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Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irené Homman (S) ordförande, ej §68, §70, §71, §73, §75 på grund av jäv 

Christina Walles (S) 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA), ej §65, §69, §70 på grund av jäv, ordförande §68, §71, §73, §75 

Svante Hanses (KOSA) §60-§63, §65-§76, §81 

Maria Alfredsson (MP), ej §65 på grund av jäv 

Fredrik Jarl (C), ej §65, §68, §70, §71, §73 på grund av jäv 

Erik Warg (C), ej §66, §67, §71 på grund av jäv, ordförande §70 

Stefan J Eriksson (M) §60-§63, §65-§76, §81, §88, §90 

Anders Bengtsson (KD), ej §65, §66, §72 på grund av jäv 
 

Tjänstgörande ersättare 

Daniel Bergman (S) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) §60-§62, §65-§76 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) §63-§64, §77-§90 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §65 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Irene Homman (S) §68, §70, §71, §73, §75 

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) §69 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §65 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Erik Warg (C) §67, §71 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Fredrik Jarl (C) §68, §70, §73 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) §64, §77-§80, §82-§90 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Jonas Wittink (MP) §60-§62, §66-§67, §72, §74, §76, ej §66 på grund av jäv 

Christer Iversen (L) §60-§63, §66, §69, §72, §74-§76, §81, ej §66 på grund av jäv 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Helena Halvarsson, personalchef, §63, §88 

Katharina Mansfeld, utvecklings- och kvalitetsledare, §64, §79-§80, §89 

Liselott Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §64 

Pia Söderström, miljö- och byggchef, §81 

Sofia Nyberg, miljöinspektör, §81 

Johan Perjons, beredskaps- och säkerhetssamordnare, del av § 83 

Karin Halvarsson, ekonom, § 88 
 

Förtroendevalda 

Alf Johansson (S), kommunfullmäktiges ordförande, §60-§63, §65-§76, §81, §88, §90 
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Övriga 

Anders Karlin, UpphandlingsCenter, §61 

Thomas Montin, UpphandlingsCenter, §61 

Karin Olofsson, Dala Vatten och Avfall AB, §81 

Lisbeth Martinsson, Dala Vatten och Avfall AB, §81  

 
Justering 

Justerare 

Stefan J Eriksson (M) §60-§63, §65-§76, §81, §88, §90 och 

Erik Warg (C) §64, §77-§80, §82-§87, §89 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-05-29, kl. 08:00 §60-§90 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 

 ________________________________   _________________________________  

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

§60-§67, §69, §72, §74, §76-§90 §68, §71, §73, §75 

 

 

 ________________________________  

Erik Warg (C) §70 

 
Justerare 

 

 

 ________________________________   _________________________________  

Stefan J Eriksson (M) Erik Warg (C) 

§60-§63, §65-§76, §81, §88, §90 §64, §77-§80, §82-§87, §89  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-05-22 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§60-§90 2018-05-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-06-20 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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§ 60 

Förändringar i aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB 

(KS/2017:160) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun beslutade vid sammanträde 

2017-10-05 att återremittera rubricerat ärende till Falun Borlänge-regionen AB. 

Kommunfullmäktige förordade att varje kommun ska ha ordförandeperiod om 

två år. 

 

Nu liggande förslag till aktieägaravtal för Falun Borlänge-regionen AB 

innebär att varje kommun ska ha ordförandeperiod om två år. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180508 § 11, en sida. 

Protokoll (§ 64), Falun Borlänge-regionen AB, 2017-12-13, fyra sidor. 

Förslag till beslut, Falun Borlänge-regionen AB, en sida. 

Reviderat förslag till aktieägaravtal, Falun Borlänge-regionen AB, elva sidor. 

Aktieägaravtal, Falun Borlänge-regionen AB, 2010-12-22, elva sidor. 

 

Underlag 

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

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 171005 §117 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 61 

Uppdrag utanför dagens ansvar för Gemensam nämnd för upphandling 

 (KS/2018:105) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige godkänner förslag till utökat uppdrag för den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan med tre kategoriområden: 

undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster samt 

fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från 

föreningsliv är aktuell. Det utökade uppdraget börjar gälla från och med 

den 1 januari 2019. 

2. Fullmäktige godkänner samarbetsavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterade den 

6 februari 2018.  

3. Fullmäktige beslutar att de budgeterade ramarna utökas enligt 

redogörande tabell i tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2018.  

4. Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande 

kommunerna i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

via resp. kommuns fullmäktige fattar likalydande beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens 

ändamål och uppgift för de idag sex samverkande kommunerna. 

Överenskommelse om samverkan skrevs år 2012 och mot den bakgrunden 

har en analys gjorts kring nuvarande uppgifter och dagens undantag. 

 

Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande 

organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, ska få 

mandat eller inte inom verksamhetsområden som idag står utanför deras 

ansvar.   

 

En fördjupad utredning för uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden har 

genomförts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar att nämndens 

uppdrag utökas med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, 

hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och 

kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Vidare framgår 

det i utredningen: hur organisationen påverkas och vilka resurser som måste 

tillsättas, hur ekonomi påverkas, en finansieringsmodell, en tidplan samt 

riskfördjupning och handlingsplan. 
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Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 

12 februari 2018 § 7 att godkänna förslag om utökat uppdrag utanför dagens 

ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. De samverkade 

kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att 

den gemensamma nämnden ska få detta utökade uppdrag.  

