
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-20 1 (29) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:35 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irené Homman (S), ordförande 

Christina Walles (S) 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) 

Svante Hanses (KOSA) 

Maria Alfredsson (MP) §26-§37, §39-§46 

Fredrik Jarl (C) 

Erik Warg (C) §26-§39, §45 

Stefan J Eriksson (M) 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Daniel Bergman (S) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §38 

Daniel Bergman (S) tjänstgörande för Erik Warg (C) §41-§44, §46 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Daniel Bergman (S) §26-§37, §39-§40, §45 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §28 

Rosa Flank, ungdomssamordnare, §28 

Karin Halvarsson, ekonom, §29, §31-§32 

Tomas Hellquist, kommunikationschef, §33 

Magnus Hedgården, bredbandskoordinator, §33 

Pia Söderström, miljö- och byggchef, §35-§36 

Johan Perjons, beredskap- och säkerhetssamordnare, §35-§36, del av §38 

Jenz Ek, ekonomichef, §45 

 
Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-27, kl. 15:00 §26-§46 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Irené Homman (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Fredrik Jarl (C)  

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-03-20 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§26-§46 2018-03-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-04-19 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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§ 26 

Medborgarförslag om ny skola/förskola i Bäsna (KS/2017:197) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen 

2017-05-17 i uppdrag att ta fram ett förslag på lokallösning för förskola och 

grundskola i Bäsna. Ett förslag har tagits fram som kommer att redovisas i 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 180207 § 1, dnr BUN/2017:291, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 171214 § 164, dnr KS/2017:197/29, en sida. 

Medborgarförslag, 2017-10-31, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-01-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 27 

Bildande av ett kommunförbund i Dalarna (KS/2017:192) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gagnefs kommun ska delta i det föreslagna Kommunförbundet från start. 

2. Gagnefs kommun utser Irene Homman (S) till ombud vid det 

konstituerande förbundsmötet med Fredrik Jarl (C) som ersättare. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag finns om inrättande av ett Kommunförbund för de femton 

Dalakommunerna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180306 § 7, en sida. 

Förslag om bildande av ett kommunförbund i Dalarna, Landstinget Dalarna, 

2018-02-11, två sidor. 

Kommunernas samordning och organisering vid Regionbildning 2019, 

2018-02-08, två sidor. 

Förslag till stadgar för Dalarnas Kommunförbund, 2018-02-08, fem sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-19, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 171121 § 172 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 28 

Kriterier för ungas mötesplatser (KS/2018:52) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta kriterier för ungas mötesplatser. 

 

Ärendebeskrivning 

DUNS - Dalanätverket för ungdomssamordning har på eget initiativ i 

samråd med Region Dalarna tagit fram kriterier för ungas mötesplatser. 

 

Bedömning 

Region Dalarna har tillsammans med kommuner och landsting antagit 

strategin ”Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion”. I arbetet med att uppnå 

målen i strategin har en arbetsgrupp i DUNS tagit fram kriterier för vad som 

betecknar olika former av mötesplatser för unga. De olika mötesplatserna 

har ingen rangordning inbördes. Målet är att Dalarnas unga ska erbjudas 

likvärdiga mötesplatser som kännetecknas av hög kvalité och det är 

arbetsgruppens mål att samtliga 15 kommuner i regionen antar kriterierna. 

Personalen inom fritidsgårdsverksamheten har haft kriterierna för påseende 

och har inga invändningar.  

 

Finansiering 

I nuläget har Gagnefs kommun mötesplatser enligt kriterierna. Om målet är 

att ha fritidsgårdar medför det en kostnad. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Föra förslaget till arbetet med det ungdomspolitiska 

programmet. 

 

Beslutsgång 

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

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller kultur- och fritidsnämndens 

förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller kultur- och fritidsnämndens förslag. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens 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 – Christer Iversen (L)  X   

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 6 5   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 180208 § 2, dnr KFN/2017:140, en sida. 

