till detta sammanträde presenteras endast det ekonomiska utfallet för 

kommunstyrelsen, en analys kommer till nästa sammanträde då 

kommunstyrelsens verksamhetsberättelse är klar. 

 

Preliminärt visar kommunstyrelsen ett resultat som är 1,6 mnkr bättre än 

årsbudget. Det är en förbättring med 1,3 mnkr sedan prognosen i oktober. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-01, en sida. 

Bokslut 2017 Kommunstyrelsen, en sida. 
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§ 8 

Finansrapport 2017-12-31 (KS/2017:102) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Finansrapport 2017-12-31 till handlingarna, samt att översända 

rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning 

som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 ska finansförvaltningen 

rapportera till kommunstyrelsen tre gånger om året. En gång om året, vid 

årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-24, en sida. 

Finansrapport 2017-12-31, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-13 16 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 9 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018 (KS/2018:37) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018. 

2. Extra sammanträde för kommunstyrelsen 2018-12-11. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning 

av de enskilda nämndernas ekonomi.  Detta ska ske genom 

• Tre centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser, 

där alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till 

kommunstyrelsen 

• Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till 

kommunstyrelsen som information. 

 

På övergripande nivå genomförs tre budgetuppföljningsprognoser (BUP), 

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

rapporteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Delårsbokslut och 

årsbokslut fastställs av kommunstyrelsen innan revision och 

kommunfullmäktige behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-05, en sida. 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018, 2018-02-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden + handling 

Kultur- och fritidsnämnden + handling 

Miljö- och byggnadsnämnden + handling 

Socialnämnden + handling 

Tekniska nämnden + handling 

Kommunrevisionen + handling 
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§ 10 

Reviderad tidplan för utredning om ägar- och driftform vad gäller 

demensboende (KS/2012:752) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utredningen om ägar- och driftform vad gäller demensboende i 

Gagnefs kommun ska redovisas för kommunfullmäktige i maj månad 

2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt direktiven ska utredningen om ägar- och driftform för demensboendet 

i Gagnefs kommun redovisas för kommunfullmäktige i mars månad år 2018. 

 

Utredningsgruppen konstaterar att det inte är möjligt att färdigställa 

utredningen med den tidplanen. 

 

Utredningsgruppen föreslår därför att tidplanen ändras till att utredningen 

om ägar- och driftform för demensboendet i Gagnefs kommun ska 

presenteras för kommunfullmäktige i maj månad år 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-05, en sida. 

Mötesprotokoll, styrgrupp nytt äldreboende, 2018-01-31, två sidor. 
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§ 11 

Boendeplan för vård och omsorg (KS/2016:230) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Boendeplanen återförs till socialnämnden att kontinuerligt användas 

som planeringsunderlag för boendeplanering. Förslag om investeringar 

hanteras enligt reglemente. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-12-12 att remittera 

boendeutredningen 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. 

 

Socialnämnden har analyserat remissvaren. Boendeplanen har reviderats 

utifrån aktuell situation inom vård och omsorg, beslut om nytt demensboende 

samt del av synpunkter som inkom i samband med remittering 2017-01-31. 

Utredningen belyser prognos avseende framtida behov av bostäder för 

åldersgrupperna 65 år och äldre i Gagnefs kommun fram till 2030.  

 

De åtgärder som föreslås i utredningen är baserade på Statisticons 

befolkningsprognos i relation till antal personer som var beviljade vård- och 

omsorgsboende under 2015-2016, samt antal platser på vård- och 

omsorgsboende i Gagnefs kommun. Från 2016 fram till år 2030 förväntas 

antalet personer äldre äldre (80+ år) öka med 406 personer vilket är en 

ökning med 68 procent från 2016.  

 

Den reviderade planen visar på vilka volymer man kan förvänta sig och hur 

man kan planera inför en utökning. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens förslag, 2018-02-12 § 1, för beslut i kommunstyrelsen är 

att anta boendeplan för vård och omsorg. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Återremittera förslaget till reviderad Boendeplan för vård 

och omsorg till socialnämnden med uppdraget att komplettera boendeplanen 

i enlighet med bilaga 1. 
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Svante Hanses (KOSA): Boendeplanen återförs till socialnämnden att 

kontinuerligt användas som planeringsunderlag för boendeplanering. 

Förslag om investeringar hanteras enligt reglemente. 

 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 14.53-15.03. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att först behandlas Fredrik Jarl (C) återremissförslag, 

därefter kan Svante Hanses (KOSA) förslag hanteras. 