 

Förslaget innebär höjda anslag till nämnden från respektive kommun.  

En analys har genomförts kring nämndens nuvarande uppdrag och dagens 

undantagna upphandlingsområden. Syftet med analysen var att ge 

UpphandlingsCenter (UhC) med dess beslutande organ, den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan (GNU), ett analysunderlag för dess 

fortsatta beredning huruvida uppdrag som idag står utanför UhC:s ansvar 

ska inkluderas i dess mandat eller inte.  

 

Nämnden beslutade den 22 maj 2017 § 11 att remittera en rapport avseende 

uppdrag utanför dagens ansvar till de samverkande kommunerna. Rapporten 

identifierade tre alternativ till nämndens fortsatta uppdrag: 

1. Fortsatt ansvar enligt dagens reglemente med undantag. 

2. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av.  

3. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av, 

med undantag för byggentreprenader och direktupphandlingar.  

 

Remissvar har inkommit från alla samverkande kommuner. Som en 

sammanfattning av inkomna svar på remiss konstateras att de samverkande 

kommunerna är positiva till att nämndens uppdrag bör omfatta ansvar för 

alla upphandlingsområden, med undantag av byggentreprenader och 

direktupphandlingar (alt. 3). Detta är främst kopplat till möjligheten att öka 

graden av professionalisering i aktuella upphandlingar samt att minska 

risken för att parallella resurser byggs upp i kommunerna och UhC.  

 

Nämnden beslutade den 17 september 2017 § 17 att en fördjupad utredning 

ska ske av alt. 3, med beaktande av alt. 2 (delar av byggentreprenad). I den 

fördjupade utredningen skulle följande frågor utredas ytterligare:  

a. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för UhC och 

ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b. Finansieringsmodell som tar hänsyn till strategi att bedriva verksamhet i 

egen regi alternativt som upphandlad tjänst. Till exempel utnyttjandet av 

tjänster för upphandling med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV).  
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c. Eventuella gränssnittsfrågor mellan UhC och nationella aktörer vid ett 

utökat uppdrag. 

d. Tidplan och särskilt när i tid ett eventuellt förändrat uppdrag ska gälla 

samt när UhC är förberedda för ett utökat uppdrag. 

 

Den 21 november 2017 inkom en utredning till nämnden där det redovisades 

en fördjupning kring ovannämnda frågor samt några ytterligare områden. I 

utredningen beskrevs bland annat lagen om valfrihetssystem (LOV). Vid 

tillämpning av LOV ökar behovet av upphandlingsstöd vid upphandling av 

hälsovård och socialtjänster. Detta kan innebära snedfördelning av nyttjande 

av UhC:s tjänster samt att finansieringsmodellen påverkas negativt. Mot den 

bakgrunden föreslogs det att LOV- relaterade tjänster inte skulle ingå i ett 

eventuellt utökat uppdrag.  

 

GNU beslutade den 21 november 2017 § 25 att en ytterligare fördjupning 

skulle ske. I den fördjupade utredningen ska följande frågor utredas 

ytterligare: 

a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och 

UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden 

och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. 

c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden. 

 

Den 6 februari 2018 inkom chef för UpphandlingsCenter med en fördjupad 

utredning. Utredningen redovisar dem fördjupning som nämnden efterfrågat, 

förslag om utökat uppdrag för nämnden, organisation och resurser, ekonomi 

och finansieringsmodell, tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan.  

 

Det utökade uppdraget innebär att nämnden får ytterligare uppdrag inom 

dessa tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och 

socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där 

medverkan från föreningsliv är aktuell. 

 

Den 12 februari 2018 § 7 beslutade GNU följande: 

1. Godkänna redovisningen avseende förslag om utökade uppdraget för 

nämnden, organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell 

med ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande 

kommuner vid ev. utökat uppdrag.  

2. Godkänna redovisningen avseende riskanalys vid eventuellt utökat uppdrag. 
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3. Godkänna redovisningen avseende förslag till revideringar i 

samverkansavtal och reglemente.   

4. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram tjänsteskrivelse 

avseende reviderat samarbetsavtal och reglemente till fullmäktige och 

tillse att samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandling- och 

avtalsområden, med tillhörande ny organisation, är bedömningen att ett 

årligt ägartillskott behövs om cirka 2,0 mnkr från och med 1 januari 2019.  

 

För implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering 

och uppbyggnad av verksamhet är bedömningen att ett tillskott av 

engångskaraktär behövs om cirka 0,3 mnkr senast från och med 1 oktober 

2018.  

 

Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom 

fördelning utifrån folkmängd.  

 

Tabellen nedan redovisar framtida kostnader och engångskostnad för 

implementering av den nya verksamheten, vid ett eventuellt utökat 

uppdrag, för respektive samverkande kommun. Finansieringen beräknas 

utifrån kommunernas folkmängd.  