Kriterier för ungas mötesplatser, Dalanätverket för ungdomssamordning 

(DUNS), sju sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-12-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 29 

Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen (KS/2016:98) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2017 Kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 

2017 till 2018 om 300 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har investerat i inventarier, konst, kopiatorer, 

ombyggnation av handikapptoalett och brandsäkert arkiv för 

personalavdelningen. IT investeringarna följer planen för serverstruktur, 

trådlösa nät, infrastruktur och kommunikationsutrustning. De 300 tkr som 

önskas ombudgeteras till 2018 har inte kunnat nyttjas för IT-investering då 

externa leverantörer inte kunnat leverera i tid. Projektet är påbörjat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Investeringsredovisning 2017 Kommunstyrelsen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 30 

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 

Ks 160405 § 57 

KS/2016:46/86 

Musikalarrangemang musik- och dansskolan 

Ks 171018 § 128 

KS/2016:63/04 

Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 

och 2018 

Ks 171018 § 129 

KS/2017:52/04 

Delårsbokslut per 2017-08-31 och helårsprognos 

för Gagnefs kommun 

Kf 171214 § 164 

KS/2017:197/29 

Medborgarförslag om ny skola/förskola i Bäsna 

Au 180130 § 6 

KS/2018:23 

Ludvika kommuns ansökan om medlemskap i RDM 

Ks 180307 § 25 

KS/2018:66 

Arvode för förtroendevalda och tillsättande av en 

parlamentarisk grupp mandatperioden 2019-2022 

 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2018-03-12, sju sidor. 
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§ 31 

Bokslut 2017 Kommunstyrelsen (KS/2018:31) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Bokslut 2017 Kommunstyrelsen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lämnar ett resultat per den 31 december 2017 som är 

3,1 mnkr bättre än budget och 2,8 mnkr bättre än föregående prognos. 

 

De största avvikelserna från föregående prognos finns hos kommunledningen 

och kommunikationsavdelningen. Kommunledningens avvikelse på 912 tkr 

förklaras bland annat av att utvecklingsmedlen och kommunchefens 

oförutsedda medel inte nyttjats i samma takt som tidigare prognos trodde. 

Kostnader för digitala handlingar blev lägre än prognos och förklaras av ett 

minskat antal läsplattor och licenser då politiker slutat eller valt privata 

enheter. 

 

Kommunikationsavdelningens prognosförbättring på 1,5 mnkr förklaras av 

att inga kostnader för fiberutbyggnad (ERUF2016) har funnits under året. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Bokslut 2017-12-31 Kommunstyrelsen, två sidor. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-20 10 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 32 

Verksamhetsberättelse 2017 Kommunstyrelsen (KS/2018:31) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2017 Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lämnar ett resultat per den 31 december 2017 som är 

3,1 mnkr bättre än budget.  

 

Den största avvikelsen mot budget finns hos kommunledningen på 2,2 mnkr 

och förklaras av bland annat ett lägre utfall för löneökningarna med 1 mnkr 

mot budget. Utvecklingsmedlen och kommunchefens oförutsedda medel har 

inte nyttjats fullt ut och en högre budget i förhållande till faktiskt utfall på 

avgifter bidrar också till avvikelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2017-12-31 Kommunstyrelsen, två sidor. 
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§ 33 

Gagnefs kommuns deltagande i ERUF 3 (KS/2015:142) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Deltaga i ERUF 3, Länsstyrelsens sista etapp för fiberutbyggnad i 

Gagnefs kommun med statligt stöd. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att till budgetberedning föra frågan om 

kommunal medfinansiering om 1500 tkr för budgetåret 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2009 har fiberutbyggnaden pågått i Gagnefs kommun. Under de 

senare åren har ett flertal intressenter planerat, sålt och byggt ut fiber till 

såväl näringsidkare som till övriga fastighetsägare. En historisk 

sammanfattning återfinns i tidigare redovisade ”Rapport fiberutbyggnad i 

Gagnefs kommun”. 

 

2015 startade utbyggnaden med ERUF-medel där Gagnefs kommun var 

med och medfinansierar etapp 1. I etapp 2 med start 2017 byggdes bland 

annat Dala-Floda och Björbo av marknadens aktörer och utan kommunal 

medfinansiering. 

 

Bedömning 

Nu planeras ERUF 3 på Länsstyrelsen, den sista etappen för att nå de 

företag/områden som inte omfattats tidigare. I Gagnefs kommun gäller det 

områdena Sandviken, Flen och Säl. För dessa finns stödmedel reserverade 

om totalt cirka 1500 tkr. 