 

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

finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

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

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 

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 – Jonas Wittink (MP) X    

Fredrik Jarl C X   X   

Erik Warg C X   X   

Stefan J Eriksson M X   X   

Anders Bengtsson KD X   X   

Emil Bostad SD – Bengt Westman (SD)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 6 5   

 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Svante Hanses (KOSA) förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C) till förmån för eget förslag. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, Sn 180212 § 1, dnr SN/2016:154, tre sidor. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2018-01-22, två sidor. 

Boendeplan för vård och omsorg 2016-2030, 2018-01-22, tolv sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 171121 § 171, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 161212 § 228, två sidor. 

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

Remissvar, 21 sidor. 

Protokollsutdrag, Sn 161121 § 110, dnr SN/2016:154/01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 
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§ 12 

Investeringsbidrag takbyte och träningslokal 2018 - Floda Forsfarare 

(KS/2018:34) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tillföra kultur- och fritidsnämnden 150 tkr från kommunstyrelsens 

utvecklingsmedel för att finansiera bidragsansökan från Floda Forsfarare. 

 

Ärendebeskrivning 

Floda Forsfarare ansöker om investeringsbidrag om 150 tkr för takbyte på 

sin klubblokal samt för att bygga en träningslokal. Under förutsättning att 

klubben beviljas sökt bidrag från Gagnefs kommun, har man även beviljats 

ett bidrag om 450 tkr från Länsstyrelsen Dalarna. 

 

Bedömning 

Floda Forsfarare bedriver en bred verksamhet som når många barn och unga 

i kommunen. Föreningens klubblokal är i dagsläget i stort behov av att 

rustas. Föreningen planerar även att vidga sin verksamhet genom att bygga 

en ny träningslokal i klubblokalen under förutsättning att man kan bekosta 

ett nytt tak. Ett bidrag från kommunen kommer att generera ytterligare 

bidrag från minst ytterligare en bidragsgivare och verksamheten kommer då 

att kunna breddas ytterligare. Ansökan bedöms som angelägen. 

 

Finansiering 

150 tkr är en stor del av den budget kultur- och fritidsnämnden förfogar över 

för investeringar. Ett bidrag av den omfattningen skulle få till följd att 

övriga fritids- och idrottsföreningar i kommunen endast skulle kunna 

beviljas investeringsbidrag i mycket liten omfattning under 2018. Därför 

överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för bedömning och beslut om 

finansiering utanför kultur- och fritidsnämndens ram. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag, 2018-02-08 § 1, för beslut i 

kommunstyrelsen är att bifalla Floda Forsfarares bidragsansökan. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag. 
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Fredrik Jarl (C): Tillföra kultur- och fritidsnämnden 150 tkr från 

kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att finansiera bidragsansökan från 

Floda Forsfarare.  

 

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

 

Beslutsgång 

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

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 180208 § 1, dnr KFN/2017:146, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-16, en sida. 

Ansökan, 2017-10-31, 17 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 13 

Revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens samordning och 

uppsiktsplikt" - yttrande (KS/2017:187) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande i enlighet med ”Kommunchefens bedömning och 

kommentarer” samt översända yttrandet till kommunrevisionen och 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommuns kommunrevisorer har tillställt kommunstyrelsen 

rubricerad granskningsrapport. 

 

Den revisionsfråga som varit styrande för granskningen har varit ”Är 

kommunstyrelsens ledning, styrning, samordning och uppsikt av verksamheten 

inom kommunen och de kommunala bolagen ändamålsenlig och tillräcklig?” 

 

Med utgångspunkt från detta har sex kontrollfrågor ställts och kommentarer 

har lämnats kring samtliga dessa frågor. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte haft 

en tillräckligt ändamålsenlig ledning, styrning och uppsikt över 

verksamheten inom kommunen och de kommunala bolagen under 2017. 

Det kommunstyrelsen behöver förbättra och förstärka är bland annat 

rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, arbetet med den interna 

kontrollprocessen och arbetsformerna för målarbetet. 

 

Kommunchefens bedömning och kommentarer 

Det är bra att kommunrevisorerna låtit genomföra en granskning av 

kommunstyrelsens lednings- och samordningsuppgift och uppsiktsplikt. 

De kommentarer och bedömningar som kommunrevisorerna lämnar i 

rapporten är relevanta och värdefulla och ger sammantaget en god 

nulägesbild. 