 

Kommun Befolkning  Andel i %  Andel i kr Tillskott av engångskaraktär 

Falun 57 062 33% 660 000 kr 99 000 kr 

Borlänge 50 988 30% 600 000 kr 90 000 kr 

Ludvika  26 362 15% 300 000 kr 45 000 kr 

Hedemora  15 235 9% 180 000 kr 27 000 kr 

Säter 11 009 7% 140 000 kr 21 000 kr 

Gagnef 10 079 6% 120 000 kr 18 000 kr 

Summa  170 735 100% 2 000 000 kr 300 000 kr 

 

Finansiering 

Finansieras inom befintlig ram. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180508 § 21, fem sidor. 

Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för GNU, 2018-03-26, en sida. 

Missivbrev, GNU, 2018-03-23, två sidor. 
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Reglemente, förslag 2018-02-06, fyra sidor. 

Samarbetsavtal, förslag 2018-02-06, sju sidor. 

Fördjupad utredning, Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU, 2018-02-06, sju sidor. 

Protokollsutdrag, GNU 180212 § 7, två sidor. 

Tjänsteskrivelse, GNU, 2018-03-23, fem sidor. 

Slutrapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar vid UhC, 2017-04-28, elva sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-07, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 62 

Rutin för hantering av nämndinitiativ (KS/2018:60) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna rutin för hantering av nämndinitiativ. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen, 4 kap, 17§, stadgar att ’ledamöterna i nämnderna får väcka 

ärenden i nämnderna’. 

 

Det innebär bland annat att en enskild ledamot eller flera ledamöter 

tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna. Sådana ärenden betecknas 

nämndinitiativ. Av protokollet ska framgå vilka individer som står bakom 

nämndinitiativet. Dessa måste, mot bakgrund av kommunallagens lydelse, 

vara tjänstgörande ledamöter vid det sammanträde då ärendet väcks. 

 

Rutin för hantering av nämndinitiativ i Gagnefs kommun 

Nämndinitiativet kan lämnas in före ett nämndsammanträde eller under ett 

nämndsammanträde. Oavsett när initiativet lämnas in måste ärendet väckas 

på ett nämndsammanträde, det vill säga enbart det faktum att en handling 

lämnats in före ett sammanträde innebär inte att ärendet väckts. För att ett 

ärende ska anses väckt måste ledamoten/ledamöterna lyfta ärendet på ett 

nämndsammanträde. 

 

Nämndinitiativ hanteras som en stående punkt vid varje 

nämndsammanträde. Punkten ’Nämndinitiativ’ annonseras på kallelsen till 

sammanträdet.  

 

De nämndinitiativ som uppkommer på sammanträdet lyfts därefter till 

nästkommande beredning inför styrelse-/nämndsammanträde. Vid 

beredningen diskuteras hur initiativet bör behandlas. 

 

Vid nästkommande sammanträde tas nämndinitiativet upp för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180508 § 12, en sida. 

Protokollsutdrag, KS 180320 § 34, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-20, en sida. 
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Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 63 

Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 

förtroendevalda (KS/2018:66) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 

förtroendevalda gällande från 2019-01-01” med tillhörande bilagor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-07 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp med uppdrag att se över reglementen för förtroendevalda inför ny 

mandatperiod.  

 

Den parlamentariska gruppen har sammanträtt vid två tillfällen.  

 

Den parlamentariska gruppen har konstaterat att i jämförelse med andra 

kommuner ligger Gagnefs kommun lågt i kostnader för den politiska 

organisationen och betydligt under medelkostnaden i Dalarna  

Ur Kommun och Landstingsdatabasen - Kolada 2016 

 

Kostnader politisk verksamhet kr/inv 2016 
 

Dalarnas läns kommuner (ovägt medel) 1 126 

         Avesta 880 

         Borlänge 950 

         Falun 628 

         Gagnef 774 

         Hedemora 922 

         Leksand 665 

         Ludvika 1 107 

         Malung-Sälen 1 943 

         Mora 1 014 

         Orsa 913 

         Rättvik 1 188 

         Smedjebacken 1 347 

         Säter 969 

         Vansbro 1 432 

         Älvdalen 2 162 
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SCB sammanställer vart fjärde år statistikrapporten ”Förtroendevalda i 

kommuner och landsting”. Den senaste rapporten presenterades 2015.  

I den rapporten anges att det genomsnittliga månatliga arvodet för 

heltidsarvoderade förtroendevalda i kommunerna uppgick år 2015 till ett 

genomsnitt om ungefär 57 700 kronor. Arvodesnivåerna som de 

heltidsarvoderade erhåller varierar stort, från drygt 28 000 kronor till drygt 

123 000 kronor. Gagnefs kommun ligger således betydligt under 

riksgenomsnittet för heltidsarvoderade.  

 

Majoriteten av ledamöterna i den parlamentariska gruppen föreslår att bilagt 

förslag till ”Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 

förtroendevalda” att gälla från 2019-01-01”. 

