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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Lindberghallen Djurås, kl. 18:30-23:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Alf Johansson (S), ordförande §58-§83, §85-§93, §96-§108, ej §94, §95 på grund av jäv 
Irené Homman (S), ej §92, §96, §97, §99, §100, §102, §104 på grund av jäv 
Sofia Jarl (C), ej §92, §93, §96, §97, §99, §100, §102 på grund av jäv 
Lars-Erik Granholm (KOSA), ej §91, §92, §93, §98, §99 på grund av jäv 
Patrik Andersson (–) §58-§84 
Stefan J Eriksson (M), ej §87, §92 på grund av jäv 
Anders Ahlgren (C) 
Svante Hanses (KOSA), ej §87, §92 på grund av jäv 
Kerstin Stenqvist (C) §58-§84 
Per Källs (KOSA), ej §87, §92, §105 på grund av jäv, ordförande §84, §94, §95 
Tomas Fredén (S), ej §89, §92 på grund av jäv 
Fredrik Andersson (C), ej §91 på grund av jäv 
Anders Bengtsson (KD), ej §87, §92, §93, §94, §101 på grund av jäv 
Göran Westling (KOSA), ej §91, §93 på grund av jäv 
Erik Warg (C) §58-§83 
Ann Målare (S), ej §88 på grund av jäv 
Birgitta Ihlis (M), ej §87 på grund av jäv 
Ulla Envall (KOSA), ej §90 på grund av jäv 
Gunnar Östberg (KOSA), ej §91, §93 på grund av jäv 
Jonas Wittink (MP), ej §90, §92, §94 på grund av jäv 
Birgitta Floresjö (C) §58-§84 
Christer Iversen (L), ej §92, §94 på grund av jäv 
Petra Wiklund (M), ej §89 på grund av jäv 
Sven-Inge Persson (S), ej §90, §91, §93, §101 på grund av jäv 
Bengt Westman (SD) §59-§83 
Lars Ljungman (KOSA), ej §90, §92 på grund av jäv 
 

Tjänstgörande ersättare 
Ann-Gret Olsson (S) tjänstgörande för Christina Walles (S), ej §87, §90, §92 på grund av jäv 
Owe Thorsell (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP), ej §89 på grund av jäv 
Barbro Wallin (M) tjänstgörande för Erik Bergman (M), ej §90 på grund av jäv 
Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Fredrik Kvarnström (S), ej §90, §103, §105 på grund av jäv 
Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C), ej §87 på grund av jäv 
Tomas Neijbert (KOSA) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) §87 
Tomas Neijbert (KOSA) tjänstgörande för Lars Ljungman (KOSA) §90 
Tomas Neijbert (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) §91, §92, §93, §98, §99 
Tomas Neijbert (KOSA) tjänstgörande för Per Källs (KOSA) §105 
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Övriga närvarande 
Ersättare 
Tomas Neijbert (KOSA) §58-§86, §89, §94-§97, §100-§104, §106-§108, ej §88 på grund av jäv 
Lennart Finn (KOSA) §58-§84 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, ekonomichef, §74, §85 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §58, §79, §80 
Katharina Mansfeld, utvecklings- och kvalitetsledare, §80 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef, §75, §76 
 

Revisorer 
Gustav Wallheden (M), sammankallande, §59, §85 
 
Justering 
Justerare 
Jonas Wittink (MP) §58-§89, §91, §93, §95-§108, Göran Westling (KOSA) §90, §92, §94, 
Stefan J Eriksson (M) §58-§86, §88-§91, §93-§108 och Anders Ahlgren (C) §87, §92 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-06-19, kl. 15:30 §58-§108 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   _________________________________  
Alf Johansson (S) Per Källs (KOSA) 
§58-§83, §85-§93, §96-§108 §84, §94, §95 
 
Justerare 
 
 ________________________________   _________________________________  
Jonas Wittink (MP) Stefan J Eriksson (M) 
§58-§89, §91, §93, §95-§108 §58-§86, §88-§91, §93-§108  
 
 
 ________________________________   _________________________________  
Göran Westling (KOSA) Anders Ahlgren (C) 
§90, §92, §94 §87, §92  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-06-14 3 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2018-06-14 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§58-§108 2018-06-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2018-07-12 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 58 
Utdelning av Kulturpris 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen delar ut kommunens kulturpris 2018 till 
Håkan Spännar, som får 10 000 kronor. 
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§ 59 
Information om Krisledningsnämnden (KS/2018:124) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Gustav Wallheden (M), sammankallande revisor, informerar om revision av 
krisledningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Revision av krisledningsnämnden, svar från ordförande i 
krisledningsnämnden, 2018-05-18, en sida. 
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§ 60 
Ekonomisk rapport (KS/2018:58) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Årets första prognos pekar på ett underskott på 8,9 mnkr jämfört med budget. 
Budgetberedningen har enats om ett förslag på budgetramar samt 
investeringsbudget för 2019. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 180503 § 32 
KF 180307 § 1 
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§ 61 
Verksamhetsrapport (KS/2018:59) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen och nämnderna, föredras av 
kommunstyrelsens ordförande, innehållande: 