 

Det är ett viktigt och lagstadgat uppdrag för kommunstyrelsen att leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

nämnders verksamhet liksom även verksamhet som bedrivs till exempel i 

kommunens företag och organisationer där kommunen är medlem. 
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Som även kommunrevisorerna noterar i rapporten är det därför glädjande att 

kommunstyrelsen under år 2017 tagit ett ordentligt tag kring de frågor som 

gäller ledning, styrning, samordning och uppsiktsplikten. 

 

I februari 2017 antog kommunstyrelsen rutiner för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt som tydligt reglerar den löpande uppföljningen i respektive 

nämnd och bolag, och reglerar budgetuppföljning och bokslut. Under 

innevarande år kommer rutinerna att ytterligare utvecklas, och mer vikt 

kommer att läggas vid att kommunicera rutinerna till nämnder och övriga 

berörda organ. 

 

Ett omfattande arbete med att ta fram ett nytt Visions- och målpaket för 

kommunen pågår. Det är en process som leds av en politisk styrgrupp och 

som därutöver omfattar en mängd medarbetare i kommunen. 

 

Syftet är att tydliggöra styrkedjan i kommunen och att mejsla fram en 

styrmodell som gör det enkelt att förstå den röda tråden i den politiska 

styrningen. Avsikten är vidare att arbetet ska vara drivet av, och ledas av, 

våra förtroendevalda – men ske i samspel med förvaltningsledning och 

medarbetare. Allt för att nå en god förankring. 

 

I det arbetet ingår även att införa ett verktyg för verksamhetsplanering och 

uppföljning. Verktyget ska kopplas till målpaketet och finnas på plats i 

organisationen då detta tas i bruk. 

 

I lednings- och styrprocessen är den interna kontrollen av stor vikt. 

Kommunrevisorerna pekar på att kommunstyrelsen kan förbättra rutinerna 

för den interna kontrollprocessen. Det arbetet kommer att intensifieras under 

år 2018. Detsamma gäller arbetet med att tydliggöra roller mellan 

kommunstyrelsen och nämnder, och arbetet med att fortsatt utveckla 

kommunens budgetprocess. 

 

Under 2017 har en utvärdering av nuvarande politiska organisation 

påbörjats. Den färdigställs under vintern 2018. Utvärderingen kommer att 

utgöra ett viktigt underlag inte endast för själva organisationsfrågan, utan 

för den politiska analysen kring hur ledning, styrning, samspel och 

processer kan utvecklas. 
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För att ytterligare utveckla och prioritera lednings- och styrningsfrågorna 

har kommunens centrala analys- och ledningsfunktion förstärkts. En tjänst 

som Utvecklings- och kvalitetsledare har inrättats. En tjänst vars uppdrag 

direkt pekar på de förbättringsområden som kommunrevisionen har 

identifierat i sin rapport. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180130 § 1, tre sidor. 

Granskning av kommunstyrelsens samordning och uppsiktsplikt, PwC, 

2017-10-23, 19 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-11, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport + handling 

Kommunrevisionen 
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§ 14 

Ungdomspolitiskt program - arbetsgrupp (KS/2017:217) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag till 

ungdomspolitiskt program. 

2. Arbetsgruppen ska bestå av Kommunstyrelsens allmänna utskott och 

ungdomssamordnaren. 

3. Det ungdomspolitiska programmet ska vara färdigställt senast 2019-06-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har skrivit under avsiktsförklaringen i Dalastrategin – 

Sveriges bästa ungdomsregion. För att vara en attraktiv kommun för unga är 

det viktigt med ungdomsperspektiv sektorsövergripande i hela 

organisationen. För att nå detta bör Gagnefs kommun ha ett ungdomspolitiskt 

program med tydlig koppling till regionala, nationella mål och 

barnkonventionen. Gagnefs kommun har ett program för ungdomsinflytande 

antaget av Kf 120312, § 30. Det ungdomspolitiska programmet ska ersätta det 

befintliga programmet för ungdomsinflytande dnr: KS/2010:239/10. 

 

Finansiering 

Kostnader ryms inom befintlig budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180130 § 2, en sida. 

Dalastrategin – Sveriges bästa ungdomsregion, Region Dalarna, 18 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
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§ 15 

Handikappolitiskt program - förslag till revidering (KS/2012:513) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att i anslutning till 

bokslutsarbetet redovisa vilka handikappolitiska åtgärder som 

genomförts inom ramen för nämndernas respektive verksamhetsområden. 