 

I förhållande till nuvarande reglemente föreslås följande justeringar; 

• Nuvarande bestämmelser är uppdelade, där ”Reglemente rörande arvode 

och ersättning till kommunala förtroendevalda”, ”Reglemente för hel- och 

deltidsarvoderade” samt ”Pensionsreglemente för förtroendevalda” utgörs 

av separata reglementen. Här föreslås att reglementet ”Reglemente 

rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda gällande 

från 2019-01-01” innehåller bilagorna: 

- ”Regler och ersättningar m.m. till hel- eller deltidssysselsatta 

kommunala förtroendevalda” 

- ”Ersättningsnivåer”  

- ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL)” 

Syftet att slå samman reglementena till ett dokument är för att underlätta 

information och tolkning, då regelverken korrelerar med varandra. 

• Vid sammanträde utgår ersättning för första timmen med 200% av 

timarvodet. Den upphöjda ersättningen för första timmen är 

inläsningsarvode. 

• Tidigare bilaga 2 ”Ersättning för förlorad arbetsinkomst” har lyfts in i 

reglementet under §6, punkt 1, 2 och 3. Tidigare hänvisning till bilagan är 

därmed borttagen. 

• Förändring avseende de paragrafer som hänvisar till kollektivavtal för 

anställda med avtalsnamn. Angivna kollektivavtal är ej aktuella och 

revideras därför till en öppnare skrivning med hänvisning till gällande 

kollektivavtal för anställda.  

• Endagsförrättningsarvode för anställda har upphört, och föreslås därför 

utgå i reglementet för förtroendevalda. 
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• I bilaga 1 gällande ”Reglemente för hel- och deltidsarvoderade” har 

hänvisningen till pensionsbestämmelserna i bilaga 4 tydliggjorts. 

• Övriga förändringar i reglementet föreslås: 

Heltidssysselsatt förtroendevald tillika kommunstyrelsens ordförande 

erhåller arvode per månad med 90% av riksdagsledamöternas 

månadsarvode per 1 november föregående år. 

• Deltidssysselsatt förtroendevald erhåller arvode per månad med 90% av 

riksdagsledamöternas månadsarvode per 1 november föregående år och 

arvodet beräknas proportionellt mot sysselsättningsgraden. 

• Kommunens grundarvode för förtroendevald utgörs av 90% av 

riksdagsledamöternas månadsarvode per 1 november föregående år, 

vilket anger nivån för timarvoden enligt reglementet.  

• Förslag även att omfattning av förtroendeuppdraget revideras för  

Oppositionsråd nuvarande 40% revideras till 50% 

Ordf. Gagnefsbostäder AB  nuvarande 6% revideras till 10% 

Ordf. Gagnefs teknik AB  nuvarande 6% revideras till 10% 

Övrig omfattning föreslås vara oförändrad. 

Förslaget utgår från nuvarande politiska organisation. 

• Lokal anpassning av bestämmelserna av OPF-KL från normalförslaget 

från SKL gällande ekonomiskt omställningsstöd §4 stycke 6 revideras 

- Att samordning med förvärvsinkomster ska ske redan från år ett  

- Under de tre år ekonomist omställningsstöd kan utgå undantas två 

prisbasbelopp från samordning varje år.  

Tidigare lokal bestämmelse var under punkt två, där ett prisbasbelopp 

undantogs från samordning varje år.  

 

Finansiering 

De föreslagna ändringarna medför en antagen ökad kostnad för 2019 med 

400 000 kronor. I kostnaden ingår nivåhöjning samt utökad omfattning av 

vissa förtroendeuppdrag. Det utökade utrymmet för politiska kostnader 

upptas i budget 2019. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Sänkning till 40% från 50% på ordförande 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, oförändrade 

arvodesnivåer på övrigt. 

Jonas Wittink (MP): Att oppositionsrådets arvode tas bort ur verksamheten. 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till liggande förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att först ställs liggande förslag mot 

Anders Bengtsson (KD) ändringsförslag, därefter ställs liggande 

förslag mot Jonas Wittink (MP) ändringsförslag. 

 

Beslutsgång om ändringsförslag 1 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

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

 

Beslutsgång om ändringsförslag 2 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Jonas Wittink (MP) ändringsförslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Maria Alfredsson (MP), Jonas Wittink (MP) och 

Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-07, fyra sidor. 

Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda, 

gällande från och med 2019-01-01, inklusive bilagor, 20 sidor. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag ”Arvode för förtroendevalda och tillsättande av en 

parlamentarisk grupp mandatperioden 2019-2022. 

 

Kopplingar till tidigare beslut 

KF 2014:424/00 Reglemente rörande arvode och ersättning till 

kommunala förtroendevalda från 2015-01-01 

KF 2014:423/00 Reglemente rörande ersättningar med mera till hel- 

eller deltidssysselsatta kommunala förtroendevalda” 

gällande från 2014-04-01 

KF 2014:422/00 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL) 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 64 

Övergripande mål för Gagnefs kommun (KS/2018:149) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta övergripande mål för Gagnefs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Rubricerat har utarbetats med utgångspunkt från den Vision för Gagnefs kommun 

2030 samt Värdegrund för Gagnefs kommun som tidigare antagits av 

kommunfullmäktige. 