• Företagsetableringar i kommunen 

• Byggnation av 32 bostadsrätter i Skogenområdet 

• Översiktsplanen 

• Markförsörjning 

• Visions- och målpaketet 

• IVPA 

• Utvärdering av den politiska organisationen 

• Lokalförsörjningsplan 
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§ 62 
Medborgarförslag om utdelning av miljötratten för att förhindra 
proppar och stopp i gamla avloppssystem (KS/2018:144) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs 
kommun delar ut miljötratten för att förhindra proppar och stopp i gamla 
avloppssystem. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-04-29, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Gagnefs Teknik AB + medborgarförslag för handläggning 
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§ 63 
Medborgarförslag om att Tjärnsjöbadet blir i kommunal regi igen 
(KS/2018:150) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att 
Tjärnsjöbadet blir i kommunal regi igen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-05-20, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden + medborgarförslag för handläggning 
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§ 64 
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan Södra 
Gröntuv och Djurås (KS/2018:162) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att 
Gagnefs kommun bygger en gång- och cykelväg mellan Södra Gröntuv 
och Djurås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-05-25, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden + medborgarförslag för handläggning 
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§ 65 
Motion om flaggspel för att på ett positivt sätt visa vårt näringsliv 
(KS/2018:166) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Ahlgren (C) att 
Gagnefs kommun skapar förutsättningar för att ett flaggspel skapas i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, 2018-06-08, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + motion för handläggning 
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§ 66 
Motion om ett nytt sophämtningssystem (KS/2018:174) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att 
Gagnefs kommun inför ett nytt sophämtningssystem där man hämtar fler 
sorter av hushållsavfall på samma gång hos kunden vid varje tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, 2018-06-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Gagnefs Teknik AB + motion för handläggning 
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§ 67 
Motion om inbyggda filter (KS/2018:176) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att 
Gagnefs kommun undersöker om det finns någon kommun som lyckats i 
detta arbetet på ett bra sätt och hur det systemet fungerar. Att Gagnefs 
kommun inrättar ett bra filtersystem liknande det som fungerar bäst. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, 2018-06-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden + motion för handläggning 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-06-14 14 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 68 
Interpellation angående Ägar- och driftformer för äldreboende för 
personer med demenssjukdom i Gagnefs kommun (KS/2018:133) 
 
Interpellationen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-05-03 § 38 och är nu återtagen av interpellanten. 
 
Underlag 
Återtagande av interpellation från Ann-Gret Olsson (S), 2018-06-01, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Lars-Erik Granholm (KOSA) + handling 
Ann-Gret Olsson (S) 
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§ 69 
Interpellation gällande egentillsyn inom skolan (KS/2018:136) 
 
Stefan Eriksson (M) frågar 

• Är det viktigt att nämnden får ta del av personalens synpunkter? 

• Tas alla viktiga synpunkter med i den rapport som delges nämnden? 

• Är rapporterna objektiva tillräckligt utförliga för att anses vara ett fullgott 
beslutsunderlag i nämnden? 

• Ger egentillsynerna den effekt som eftersträvas? 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar skriftligt och muntligt på 
interpellationen. 
 
Underlag 
Svar på interpellation från Svante Hanses (KOSA), 2018-05-27, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 180503 § 39, en sida. 
Interpellation från Stefan Eriksson (M), 2018-04-24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Svante Hanses (KOSA) + handling 
Stefan Eriksson (M) + handling 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-06-14 16 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 70 
Interpellation om inlämnat förslag som ej har behandlats av 
socialnämnden (KS/2018:169) 
 
Patrik Andersson (–) frågar 

• Varför har förslaget inte kommit upp i nämnden? 

• Hur lång tid är rimligt att ett förslag från enskilda ledamöter får ligga i en 
nämnd innan det bereds och kommer upp i nämnden? 

 
Socialnämndens ordförande svarar skriftligt och muntligt på 
interpellationen. 
 