2. Att under år 2019 genomföra en revidering av det Handikappolitiska 

programmet. 

3. Ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med ett förslag om 

upplägg, innehåll och organisering av arbetet till kommunstyrelsen 

senast i maj 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunala Handikapprådet uppmanar kommunstyrelsen att informera 

samtliga nämnder att i anslutning till bokslutsarbetet samla in och redovisa 

till kommunstyrelsen vilka handikappolitiska åtgärder som genomförts. 

Redovisningen ska därefter tillställas det Kommunala Handikapprådet. 

 

Vidare vill det Kommunala Handikapprådet uppmärksamma kommunstyrelsen 

på att det Handikappolitiska programmet nu bör revideras efter de fyra år som 

gått sedan programmet antogs av kommunfullmäktige. 

 

Bedömning 

Det är bra om det görs en samlad redovisning av genomförda 

handikappolitiska åtgärder. Det ger en bra bild av åtgärdsstatusen och kan 

även ge bra information till nämndernas målarbete. 

 

Det är också rimligt att det handikappolitiska programmet revideras i början 

av den nya mandatperioden. Det är normalt att den här typen av program 

revideras en gång per mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180130 § 3, en sida. 

Protokollsutdrag, Khr 170928 § 18, en sida. 

Handikappolitiskt program 2013-2017, elva sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-23, en sida. 
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Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Kommunala handikapprådet 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-13 29 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 16 

Kommunchefens instruktion (KS/2018:7) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta Instruktion för kommunchefen. 

 

Ärendebeskrivning 

Från den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. 

Det innebär vissa förändrade lagkrav. Ett av kraven är att styrelsen ska anta en 

skriftlig instruktion för kommunens ledande tjänsteman, i Gagnefs kommun 

benämnd som kommunchef. 

 

Den 20 juni beslutade riksdagen att anta den nya kommunallagen. Lagen 

bygger i stort sett på tidigare bestämmelser och praxis. Det finns vissa 

förändringar som kräver åtgärder. Styrelsen ska enligt 7 kap 2 § i 

kommunallagen anta en instruktion för direktören. Instruktionen ska enligt 

samma lagrum i kommunallagen fastställa hur direktören ska leda 

förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 

övriga uppgifter. Styrelsen utser direktören och kan välja ett annat namn för 

befattningen. Samarbetet mellan de förtroendevalda och förvaltningen är 

viktigt för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera på ett 

rättssäkert och effektivt sätt. Samarbetet är också viktigt för att ge 

genomslag för politiska beslut. För detta krävs en professionell ledning och 

styrning på högsta nivå. Tjänstemannen med den ledande ställningen bland 

personalen utgör i detta avseende en länk mellan de förtroendevalda och 

förvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pu 180122 § 1, en sida. 

Instruktion för kommunchefen, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, 2018-01-15, en sida. 

 

Lagrum 

Kommunallagen (2017:725) 7 kap 2 § 
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§ 17 

Val av ledamot i plankommittén (S) (KS/2018:30) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta val av ledamot i plankommittén (S). 

 

Ärendebeskrivning 

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

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171121 § 187, dnr KS/2017:2/11 

Ks 171018 § 145, dnr KS/2017:2/11 

Ks 171018 § 144, dnr KS/2017:20/11 

Ks 150219 § 42, dnr KS/2014:852/11 

 

Protokollsutdrag 

S, gruppledare 

Plankommittén 
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§ 18 

Rapporter 

(KS/2016:104,KS/2017:208,KS/2017:84,KS/2018:38,KS/2018:6) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

2. Extra rapport från socialnämnden till kommunstyrelsen om 

socialnämndens verksamhet och ekonomi/budget för 2018. 

3. Påtala för barn- och utbildningsnämnden att den rapport över åtgärder 

för att nå en budget i balans som nämnden har lämnat inte berör 

åtgärder som är kopplade till budgeten för 2017 och därmed inte kan 

betraktas som en rapport över det som kommunstyrelsen har efterfrågat. 

 

1. Socialnämndens budget 2017 - redovisning av åtgärder för en budget 

i balans 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 171120 § 90, en sida. 

Budget i balans Socialförvaltningen, 171120, tre sidor. 

Dnr: KS/2017:84/04 (SN/2016:44/04) 

 

2. Budget 2017 - åtgärder för budget i balans 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, BUN 171213 § 95, två sidor. 

Protokollsutdrag, BUN 171115 § 84, sex sidor. 