 

De övergripande målen ska, efter kommunfullmäktiges antagande, åtföljas 

av att nämnder och kommunstyrelse utarbetar uppfyllandemål där det 

fastställs hur nämnderna och kommunstyrelserna ska arbeta för att uppfylla 

kommunfullmäktiges övergripande mål. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): 1. Komplettera tredje målet under invånar-/brukarperspektivet 

med tillägget: ”Kommunen uppmuntrar och underlättar självbestämmande och 

egna val.” 

2. Ersätta andra målet under utvecklingsperspektivet med: ”I Gagnefs kommun 

uppmuntras, underlättas och stimuleras företagande. Tillsammans med 

företagen i kommunen skapas ett positivt och utvecklande företagsklimat.” 

3. I övrigt anta övergripande mål för Gagnefs kommun. 

 

Christina Walles (S): Bifall till liggande förslag. 

 

Tomas Fredén (S): Bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Fredrik Jarl (C) ändringsförslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

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

eget förslag, bilaga 1. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 

Övergripande mål för Gagnefs kommun, tre sidor. 
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Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 65 

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2017 (KS/2018:142) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit under året har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2017 för Gagnefsbostäder AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen och 

vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så tillstyrker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Gagnefsbostäder AB för år 2017. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Granholm (KOSA), Maria Alfredsson (MP), 

Anders Bengtsson (KD) och Fredrik Jarl (C) i handläggning och beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 

Protokollsutdrag, GBAB 180418 § 5, en sida. 

Årsredovisning för Gagnefsbostäder Aktiebolag, räkenskapsåret 2017, 19 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Gagnefsbostäder AB 
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§ 66 

Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2017 (KS/2018:135) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2017 för Gagnefs Teknik AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen och 

vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så tillstyrker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning för Gagnefs Teknik AB för år 2017. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C), Anders Bengtsson (KD), 

Jonas Wittink (MP) och Christer Iversen (L) i handläggning och beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 

Protokollsutdrag, GTAB 2018-04-11 § 14, två sidor. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 inklusive revisionsberättelse, 

Gagnefs Teknik AB, 26 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Gagnefs Teknik AB 
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§ 67 

Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2017 (KS/2018:128) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2017 för Dala Vatten och Avfall AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen och vd 

för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så tillstyrker. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Dala Vatten och Avfall AB till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2017. 

 

Jäv 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 

Protokollsutdrag, DVAAB 2018-04-10 § 17, två sidor. 

Revisionsberättelse, PwC, 2018-04-12, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Dala Vatten och Avfall AB 
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§ 68 

Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2017 (KS/2018:97) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2017 för Falun Borlänge-regionen AB. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Falun Borlänge-regionen AB till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Falun Borlänge-regionen AB för år 2017. 

 

Jäv 

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

handläggning och beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 

Årsredovisning för Falun Borlänge-regionen AB, räkenskapsåret 2017, 18 sidor. 

Revisionsberättelse, PwC, 2018-04-04, två sidor. 

Bolagsstyrningsrapport 2017, Falun Borlänge-regionen AB, 2018-02-14, tio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Falun Borlänge-regionen AB 
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§ 69 

Dala Energi AB årsredovisning 2017 (KS/2018:143) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2017 för Dala Energi AB. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Dala Energi AB till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2017. 

 

Jäv 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 

Årsredovisning 2017 inklusive revisionsberättelse, Dala Energi, 42 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Dala Energi AB 
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§ 70 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2017 (KS/2018:84) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 

verksamhetsåret 2017. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2017. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman (S), Lars-Erik Granholm (KOSA) 

och Fredrik Jarl (C) i handläggning och beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 

Protokollsutdrag, RDM 2018-03-27 punkt 6, två sidor. 

Årsredovisning Räddningstjänsten Dala Mitt 2017, 2017-12-31, 39 sidor. 

Revisionsberättelse inkl. bilagor, KPMG AB, 2018-03-21, 16 sidor. 

Räddningstjänsten Dala Mitt, brev, 2018-04-17, två sidor. 

Räddningstjänsten Dala Mitt, e-post, 2018-05-14, två sidor. 

Revisionsberättelse för år 2017, revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt, 

2018-03-21, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 71 

Region Dalarna årsredovisning 2017 (KS/2018:119) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Region Dalarna för verksamhetsåret 2017. 

2. Bevilja ledamöterna i Region Dalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Region Dalarna för år 2017. 

 

Jäv 

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

i handläggning och beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 

Beslut om ansvarsfrihet för direktionen, Region Dalarna, 2018-04-12, en sida. 

Protokollsutdrag, RD 2018-03-21 §§ 25-26, två sidor. 

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017 inklusive 

revisionsberättelse, Region Dalarna, 25 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 72 

Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2017 (KS/2018:117) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 

verksamhetsåret 2017. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Nedansiljans samordningsförbund för år 2017. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Anders Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 

Årsredovisning 2017 inklusive bilagor, Nedansiljans samordningsförbund, 

2018-03-20, 23 sidor. 

Revisionsberättelse för år 2017, 2018-03-28, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 73 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och 

verksamhetsberättelse 2017 (KS/2018:91) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 för Gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse för den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan år 2017. 

 

Jäv 

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

handläggning och beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 

Protokollsutdrag, GNU 2018-02-12 § 2, två sidor. 

Årsbokslut UhC 2017, Ludvika kommun, en sida. 