 

Gagnefs kommuns målsättning har redan från start varit att stimulera och 

underlätta för marknadens aktörer att genomföra utbyggnaden och har inte 

haft målet att själva bygga och äga fiberinfrastruktur. Inför ERUF 3 

genomförs samma typ av offentlig utlysning som vid tidigare etapper, och 

det är kommunens förhoppning att marknaden också är intresserad av denna 

tredje etapp, likt tidigare. Om däremot ingen marknadsaktör agerar i ett 

inledande skede bör Gagnefs kommun vara beredd att genomföra 

utbyggnaden av etapp 3 och därmed också reservera medel motsvarande 

medfinansiering, 1500 tkr inför budgetåret 2019. Att genomföra även denna 

sista etapp säkrar det framtida behovet av IT-infrastruktur och bör 

genomföras nu när marknaden med dess resurser finns på plats. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180306 § 9, två sidor. 

Rapport fiberutbyggnad i Gagnefs kommun, 2017-03-28, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-14, två sidor. 
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§ 34 

Nämndinitiativ om avtalssamverkan med närliggande Dalakommuner 

(KS/2018:49,KS/2018:60) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för Gagnefs kommun 

att ingå avtalssamverkan med närliggande Dalakommuner. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till rutiner vad gäller 

den formella hanteringen av nämndinitiativ. 

 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Jarl (C) har lämnat nämndinitiativ med förslag om att Gagnefs kommun 

ska utreda förutsättningar till avtalssamverkan med närliggande Dalakommuner. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180306, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 180213 § 23, en sida. 

Nämndinitiativ, 2018-02-12, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-26, en sida. 
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§ 35 

Återställningsarbeten i Djurforsen (KS/2018:47) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen ställer sig positiv till att ta på sig huvudmannaskapet för 

återställningsarbeten i Djurforsen, under förutsättning att tillstånd och 

bidrag beviljas. 

 

Motivering till beslut 

Fiskevårdsområdesföreningen har sedan flera år drivit att Djurforsen ska 

återställas efter de flottledsrensningar som gjorts. Arbetena innebär 

förenklat att återföra sten och block som tagits bort ur forsen och lagts i 

strandkanten eller på styrarmar och liknande. Åtgärderna är angelägna ur 

naturvårdssynpunkt och för fiskevården, och bidrar till att nå miljömålen 

samt god ekologisk status enligt Vattendirektivet. 

 

Fiskevårdsområdesföreningen (Mockfjärd-Gagnef) har låtit beställa en 

inventering med förslag till åtgärder, hållit i samrådsmöte och fått 

godkännande av nästan alla berörda markägare. Om man ändrar vattnets 

djup eller läge måste man söka tillstånd. Det finns en undantagsparagraf om 

varken allmänna eller enskilda intressen påverkas. I detta fall bör tillstånd 

sökas så att man är säker på att ha rätt att utföra åtgärderna. Kommunen som 

huvudman söker då tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. 

Tillståndsprocessen börjar med att samråd hålls med markägare och andra 

sakägare. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning tas sedan fram bland 

annat utifrån inkomna synpunkter. Tillståndsprocessen tar cirka ett år och 

det kan vara realistiskt att räkna med att utföra arbetena sommaren 2019.  

 

Eftersom Länsstyrelsen fördelar bidrag bör de inte vara huvudman. De 

bistår dock med sakkunskap i hela processen.  

 

Finansiering 

Om kommunen tar på sig huvudmannaskapet innebär det att söka tillstånd, 

ansvara för att åtgärderna utförs enligt tillståndet samt hantera ekonomiska 

frågor. Om möjligt bör kommunen beställa utförandet av 

fiskevårdsområdesföreningen. Det innebär att dom håller i utförandet samt 

söker bidrag till och bekostar åtgärderna. Uppskattad kostnad för åtgärderna 

är 250 000 kronor. 
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Länsstyrelsen har medel för att bekosta utredningar som behövs i 

tillståndsprocessen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Återremiss. 

 

Beslutsgång 

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

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag, Mbn 180207 § 1, dnr MBN/2018-14, två sidor. 

Kartbilaga, en sida. 

 

Underlag  

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-01-29, två sidor. 

VattenBruks: Inventering av Djurforsen i Västerdalälven, Gagnefs kommun, 

avseende fysisk påverkan och eventuellt restaureringsbehov. 