Protokollsutdrag, KS 171018 § 129, dnr KS/2017:52/04, två sidor. 

Protokollsutdrag. BUN 171011 § 71, två sidor. 

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

 

3. Detaljbudget Tekniska nämnden 2018 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, TN 171116 § 47, en sida. 

Detaljbudget 2018 Tekniska nämnden, två sidor. 

Dnr: KS/2017:208/04 (TN/2017:183/04) 
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4. Detaljbudget Kultur- och fritidsnämnden 2018 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, KFN 171116 § 65, en sida. 

Detaljbudget Kultur- och fritidsnämnden 2018, två sidor. 

Dnr: KS/2017:208/04 (KFN/2017:49/04) 

 

5. Detaljbudget Socialnämnden 2018 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 171211 § 101, en sida. 

Detaljbudget 2018 Socialnämnden, tre sidor. 

Dnr: KS/2017:208/04 (SN/2017:59/04) 

 

6. Detaljbudget 2018 barn- och utbildningsnämnden 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, BUN 171213 § 96, en sida. 

Detaljbudget barn- och utbildningsnämnden 2018, två sidor. 

Dnr: KS/2017:208/04 (BUN/2017:100/04) 

 

7. Detaljbudget Miljö- och byggnadsnämnden 2018 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, MBN 171213 § 142, en sida. 

Miljö- och byggnadsnämndens detaljbudget 2018, en sida. 

Dnr: KS/2017:208/04 (MBN/2017:8/04) 

 

8. Verksamhetsplan 2018 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, GNATL 171115 § 84, en sida. 

Verksamhetsplan 2018, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel, fem sidor. 

Dnr: KS/2016:104/04 
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9. Ohälsotalet 

 

Ärendebeskrivning 

Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i oktober till 

5,79 %, i november till 6,15 %, i december till 5,85 %, vilket är en 

minskning i oktober med 0,64. en minskning i november med 0,14 en 

minskning i december med 0,93 jämförande med samma period 2016. 
 

Sjukfrånvaron i procent per helår 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4,20 % 4.86 % 5,41 % 6,00 % 6,22 % 6,51 % 6,10 % 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Pu 180122 § 6, en sida. 

Sjukfrånvaro- frekvens/exklusive sjukersättning, en sida. 

Dnr: KS/2018:6/02 

 

10. Årsredovisning 2017 – Gagnefs kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen informerar om arbetet med årsredovisning 2017. 
 

Underlag 

Bokslut 2017 Gagnefs kommun, två sidor. 

Dnr: KS/2018:38/04 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Extra rapport från socialnämnden till kommunstyrelsen 

om socialnämndens verksamhet och ekonomi/budget för 2018. 

 

Fredrik Jarl (C): Påtala för barn- och utbildningsnämnden att den rapport 

över åtgärder för att nå en budget i balans som nämnden har lämnat inte 

berör åtgärder som är kopplade till budgeten för 2017 och därmed inte kan 

betraktas som en rapport över det som kommunstyrelsen har efterfrågat. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) och Fredrik Jarl (C) 

tilläggsförslag var för sig mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Anders Bengtsson (KD) och Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-05, tre sidor. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-13 34 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden (nr 1, 5) 

Barn- och utbildningsnämnden (nr 2, 6) 

Tekniska nämnden (nr 3) 

Kultur- och fritidsnämnden (nr 4) 

Miljö- och byggnadsnämnden (nr 7) 
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§ 19 

Rapport från nämnderna 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Nya bidragsreglerna 

• Prioriteringsordning för större fritidsanläggningar 

• Bokslut 2017 

 

Tekniska nämnden 

• Fastighetsreglering Heden 4:24 

• Övertagande av elleverans, fjärrvärme - Högsveden 5:90 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Junibacken 

• Björbo skola/förskola, utemiljön 

• Hedens skola, invigning 

• Ny skola/förskola Dala-Floda och Bäsna 

• Ekonomisk prognos 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Ny förvaltningschef 

• Bokslut 2017 

• Sjukfrånvaro, låg 

• Livsmedels- och hälsokontroller 

• Tillsynsplan, miljö 

• Återställningsarbeten i Djurforsen och Käringforsen 

• Bygglov 

• Skogenområdet 
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Justerare      

      

      

      
 

§ 20 

Anmälan av utskottens protokoll (KS/2018:33) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-02, en sida. 