Styrelsen och nämndernas verksamhetsberättelser, Gemensamma nämnden 

för upphandlingssamverkan, två sidor. 

Delegationsbeslut bokslut och verksamhetsberättelse 2017, Gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan, 2018-02-19, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 74 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 (KS/2018:40) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 för 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel för år 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, ens sida. 

Protokollsutdrag, GNATL 2018-02-21 § 20, en sida. 

Tjänsteskrivelse, Falu kommun, 2018-02-02, en sida. 

Årsredovisning 2017, Gemensam nämnd för ATL, 14 sidor. 

Styrelsen och nämndernas verksamhetsberättelser, Gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 

(KS/2018:132) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna för år 2017. 

 

Jäv 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 

Protokollsutdrag, Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018-02-01 § 7, en sida. 

Bokslut 2017, Hjälpmedel Dalarna, fem sidor. 

Verksamhetsberättelse 2017, Hjälpmedel Dalarna, sju sidor. 

Granskning av bokslut, KPMG, 2018-04-09, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 76 

Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 

(KS/2018:104) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 för 

Språktolksnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Språktolksnämnden Dalarna ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut för Språktolksnämnden i Dalarna för år 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 

Protokollsutdrag, Språktolksnämnden i Dalarna 2018-02-15 § 3, två sidor. 

Protokollsutdrag, Språktolksnämnden i Dalarna 2018-02-15 § 4, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 77 

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 170214 § 14 

KS/2015:305/04 

Utdelning från f.d. Magasinskassan 

Ks 170523 § 57 

KS/2017:52/04 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Gagnefs 

kommun 

Ks 180320 § 34 

KS/2018:60 

Nämndinitiativ om avtalssamverkan med 

närliggande Dalakommuner 

Ks 180320 § 46 

KS/2018:98 

Effekterna av bristfällig beläggning på E16 

Au 180508 § 17 

KS/2018:124 

Revision av krisledningsnämnden – svar 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-14, en sida 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2018-05-14, sju sidor. 
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§ 78 

Årsbokslut 2017 för stiftelse som förvaltas av Gagnefs kommun 

(KS/2018:127) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsbokslut 2017 för stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs minnesstuga. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun är förvaltare för stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs minnesstuga och utgör styrelse för den. Kommunen är däremot 

inte ägare. 

 

Stiftelsen administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete 

ingår löpande utbetalningar i enlighet med stiftelsens ändamål och efter 

attest av ekonomichef eller beslut av kommunstyrelsen, löpande redovisning 

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

 

Årligen upprättas årsbokslut, vilket fastställs av kommunstyrelsen som 

styrelse och revideras av kommunrevisionen. 

 

Årsbokslut för 2017 är klart för stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs minnesstuga och bör fastställas av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180508 § 13, en sida. 

Årsredovisning 2017 för stiftelsen Adelborgska fonden för 

Gagnefs minnesstuga, åtta sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-23, en sida. 
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§ 79 

Riktlinjer för GDPR (KS/2018:115) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta ”Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt 

Dataskyddsförordningen”. 

 

Ärendebeskrivning 

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation GDPR) ska 

börja tillämpas 25 maj 2018. Förordningen kommer att gälla som lag i 

Sverige och ersätter person-uppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen 

är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU samt att stärka den 

personliga integriteten.  

 

Riktlinjer har tagits fram i samråd med GDPR-projektgruppen för att följa 

nuvarande lagstiftning men även den kommande dataskyddsförordningen. 

I gruppen är samtliga förvaltningar representerade. Avsikten med riktlinjerna 

och rutinerna är att skapa en enhetlig vägledning för kommunen och 

kommunens helägda bolag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180508 § 14, en sida. 

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt 

Dataskyddsförordningen, fem sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Berörda bolag + handling, för kännedom 

Berörda nämnder + handling, för kännedom 
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§ 80 

Delegationsordning för kommunstyrelsen - komplettering 

(KS/2015:238) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta kompletterad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 

(Pub-avtal) mellan Gagnefs kommun och externa leverantörer behöver 

Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med ett uppdrag till 

kommunchefen och i denna fråga dennes ersättare biträdande 

kommunchefen, att underteckna avtal med externa leverantörer, vilka 

hanterar personuppgifter för kommunens räkning.  

 

Personuppgiftslag (1998:204) (PuL) har till syfte att skydda människor mot 

att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med 

behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och 

bearbetning av personuppgifter. Samma gäller även med införandet av den 

nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter PuL den 25 maj 2018. 

 

Enligt PuL 3 § är varje nämnd/kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för 

den information som hanteras under des ansvarsområde och ska upprätta ett 

Pub-avtal med den part som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. I det skriftliga avtalet ska det särskilt 

föreskrivas att biträdet får behandla personuppgifter bara i enlighet med 

instruktionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den 

personuppgiftsansvarige ska vidta.  

 

För att teckna pub-avtal behöver ett tillägg göras i kommunstyrelsens 

delegationsordning, som enligt föreliggande förslag innebär att uppdra till 

kommunchefen, och in denna fråga dennes ersättare biträdande 

kommunchefen. 