 

Lagrum 

Miljöbalken 11 kapitlet om vattenverksamhet. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Länsstyrelsen, Miljöenheten 

Mockfjärd-Gagnef fiskevårdsområdesförening 
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§ 36 

Återställningsarbeten i Käringforsen (KS/2018:48) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen ställer sig positiv till att ta på sig huvudmannaskapet för 

återställningsarbeten i Käringforsen, under förutsättning att tillstånd och 

bidrag beviljas. 

 

Motivering till beslut 

Fiskevårdsområdesföreningen driver att Käringforsen ska återställas efter de 

flottledsrensningar som gjorts. Arbetena innebär förenklat att återföra sten 

och block som tagits bort ur forsen och lagts i strandkanten eller på 

styrarmar och liknande. Åtgärderna är angelägna ur naturvårdssynpunkt och 

för fiskevården, och bidrar till att nå miljömålen samt god ekologisk status 

enligt Vattendirektivet. 

 

Fiskevårdsområdesföreningen (Björbo-Floda) har låtit beställa en 

inventering med förslag till åtgärder. Om man ändrar vattnets djup eller läge 

måste man söka tillstånd för det. Det finns en undantagsparagraf om varken 

allmänna eller enskilda intressen påverkas. I detta fall bör tillstånd sökas så 

att man är säker på att ha rätt att utföra åtgärderna. Kommunen som 

huvudman söker då tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. 

Tillståndsprocessen börjar med att samråd hålls med markägare och andra 

sakägare. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning tas sedan fram bland 

annat utifrån inkomna synpunkter. Tillståndsprocessen tar cirka ett år. 

Kommunen planerar att börja med ett motsvarande ärende om Djurforsen 

(dnr 2018 - 14) och planerar sedan att engagera sig i Käringforsen utifrån 

erfarenheter från Djurforsen. 

 

Eftersom Länsstyrelsen fördelar bidrag bör de inte vara huvudman. De 

bistår dock med sakkunskap i hela processen.  

 

Finansiering 

Om kommunen tar på sig huvudmannaskapet innebär det att söka tillstånd, 

ansvara för att åtgärderna utförs enligt tillståndet samt hantera ekonomiska 

frågor. Om möjligt bör kommunen beställa utförandet av 

fiskevårdsområdesföreningen. Det innebär att dom håller i utförandet samt 

söker bidrag till och bekostar åtgärderna. Uppskattad kostnad för åtgärderna 

är 380 000 kronor. 
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Länsstyrelsen har medel för att bekosta utredningar som behövs i 

tillståndsprocessen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Återremiss. 

 

Beslutsgång 

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

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Mbn 180207 § 2, dnr MBN/2018-17, två sidor. 

Kartbilaga, en sida. 

 

Underlag  

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen 2018-01-29, två sidor. 

VattenBruks: Inventering av Käringforsen i Västerdalälven, Gagnefs 

kommun, avseende fysisk påverkan och eventuellt restaureringsbehov. 

 

Lagrum 

Miljöbalken 11 kapitlet om vattenverksamhet. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Länsstyrelsen, Miljöenheten 

Björbo-Floda fiskevårdsområdesförening 
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§ 37 

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

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Christina Walles (S) till ledamot i plankommittén till och med 

2018-11-15. 

 

Ärendebeskrivning 

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

Plankommittén består av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens allmänna 

utskott och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Vald ledamot (S) 

efter Ann-Gret Olsson (S) i kommunstyrelsens allmänna utskott innehar en 

plats i plankommittén via miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Förslaget är att välja en ersättare (S) i kommunstyrelsens allmänna utskott 

till ledamot i plankommittén. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 180213 § 17 

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 

Christina Walles (S) 

Plankommittén 
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§ 38 

Rapporter (KS/2016:46,KS/2017:107,KS/2017:37) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Musikalarrangemang musik- och dansskolan, avslutad verksamhet 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, BUN 180207 § 6, en sida. 

Dnr: KS/2016:46/86 (BUN/2016:29/86) 

 

2. Redovisning av PUA - proaktiv uppföljning och analys i hemtjänsten 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 180212 § 6, en sida. 

Presentation (powerpoint), socialförvaltningen, 180212, 16 sidor.  

Handlingsnummer: KS/2018:353, KS/2018:354 (Dnr: SN/2016:124/00) 

 

3. Uppföljning sent avbokade besök 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 180212 § 7, en sida. 

Redovisning, socialförvaltningen, 180115, tre sidor. 