Underlag 
Svar på interpellation från Ann-Gret Olsson (S), 2018-06-12, en sida. 
Interpellation från Patrik Andersson (–), 2018-06-11, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ann-Gret Olsson (S) + handling 
Patrik Andersson (–) + handling 
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§ 71 
Interpellation om integrationspolitiskt program (KS/2018:171) 
 
Sofia Jarl (C) frågar 

• Vem bär ansvar för att förslaget till integrationspolitiskt program för 
Gagnefs kommun inte skickades ut på remiss, trots beslut om detta i 
kommunstyrelsen? 

• Vem bär ansvar för att förslaget till integrationspolitiskt program för 
Gagnefs kommun inte har behandlats och fastställts i 
kommunfullmäktige, trots löfte om att så skulle ske? 

• Anser kommunstyrelsens ordförande att integrationen är en så pass viktig 
samhällsfråga att det behövs ett integrationspolitiskt program för Gagnefs 
kommun? 

• Om så, varför finns det inte ett av kommunfullmäktige fastställt 
integrationspolitiskt program? 

 
Svar på interpellationen lämnas vid nästkommande sammanträde för 
kommunfullmäktige. 
 
Underlag 
Interpellation från Sofia Jarl (C), 2018-06-08, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Irené Homman (S) + handling 
Sofia Jarl (C) 
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§ 72 
Interpellation om tidsplan för byggnation av ny förskola i Dala-Floda 
(KS/2018:172) 
 
Sofia Jarl (C) frågar 

• Gjorde Svante Hanses en kraftig felbedömning över hur lång tid det 
skulle ta att få byggnationen av en ny förskola i Dala-Floda klar, eller 
utlovade Svante Hanses medvetet föräldrarna något som han redan då 
visste att han och övriga majoriteten inte skulle kunna infria? 

 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar skriftligt och muntligt på 
interpellationen. 
 
Underlag 
Svar på interpellation från Svante Hanses (KOSA), 2018-06-12, en sida. 
Interpellation från Sofia Jarl (C), 2018-06-08, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Svante Hanses (KOSA) + handling 
Sofia Jarl (C) + handling 
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§ 73 
Interpellation om filter i Gagnefs skolor (KS/2018:175) 
 
Anders Bengtsson (KD) frågar 

• Hur ser det ut med filter i Gagnefs skolor? 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar skriftligt och muntligt på 
interpellationen. 
 
Underlag 
Svar på interpellation från Svante Hanses (KOSA), 2018-06-13, en sida. 
Svar på interpellation från Svante Hanses (KOSA) angående porrfria skolor 
och förskolor, 2018-02-21, en sida. 
Interpellation från Anders Bengtsson (KD), 2018-06-13, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Svante Hanses (KOSA) + handling 
Anders Bengtsson (KD) + handling 
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§ 74 
Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun (KS/2018:58) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en 
budgetuppföljningsprognos per 2018-04-30. 
 
Prognosen visar ett underskott mot budget på 8,9 mnkr. 
 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 12,1 mnkr. Prognosen 
inkluderar årets löneökningar för vilka budget ännu ej fördelats ut från 
kommunstyrelsen. Justerat för detta beräknas prognosen uppgå till -8,6 mnkr. 
Nämnden redovisar åtgärder för en budget i balans i ett separat dokument. 
 
Barn- och utbildningsnämnden prognosticerade underskott uppgår till 5,0 mnkr. 
Underskottet kan i huvudsak härledas till verksamheterna inom förskolan. 
Nämnden redovisar åtgärder för en budget i balans i ett separat dokument. 
 
Finansförvaltningen samt kommunstyrelsen prognostiserar överskott. 
Dock kommunstyrelsen överskott i huvudsak flyttas till socialnämnden 
när budget för årets löneökningar fördelas ut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180614 § 100, två sidor. 
Protokollsutdrag, KS 180605 § 91, två sidor. 
Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun, tio sidor. 
Budget i balans 2018 Socialförvaltningen, dnr KS/2018:80, sju sidor. 
Konsekvensbeskrivning vid nedskärning av 10 tjänster i förskolan till 
hösten, 2018-05-21, dnr KS/2018:80, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-16, en sida. 
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§ 75 
Utökade kostnader för LSS-verksamheten – begäran om utökning av 
budget 2018 (KS/2017:157) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Noterar socialnämndens utökade kostnader för LSS-verksamheten. 

2. Den utökade kostnaden får hanteras som en budgetavvikelse, men 
kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att eftersträva en 
budget i balans. 

 
Deltar ej i beslut 
Ann-Gret Olsson (S) deltar ej i beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en 
rättighetslag vilket innebär att de som omfattas av lagen har rätt till goda 
levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Kostnaderna inom LSS har 
ökat under 2018 och för att kunna äska mer medel för att klara av 
verksamheten ser verksamheten ett värde i att förklara hur kostnaderna 
uppstått och hur små möjligheter det finns att påverka de ökande kostnaderna.  
 