 

För övrigt ska nämnderna, inom vars verksamheter det i förekommande fall 

även undertecknas Pub-avtal, för egen del fattar beslut om att anta tillägg till 

nämndernas delegationsordning.  

 

En ytterligare komplettering av delegationsordningen är att ge beredskaps- 

och säkerhetssamrodnaren delegation att lämna remissyttrande i frågor som 

är kopplade till kommunens beredskaps- och säkerhetssamordning. 
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Nr Ärendeslag Delegat Ansvarig 

verkställighet 
Kommentar Lagrum 

1.9 Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

  Kc, bitr Kc     

 

4.10 lämna remissyttrande i 
frågor som är kopplade till 
kommunens beredskaps- 
och säkerhetssamordning 

Bs    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 180508 § 15, två sidor. 

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde, nio sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-20, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KS 161212 § 226 

KS 150414 § 60 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-22 35 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 81 

Avfallsplan 2018-2022 - överläggningsärende (KS/2017:166) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återföra ärendet till beredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 

med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 

renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 

Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 

genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående 

planperioder har varit 2006-2010 samt 2013-2017. 
 

Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål 

med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län) och 

lokal nivå (kommun). 
 

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 

perioden 2018-2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och 

lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala 

nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 

verksamhetsområden. 
 

Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 

regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål 

inom avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet. 

Avfallsplanernas gemensamma åtgärder kommer också att ingå i det nya 

åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljömål 2018-2022. 
 

Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 

120 deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med 

berörda nätverk och organisationer (inklusive Region Dalarnas direktion). 

Under perioden oktober – december har samtliga kommuner genomfört 

utställning och remiss av planen till allmänhet och parter som kan ha ett 

intresse för avfallshantering. 
 

Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och 

minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete 

avses det gemensamma konceptet ”Dalarna minskar avfallet” utvecklas där 

olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta 
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ansvar för att öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. 

Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet 

inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter. 
 

Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 

kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från 

kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i 

planen, att halvera matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där 

halva vägen uppnåtts 2022. Effekterna av detta bedöms preliminärt 

motsvara 750 ton minskade koldioxidutsläpp (CO2-ekv) per år efter 2022 

(cirka 250 personbilar). 
 

Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika nämnder i 

kommunerna. Kost ansvarar för produktion, tillagning och servering och 

sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras, t.ex. 

förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar 

utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet 

ska kunna minska. 
 

Fler områden kommer att omfattas av konceptet ”Dalarna minskar avfallet”, 

t.ex. inom skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler. 
 

För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en 

gemensam web portal (www.avfallsplandalarna.se) som också använts 

under planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i 

Dalarna och lokalt i kommunen. Inkomna synpunkter har bearbetats i 

regionala och lokala avfallsplanegruppen och förslag till 

ändring/komplettering framgår av samrådsredogörelsen. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Au 180508 § 16, två sidor. 

Protokollsutdrag, KS AU 180306 § 8, tre sidor. 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2018-01-16, tre sidor. 

Förslag kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, 

Gagnefs kommun, 2018-2022, mål och åtgärder, 2018-01-16, 51 sidor. 

Samrådsredogörelse – Avfallsplanering kommuner i Dalarna, 21 sidor. 

Förslag kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, 

Gemensamt faktaunderlag Dalarna, 2018-2022, 2018-01-02, 85 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks au 171003 § 41 
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Protokollsutdrag 

Beredningen 
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§ 82 

Räddningstjänsten Dala Mitt, översiktlig granskning Uppsiktsplikt - 

yttrande (KS/2018:103) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har granskat Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) utifrån tre 

frågeställningar: 

• Fullgör Direktionen sin roll och sitt ansvar som politisk nämnd på ett 

tillfredsställande sätt? 

• Fungerar dialogen med medlemskommunerna på ett tillfredsställande 

sätt? 

• Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sin uppsiktsplikt över 

RDM på ett tillfredsställande sätt? 

 

Svaret är ja på de första två revisionsfrågorna, och på fråga tre lyfts bland 

annat Gagnefs kommuns rutin fram som ett gott exempel. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Au 190508 § 18, en sida. 

Översiktlig granskning Uppsiktsplikt, KPMG, 2018-03-21, sju sidor. 

 

Underlag 

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

 

Protokollsutdrag 

KPMG 
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§ 83 

Rapporter 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Internkontrollplan årsredovisning 2017, Socialnämnden 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 180423 § 37, en sida. 

Internkontrollplan 2017 för Socialnämnden, tre sidor. 

Dnr: SN/2016:146 

 

2. Information om vårfloden 

 

Ärendebeskrivning 

Beredskap- och säkerhetssamordnaren informerar i ärendet. 

 

3. Uppföljning av internkontrollplanen för 2017, Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, MBN 180207 § 16, två sidor. 

Dnr: MBN/2018:8 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden (nr 1) 

Miljö- och byggnadsnämnden (nr 3) 
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§ 84 

Ordföranderapport (KS/2018:56) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Besök av försvarsmakten, övning. 