Allmänna utskottet 2018-01-30, §§ 1-6 

Personalutskottet 2018-01-22, §§ 1-6 
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§ 21 

Anmälan av delegationsbeslut (KS/2018:24) 

 

 

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 

8/2017, Begäran om yttrande över person som ansökt om antagning 

i allmänna hemvärnet LKB 

9/2017, Kommunalt räntefritt lån - Tjärna By vägförening 

1/2018, Kommunalt räntefritt lån - Tjärna By vägförening 

2/2018, Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt 

utvecklingsansvar – yttrande 

3/2018, Omsättning/nyupplåning av lån 2017-12-19 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-02, en sida. 

Lista över delegationsbeslut 2017, 2018-02-02, en sida. 

Lista över delegationsbeslut 2018, 2018-02-02, en sida. 
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§ 22 

Plan Budgetprocess 2019 (KS/2018:51) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Plan Budgetprocessen 2019. Tidplanen får ändras efter beslut 

av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetarbetet 2019 har dragit igång. En plan för budgetarbetet har tagits 

fram, där datum för budgetberedningens sammanträden framgår. En sådan 

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

Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera tidplanen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Att i planen ändra rubriken ”Kommunfullmäktige 20 december” 

till ”Kommunfullmäktige 13 december” som redan är fastställt. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Jarl (C) ändringsförslag mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen avslår Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-13, en sida. 

Plan budgetprocessen 2019, 2018-02-13, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden + Handling 

Kultur- och fritidsnämnden + Handling 

Miljö- och byggnadsnämnden + Handling 

Socialnämnden + Handling 

Tekniska nämnden + Handling 

Rättelse 

enl. 26 § FL 

2018-02-20 AP 
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§ 23 

Nämndinitiativ om avtalssamverkan med närliggande Dalakommuner 

(KS/2018:49) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Fredrik Jarl (C) 

att kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

Gagnefs kommun att ingå avtalssamverkan med närliggande 

Dalakommuner i enlighet med vad som beskrivs i nämndinitiativet. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndinitiativ, 2018-02-12, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ks au beredning 

 

 



Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2018-02-13 § 11, dnr KS/20 16:230/01

Boendeplan för vård och omsorg

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kornmunstyrelsen beslutar

Äterremittera förslaget till reviderad Boendeplan för vård och omsorg till socialnämnden med
uppdraget att komplettera boendeplanen i enlighet med nedanstående.

Redogörelsen för det framtida behovet av äldreboenden inom Gagnefs kommun är väldigt
beroende av den medicinska utvecklingen och forskningen kring att motverka utvecklingen av
demeris. Det saknas i boendeplanen en sådan omvärldsspaning och analys av vad denna
utveckling kan komma att innebära. Dagens situation när det gäller utvecklingen av demens i
olika åldersgrupper är därför inte med säkerhet överförbar på kommande generationer.

När det gäller de somatiskt sjuka finns det i boendeplanen alls inget resonemang kring hur
utvecklingen kan komma att te sig. Är det givet att andelen äldre över 80 år som kommer att
vara i behov av säbo kommer att vara densamma under kommande år? Har tidigare prognoser
infallit på så sätt att man kan göra en sådan bedömning? Vad kan erbjudande av fler så kallade
trygghetsboenden innebära för behovet av säbo-platser? Det här behöver tydliggöras i
boendeplanen för att den ska kunna utgöra ett strategiskt dokument för planeringen av
kommunens äldreomsorg.

När det gäller planeringen av äldreboenden i Gagnefs kommun kompletteras boendeolanen med:

Björbo
Utreda förutsättningarna för en utbyggnad av boendet till att omfatta fler antal platser för
personer med somatiska sjukdomar. På så sätt skulle det skapa fler platser för vård av
somatiska sjukdomar i de västra delarna av kommunen, samtidigt som de negativa effekterna av
småskaligheten skulle kunna motverkas.

Solgården
Eftersom Solgårdens ombyggnad är gjord för att tillfälligt skapa platser för personer med
demensdiagnos är den inte lämplig att använda under en längre period för vård av personer med
somatiska sjukdomar. En omställning av Solgården till trygghetsboende är därför något som bör
övervägas.

Rädklövern och Gullvivan
Lokalerna bör byggas om så att de uppfyller kraven för att kunna användas som boende för
personer med somatiska sjukdomar. csenom närheten till Violen kan samordning skapas och
möjlighet bör även finnas att på Älvudden — genom om- eller tillbyggnad — skapa nya platser för
vård av somatiskt sjuka personer om framtida utveckling så kräver.

Centerpartiet