I uträkningen kan konstateras att det finns ett behov att äska 4400 tkr extra 
för 2018 förutom de 1500 tkr som tidigare har äskats. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Patrik Andersson (–) och Jonas Wittink (MP). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180605 § 92, två sidor. 
Protokollsutdrag, SN 180528 § 48, dnr SN/2016:44, en sida. 
Utökade kostnader LSS 2018, 2018-05-21, tio sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2018-05-09, en sida. 
 
Lagrum 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 
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§ 76 
Ombyggnation vid Älvudden - äskande av medel (KS/2018:160) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utöka investeringsramen för tekniska nämnden med 2 200 tkr för 
ombyggnad av del av suterrängvåningen på Älvudden till kontor för 
hemsjukvårdspersonalen. 

 
Ärendebeskrivning 
Inför 2018 års budgetarbete blev uppdraget för socialförvaltningen att 
minska kostnadsmassan med 8 000 tkr vilket innebar ganska omfattande och 
tuffa förändringar i verksamheten varav en var att nyttja Älvuddens lokaler 
på ett bättre sätt. Det innebar att korttidsavdelningen gjordes om till ett 
särskilt boende och korttidsplatserna avvecklades. På Älvudden ska beredas 
plats för ett antal reservplatser för de personer som har ett omfattade behov 
av insatser som inte kan verkställas i hemmet. För att få plats med detta 
finns behov av att flytta hemsjukvården (sjuksköterskor och rehabpersonal) 
till andra lokaler. Eftersom behov även finns att förbättra arbetsmiljön för 
denna personalgrupp så tittades det på olika alternativ för att flytta ut dem 
från nuvarande lokaler. 
 
Efter att ha tittat på några lokaler och efter att riskanalys genomförts 
konstaterat att det inte var några bra alternativ för verksamheten. Då började 
förvaltningen titta på att genomföra en ombyggnation i suterrängvåningen 
och konstaterade att det kunde bli en bra lösning. En av de avgörande 
fördelarna för verksamheten är att personalen kan vara kvar i samma lokal 
som vårdcentralen. Det är stora samordningsvinster i det nära samarbete 
som arbetet kräver.  
 
En annan avgörande faktor är att förråd för hjälpmedel, sjukvårdsmaterial 
samt läkemedel är placerade på Älvudden för kommunens verksamhet. 
Logistiken med hjälpmedelscentralen för att skicka hjälpmedel samt ta emot 
dessa sker med transporter till och från Älvudden. Det är också en mindre 
risk att utsättas för hot och våld i samband med läkemedelshantering om 
verksamheten är placerad på Älvudden där det finns övrig vårdpersonal 
dygnet om. 
 
Socialnämnden äskar nya medel för att göra ombyggnationen på cirka  
2 200 tkr som tekniska förvaltningen tillsammans med underleverantörer har 
beräknat att ombyggnaden samt byggandet av ett nytt garage kommer att kosta. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180605 § 93, två sidor. 
Behov av en strategisk lokalförsörjningsplan och riktlinjer kring 
ombudgetering av investeringsmedel, Kommunstyrelsens förvaltning, 2018-
06-05, två sidor. 
Protokollsutdrag, SN 180528 § 49, dnr SN/2018:78, två sidor. 
Äskande av medel för ombyggnation vid Älvudden, 2018-05-21, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2018-05-11, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
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§ 77 
Förändringar i aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB 
(KS/2017:160) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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, KS 180522 § 60, 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 
Protokollsutdrag, AU 180508 § 11, en sida. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-02, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 171005 §117 
 
Protokollsutdrag 
Falun Borlänge-regionen AB 
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§ 78 
Uppdrag utanför dagens ansvar för Gemensam nämnd för upphandling 
 (KS/2018:105) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 61, fem sidor. 
Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för GNU, 2018-03-26, en sida. 
Missivbrev, GNU, 2018-03-23, två sidor. 
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 
Protokollsutdrag, AU 180508 § 21, fem sidor. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-07, fem sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
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§ 79 
Kriterier för ungas mötesplatser (KS/2018:52) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Motivering till återremiss 
Återremittera ärendet för att inhämta Region Dalarnas direktions 
ställningstagande i frågan. 
 
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 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-02-08 § 2 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta kriterier för ungas mötesplatser. 
Kommunstyrelsens förslag, 2018-03-20 § 28, för beslut i 
kommunfullmäktige är att anta kriterier för ungas mötesplatser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Återremiss för att inhämta Region Dalarnas direktions 
ställningstagande i frågan. 