• Effektiviseringsgruppen har haft två möten. 
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§ 85 

Rapport från nämnderna (KS/2018:57) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från kultur- och fritidsnämnden, föredras av ordförande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Personal 

• Kulturpristagare 
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§ 86 

Anmälan av utskottens protokoll (KS/2018:33) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 

Allmänna utskottet 2018-05-08, §§ 11-22 

Personalutskottet 2018-05-08, §§ 14-18 

Personalutskottet 2018-03-29, §§ 7-13 
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§ 87 

Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2018:28) 

 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Företagsetableringar i kommunen 

• ”Lilla Skogenområdet” 

• ”Stora Skogenområdet”  

• Översiktsplanen 

• Markförsörjning 

• Visions- och målpaketet 

• Kommungemensamt verksamhets- och uppföljningssystem 

• Utvärdering av den politiska organisationen 

• Lokalförsörjningsplan 

• Gemensamt kommunförbund för Dalakommunerna 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-22, två sidor. 
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§ 88 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Kommunstyrelsen 

(KS/2018:29) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Kommunstyrelsen till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens prognos per den 30 april 2018 är 667 tkr bättre än 

budget och 2,2 mnkr bättre än tidigare prognos. De största avvikelserna från 

budget finns hos beredskaps-/säkerhetssamordnaren, personalavdelningen 

och kommunikationsavdelningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-17, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Kommunstyrelsen, två sidor. 
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§ 89 

Redovisning av internkontrollplan 2017/2018 Kommunstyrelsen 

(KS/2017:155) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2017/2018 för 

kommunstyrelsen. 

 

Definition av intern kontroll 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

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

kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

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

 

Lagkrav 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kap 6, 7 §: 

 

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

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

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

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

övrigt tillfredsställande sätt. 

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

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

 

Internkontrollplanen 

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 

processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder 

genomförs för att avlägsna bristerna. 

 

Redovisning 

Den aktuella internkontrollplanen 2017/2018 för kommunstyrelsen består av 

8 punkter. En enkel uppföljning av planens kontrollområden har genomförts 

i samband med bokslutet 2017. En djupare genomgång samt åtgärdsplan i 

fall att brister upptäckts redovisas i blanketten som kontrollansvariga 

rapporterade. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, två sidor. 

Internkontrollplan 2017/2018 kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Underlag 

Blankett kontrollansvarigas rapportering, åtta sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170929 § 112 
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§ 90 

Ägar- och driftformer för äldreboende för personer med 

demenssjukdom i Gagnefs kommun (KS/2012:752) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att verkställa upphandlingen av 

äldreboendet för personer med demenssjukdom. 

2. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av 

fastigheten Högsveden 5:87 i Mockfjärd för äldreboende för personer 

med demenssjukdom. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-03, §43, om ägar- och driftformer 

för äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-21, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 180503 § 43, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden, för kännedom 

Tekniska nämnden, för kännedom 

 

 

 



RESERVARTION 

Övergripande mål för Gagnefs kommun 

Centerpartiet har genom aktivt deltagande i styrgruppen påverkat utformandet 

av förslaget till övergripande kommunfullmäktigemål för Gagnefs kommun. Som 
enda parti lämnade vi också in ett remissvar på utkastet till övergripande mål, 

vilket sedan låg till grund för den justering som styrgruppen gjorde. 
Vi menar dock att det behövs några ytterligare justeringar, som vi inte fick gehör 
för i styrgruppen, inom områden där utvecklingen har gått åt fel håll under 

innevarande mandatperiod.  

Centerpartiet vill öka självbestämmandet för våra kommuninvånare. Vi menar de 
ska ha rätt att göra aktiva val, och inte bara är hänvisade till det som politiker 
eller tjänstemän har bestämt. 

Centerpartiet ser också ett behov av att tydligt förbättra företagsklimatet i 

kommunen. Centerpartiet anser att det här behöver prioriteras mycket tydligare 
än vad det gör i dag, och vill därför ha ett tydligt mål om att kommunen ska 
uppmuntra, underlätta och stimulera företagande. Tillsammans med företagen i 

kommunen vill vi skapa ett positivt och utvecklande företagsklimat. 

Vi vill också understryka att vi har för avsikt att efter höstens val återkomma 
med ett politiskt program för den majoritet som kommer att styra kommunen 

den kommande mandatperioden. Detta oaktat dessa övergripande 
fullmäktigemål. Likaså vill vi tydliggöra att det är vår uppfattning att fullmäktige 
också ska fastställa de nämndmål som styrelse och nämnder tar fram för att 

uppnå fullmäktigemålen. Nämnderna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige 
och syftet måste vara att fullmäktiges roll och styrning ska stärkas. Demokratin 

vilar på fullmäktiges roll och ansvar, inte genom nämnderna. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Komplettera tredje målet under invånar-/brukarperspektivet med tillägget:

”Kommunen uppmuntrar och underlättar självbestämmande och egna val.”

2. Ersätta andra målet under utvecklingsperspektivet med:

”I Gagnefs kommun uppmuntras, underlättas och stimuleras företagande.

Tillsammans med företagen i kommunen skapas ett positivt och

utvecklande företagsklimat.”

3. I övrigt anta övergripande mål för Gagnefs kommun.

För Centerpartiet i kommunstyrelsen 

Fredrik Jarl Erik Warg 
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