Dnr: KS/2017:37/70 (SN/2017:2/70) 

 

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

beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - 

Kvartal 4, 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).  
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Omsorg om äldre och funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och 

familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). När ett beslut verkställs, som tidigare 

rapporterats som ej verkställt, ska nämnden anmäla detta till 

tillsynsmyndigheten och revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. 

Det ligger i nämndens intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer 

så att ärendet kan avföras från vidare granskning. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 180212 § 13, två sidor. 

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

 

5. Information om vårfloden 

 

Ärendebeskrivning 

Beredskap- och säkerhetssamordnaren informerar i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden (nr 1) 

Socialnämnden (nr 2-4) 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-20 21 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 39 

Ordföranderapport (KS/2018:56) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Effektiviseringsgruppen, 4 april kl. 13.00 

• Revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens samordning och 

uppsiktsplikt" 
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§ 40 

Rapport från nämnderna (KS/2018:57) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Ny skola/förskola Dala-Floda och Bäsna 

• Djuråsskolan 

• Kyrkskolan 

• Prislistor 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Redovisning av verksamheten 2017 

• Miljösidan 

• Bygg och planering 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Gagnefsgalan 

• Björnbio 

• Kriterier för ungas mötesplatser 

• Prioriterat projekt, Djurmo/Sifferbo IP 

 

Tekniska nämnden 

• Tilläggsarbeten 

• Nya kommunförrådet 

• Fjärrvärme, Djurås 

• Skolor 

• Benarvsgården 

• Vattenskador 

• Gång- och cykelväg 
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Underlag 

Ordföranderapport miljö- och byggnadsnämnden, 2018-03-20, en sida. 
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§ 41 

Anmälan av utskottens protokoll (KS/2018:33) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-08, en sida. 

Allmänna utskottet 2018-03-06, §§ 7-10 
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§ 42 

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 

4/2018, Mål nr 138-18, Fredrik Jarl vs Gagnefs kommun 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2018-03-12, en sida. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-20 26 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 43 

Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2018:28) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Visions- och målpaketet 

• Bostadsexploatörer, offentliga investerare och företag 

• Vårfloden 2018 

• Ny VD för Falun-Borlänge regionen 

• Dataskyddsförordningen (GDPR) 

• Telefoniupphandling 

• Digitaliseringsfrågor 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens verksamhetsrapport, 2018-03-20, två sidor. 
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§ 44 

Information i aktuella planfrågor och projekt (KS/2018:19) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen informerar om: 

• Stora Skogenområdet 

• Förrådstomten 

• 4:e etappen 

• Lilla Skogenområdet 

• Himmelslätta 

• Företagsetablering 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Pk 180130 § 2, en sida. 
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§ 45 

Budget 2019 – Behovsbeskrivning Kommunstyrelsen (KS/2018:51) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Det åligger nämnderna att presentera behovsbeskrivning vad gäller 

driftbudget för budgetberedningen inför budgetarbete för år 2019. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning identifierat följande behov att presentera för 

budgetberedningen: 

 

Kommunstyrelsen     

Volym Personalavdelningen     

Ny avtalsperiod Heroma     

Utvecklingsbehov Personalavdelningen     

Verksamhetsutvecklare (Heltid som norm) 650   

Volym kommunledning     

E-arkiv 185   

Verksamhets- och uppföljningssystem 100   

Utbildning förtroendevalda 100   

Volym kommunikation     

Administrativt stöd 250   

Ökade kostnader digitalisering 500   

Utvecklingsbehov Kommunikationsavdelning     

1-1 mobil 475 -475 

Utvecklingsbehov Utveckling     

Verksamhetsutvecklare (digitalisering, förändrade 

arbetssätt) 650   

SUMMA volym KS 2 910 -475 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-20, en sida. 
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§ 46 

Effekterna av bristfällig beläggning på E16 (KS/2018:98) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att tillskriva Trafikverket för att uttala 

kommunens kritik mot de medförda effekterna av den beläggning som 

har lagts på E16 mellan Dala-Floda och Djurås och begära ett särskilt 

möte med Trafikverket med anledning av detta. 

 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Jarl (C) initierar ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Ge kommunchefen i uppdrag att tillskriva Trafikverket för 

att uttala kommunens kritik mot de medförda effekterna av den beläggning 

som har lagts på E16 mellan Dala-Floda och Djurås och begära ett särskilt 

möte med Trafikverket med anledning av detta. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

 