Stefan J Eriksson (M): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) förslag om återremiss mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag om återremiss.  
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 24 nej-röster, 4 frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Irené Homman S X X   
Sofia Jarl C X X   
Lars-Erik Granholm KOSA X X   
Patrik Andersson – X X   
Stefan J Eriksson M X X   
Anders Ahlgren C X X   
Svante Hanses KOSA X X   
Emil Bostad SD – –  X 
Christina Walles S – Ann-Gret Olsson (S) X   
Kerstin Stenquist C X X   
Göran Westling KOSA X X   
Tomas Fredén S X X   
Maria Alfredsson MP – Owe Thorssell (MP) X   
Erik Bergman M – Barbro Wallin (M) X   
Erik Warg C X X   
Anders Bengtsson KD X X   
Fredrik Kvarnström S – Margreth Göransdotter (S) X   
Ulla Envall KOSA X X   
Kjell Fahlgren SD – –  X 
Sofia Lorentzon C – Kristina Bolinder (C) X   
Ann Målare S X X   
Per-Arne Leck V – –  X 
Birgitta Ihlis M X X   
Gunnar Östberg KOSA X X   
Ann-Christine Karlsson S – –  X 
Birgitta Floresjö C X X   
Lars Ljungman KOSA X X   
Sven-Inge Persson S X X   
Jonas Wittink MP X X   
Christer Iversen L X X   
Petra Wiklund M X X   
Bengt Westman SD X X   
Fredrik Andersson C X X   
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Pelle Källs KOSA X X   
Alf Johansson S X X   
   Totalsumma: 7 24 0 4 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180320 § 28, två sidor. 
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 
Region Dalarna + handling 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 80 
Övergripande mål för Gagnefs kommun (KS/2018:149) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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 
Birgitta Floresjö (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. 
 
Irené Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Birgitta Floresjö (C) 
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Anders Ahlgren (C), 
Fredrik Andersson (C), Kerstin Stenquist (C), Erik Warg (C), 
Birgitta Floresjö (C) och Kristina Bolinder (C) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag inklusive bilaga, KS 180522 § 64, tre sidor. 
Övergripande mål för Gagnefs kommun, tre sidor. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
Barn- och utbildningsnämnden + handling  
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
Socialnämnden + handling 
Tekniska nämnden + handling 
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§ 81 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i 
Gagnefs kommun (KS/2018:146) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i 
Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade under 2014 om ändrade regler i plan- och bygglagen 
(ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala 
markanvisningar (SFS 2014:899) som trädde i kraft den 1 januari 2015. 
Lagändringarna medför att det införs en skyldighet för en kommun att anta 
riktlinjer som ska ange kommunens utgångspunkter och mål för 
plangenomförande på privat mark, överlåtelser eller upplåtelser av 
kommunala markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för prissättning 
av kommunal mark.   
 
Riktlinjerna är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika 
villkor. Riktlinjerna är inte bindande, varken för kommunen eller för 
exploatören.  
 
Markanvisningar och exploateringsavtal tecknas oftast för projekt som avser 
bostadsbyggande i form av flerbostadshus, men principerna kan även nyttjas 
för mark avsedd för småhus eller olika verksamheter, exempelvis handel 
eller industri. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180605 § 94, en sida. 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i Gagnefs 
kommun, tio sidor. 
Protokollsutdrag, TN 180531 § 24, dnr TN/2018:105, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-05-21, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden + handling 
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§ 82 
Rutin för hantering av nämndinitiativ (KS/2018:60) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan J Eriksson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 62, två sidor. 
Protokollsutdrag, KS 180320 § 34, en sida. 
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Underlag 
Protokollsutdrag, AU 180508 § 12, en sida. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-20, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
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§ 83 
Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 
förtroendevalda (KS/2018:66) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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 Ahlgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Andersson (–): Att behålla samma nivå på arvoden till politikerna i 
Gagnefs kommun. 

Stefan J Eriksson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Wittink (MP): Bifall till Patrik Andersson (–) förslag. 
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Anders Bengtsson (KD): Nej till höjning av beräknings % av kommunens 
grundarvode. Sänkning till 40% från 50% på ordförande barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 2018 års nivå på övrigt. Sänkning 
av timarvode till 0,29% av kommunens grundarvode. Att oppositionsrådets 
arvode tas bort ur verksamheten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att bibehålla 
riksdagsledamöternas månadsarvode som riktmärke och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om arvode per månad med 
90% av riksdagsledamöternas månadsarvode per 1 november föregående år 
mot Patrik Andersson (–) förslag om oförändrat och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Den som röstar nej bifaller Patrik Andersson (–) förslag.  
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 25 ja-röster, 5 nej-röster, 1 avstår, 4 frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Irené Homman S X X   
Sofia Jarl C X X   
Lars-Erik Granholm KOSA X X   
Patrik Andersson – X X   
Stefan J Eriksson M X X   
Anders Ahlgren C X X   
Svante Hanses KOSA X X   
Emil Bostad SD – –  X 
Christina Walles S – Ann-Gret Olsson (S) X   
Kerstin Stenquist C X X   
Göran Westling KOSA X X   
Tomas Fredén S X X   
Maria Alfredsson MP – Owe Thorssell (MP) X   
Erik Bergman M – Barbro Wallin (M) X   
Erik Warg C X X   
Anders Bengtsson KD X X   
Fredrik Kvarnström S – Margreth Göransdotter (S) X   
Ulla Envall KOSA X X   
Kjell Fahlgren SD – –  X 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-06-14 42 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Sofia Lorentzon C – Kristina Bolinder (C) X   
Ann Målare S X X   
Per-Arne Leck V – –  X 
Birgitta Ihlis M X X   
Gunnar Östberg KOSA X X   
Ann-Christine Karlsson S – –  X 
Birgitta Floresjö C X X   
Lars Ljungman KOSA X X   
Sven-Inge Persson S X X   
Jonas Wittink MP X X   
Christer Iversen L X X  
Petra Wiklund M X X   
Bengt Westman SD X X   
Fredrik Andersson C X X   
Pelle Källs KOSA X X   
Alf Johansson S X X   
   Totalsumma: 25 5 1 4 

 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att omfattning av 
förtroendeuppdraget för GBAB och GTAB fastställs till 10% av riktmärket 
för förtroendemannaarvodet och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att omfattning av 
förtroendeuppdraget revideras för oppositionsråd från 40% till 50% mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Jonas Wittink (MP) och 
Patrik Andersson (–) till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtsson (KD) 
förslag om sänkning av timarvode till 0,29% av kommunens grundarvode 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att inrätta 
inläsningsarvode på en timme per sammanträde och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 63, fyra sidor. 
Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda, 
gällande från och med 2019-01-01, inklusive bilagor, 20 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-07, fyra sidor. 
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) 
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§ 84 
Utvärdering av den politiska organisationen i Gagnefs kommun 
(KS/2014:871) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att lägga föreliggande utvärdering till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med uppdrag har den politiska organisationen i Gagnefs kommun 
utvärderats. Utvärderingen presenteras i rapporten ”Ändrad organisation och 
nämndstruktur i Gagnefs kommun”. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ahlgren (C): Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag 
till effektiv och sammanhållen politisk organisation och förvaltningsledning 
med utskott knutna till kommunstyrelsen. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Ahlgren (C) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Den som röstar nej bifaller Anders Ahlgren (C) förslag.  
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 17 ja-röster, 6 nej-röster, 6 avstår, 6 frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Irené Homman S X X   
Sofia Jarl C X X   
Lars-Erik Granholm KOSA X X   
Patrik Andersson – X X   
Stefan J Eriksson M X X  
Anders Ahlgren C X X   
Svante Hanses KOSA X X   
Emil Bostad SD – –  X 
Christina Walles S – Ann-Gret Olsson (S) X   
Kerstin Stenquist C X X   
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Göran Westling KOSA X X   
Tomas Fredén S X X   
Maria Alfredsson MP – Owe Thorssell (MP) X   
Erik Bergman M – Barbro Wallin (M) X  
Erik Warg C – –  X 
Anders Bengtsson KD X X  
Fredrik Kvarnström S – Margreth Göransdotter (S) X   
Ulla Envall KOSA X X   
Kjell Fahlgren SD – –  X 
Sofia Lorentzon C – Kristina Bolinder (C) X   
Ann Målare S X X   
Per-Arne Leck V – –  X 
Birgitta Ihlis M X X  
Gunnar Östberg KOSA X X   
Ann-Christine Karlsson S – –  X 
Birgitta Floresjö C X X   
Lars Ljungman KOSA X X   
Sven-Inge Persson S X X   
Jonas Wittink MP X X   
Christer Iversen L X X  
Petra Wiklund M X X  
Bengt Westman SD – –  X 
Fredrik Andersson C X X   
Pelle Källs KOSA X X   
Alf Johansson S X X   
   Totalsumma: 17 6 6 6 

 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Anders Ahlgren (C), 
Fredrik Andersson (C), Kerstin Stenquist (C), Birgitta Floresjö (C) och 
Kristina Bolinder (C) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180605 § 95, en sida. 
Ändrad organisation och nämndstruktur i Gagnefs kommun, 56 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 150305 § 1, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-17, en sida. 
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§ 85 
Årsredovisning 2017 för Gagnefs Kommun (KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2017 för Gagnefs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till årsredovisning 2017 har tagits fram. Årsredovisningen 
innehåller även sammanställd redovisning för kommunkoncernen 
(koncernredovisning). 
 
Kommunen redovisar ett överskott för året på 18,6 mnkr. Det är 6,7 mnkr 
bättre än budget på 11,9 mnkr. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 
22,2 mnkr jämfört med 18,4 mnkr år 2016. 
 
Några faktorer som påverkar resultatet: 

• Monteliusgårdens bokförda värde har skrivits ned med 8,2 mnkr. 
Det bokförda värdet uppgick till 11,2 mnkr och fastigheten gavs ett 
marknadsvärde på 3,0 mnkr vid en värdering. Detta belastar 
tekniska nämndens utfall med en kostnad på 8,2 mnkr. 

• Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett stort positivt resultat på 
3,9 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostverksamheten har 
haft lägre kostnader än budgeterat, obudgeterade statsbidrag samt lägre 
kapitalkostnader än budgeterat. 

• Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,7 mnkr. Det beror på bland 
annat på att korttidsboendet inom äldreomsorgen hade planerat för att 
minska antalet platser vilket inte kunde realiseras på grund av ökade 
behov. LSS har under året haft en obudgeterad verksamhet vars kostnader 
uppgick till 3,4 mnkr. IFO-verksamheten har tagit in konsulter för att 
klara verksamheten då det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare. 
Nämnden har också haft flera ärenden med komplex problematik vilket 
har bidragit till att placeringskostnaderna har ökat. IFOs totala 
budgetavvikelse uppgår till -4,2 mnkr. 

• Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,8 mnkr. Förutom 
nedskrivningen av Montelius påverkas resultatet bland annat av att 
återställning av förrådstomten ej har genomförts, lägre kapitalkostnader 
än budgeterat, komponentindelning av fastigheter samt en felbudgetering 
av Solgårdens internhyra. 
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• Miljö- och byggnadsnämnden lämnar ett överskott på 0,6 mnkr på grund 
av högre intäkter än budgeterat och lägre personalkostnader på grund av 
föräldraledighet. 

• Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,0 mnkr. Nästan 
samtliga av nämndens verksamheter levererar förhållandevis små 
överskott vilket ackumulerar till avvikelsen. 

• Kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 3,1 mnkr vilket till största del 
förklaras av att utfallet för löneökningarna blev lägre än budgeterat samt 
att utvecklingsmedel och medel för oförutsedda kostnader inte har 
nyttjats fullt ut. 

• Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 9,6 mnkr vilket beror på 
högre skatteintäkter än budgeterat samt återsökt moms. 

 
Kommunens resultat på 18,6 mnkr motsvarar 3,1 % av skatte- och 
utjämningsintäkterna. Kommunen uppnår alla sina tre finansiella mål för 
året. Av kommunens 8 mål för god ekonomisk hushållning bedöms att 
kommunen uppnår 2 av målen. 4 av målen bedöms som tveksamt uppnådda 
och 1 mål bedöms som inte uppnått. 1 av målen har inte kunnat mätas. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, Formell hantering av ärende, en sida. 
Protokollsutdrag, KS 180410 § 54, tre sidor. 
Årsredovisning 2017, 65 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2017, Gagnefsbostäder AB, 
2018-04-17, en sida. 
Granskningsrapport för år 2017, Gagnefs Teknik AB, 2018-04-12, en sida. 
Granskningsrapport för år 2017, Dala Vatten och Avfall AB, 2018-04-12, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-03, två sidor. 
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§ 86 
Revisionsberättelse 2017 för Gagnefs kommun (KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits av 
kommunstyrelsen och nämnderna. Utsedda revisorer har granskat 
verksamheten i de gemensamma nämnderna och kommunalförbund. 
Valda lekmannarevisorer har granskat kommunens bolag. 
 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, enligt av 
kommunfullmäktige fastställt revisionsreglemente och enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2017, Gagnefsbostäder AB, 
2018-04-17, en sida. 
Granskningsrapport för år 2017, Gagnefs Teknik AB, 2018-04-12, en sida. 
Granskningsrapport för år 2017, Dala Vatten och Avfall AB, 2018-04-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunrevisionen 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 87 
Ansvarsprövning för år 2017 barn- och utbildningsnämnden 
(KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ann-Gret Olsson (S), Svante Hanses (KOSA), 
Per Källs (KOSA), Kristina Bolinder (C), Birgitta Ihlis (M), 
Stefan J Eriksson (M) och Anders Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180410 § 54, tre sidor. 
Årsredovisning 2017, 65 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 88 
Ansvarsprövning för år 2017 kultur- och fritidsnämnden (KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ann Målare (S) och Tomas Neijbert (KOSA) i 
handläggning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180410 § 54, tre sidor. 
Årsredovisning 2017, 65 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 89 
Ansvarsprövning för år 2017 miljö- och byggnadsnämnden 
(KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Tomas Fredén (S), Owe Thorssell (MP) och 
Petra Wiklund (M) i handläggning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180410 § 54, tre sidor. 
Årsredovisning 2017, 65 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 90 
Ansvarsprövning för år 2017 socialnämnden (KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ledamöterna i socialnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sven-Inge Persson (S), Ann-Gret Olsson (S), 
Margreth Göransdotter (S), Lars Ljungman (KOSA), Ulla Envall (KOSA), 
Jonas Wittink (MP) och Barbro Wallin (M) i handläggning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180410 § 54, tre sidor. 
Årsredovisning 2017, 65 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 91 
Ansvarsprövning för år 2017 tekniska nämnden (KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ledamöterna i tekniska nämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sven-Inge Persson (S), Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Göran Westling (KOSA), Gunnar Östberg (KOSA) och Fredrik Andersson (C) i 
handläggning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180410 § 54, tre sidor. 
Årsredovisning 2017, 65 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 92 
Ansvarsprövning för år 2017 kommunstyrelsen (KS/2018:38) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S), Tomas Fredén (S), 
Ann-Gret Olsson (S), Lars-Erik Granholm (KOSA), Svante Hanses (KOSA), 
Per Källs (KOSA), Lars Ljungman (KOSA), Jonas Wittink (MP), 
Sofia Jarl (C), Stefan J Eriksson (M), Anders Bengtsson (KD) och 
Christer Iversen (L) i handläggning och beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180410 § 54, tre sidor. 
Årsredovisning 2017, 65 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilaga, Kommunrevisorerna, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 93 
Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2017 (KS/2018:142) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sven-Inge Persson (S), Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Göran Westling (KOSA), Gunnar Östberg (KOSA), Sofia Jarl (C) och  
Anders Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Gagnefsbostäder AB för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 65, en sida. 
Protokollsutdrag, GBAB 180418 § 5, dnr GBAB/2018:4, en sida. 
Årsredovisning för Gagnefsbostäder Aktiebolag, räkenskapsåret 2017, 19 sidor. 
Revisionsberättelse, PwC, 2018-04-18, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefsbostäder AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-06-14 56 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 94 
Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2017 (KS/2018:135) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Alf Johansson (S), Jonas Wittink (MP), 
Anders Bengtsson (KD) och Christer Iversen (L) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning för Gagnefs Teknik AB för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 66, en sida. 
Protokollsutdrag, GTAB 2018-04-11 § 14, två sidor. 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 inklusive revisionsberättelse, 
Gagnefs Teknik AB, 25 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Teknik AB 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 95 
Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2017 (KS/2018:128) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Dala Vatten och Avfall AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Alf Johansson (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 67, en sida. 
Protokollsutdrag, DVAAB 2018-04-10 § 17, två sidor. 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017, Dala Vatten och Avfall AB, 
2018-04-10, 22 sidor. 
Revisionsberättelse, PwC, 2018-04-12, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Dala Vatten och Avfall AB 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 96 
Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2017 (KS/2018:97) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Falun Borlänge-regionen AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) i 
handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Falun Borlänge-regionen AB för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 68, 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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Falun Borlänge-regionen AB 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 97 
Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2017 (KS/2018:157) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Utveckling i Dalarna Holding AB till 
handlingarna. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) i handläggning 
och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning 2017 för Utveckling i Dalarna Holding AB. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180605 § 96, en sida. 
Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB, räkenskapsåret 2017, 
åtta sidor. 
Revisionsberättelse, Ernst & Young AB, 2018-05-17, två sidor. 
Granskningsrapport för år 2017, 2018-05-23, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-28, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 98 
Dala Energi AB årsredovisning 2017 (KS/2018:143) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga årsredovisning 2017 för Dala Energi AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Granholm (KOSA) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 69, en sida. 
Årsredovisning 2017 inklusive revisionsberättelse, Dala Energi, 42 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Dala Energi AB 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 99 
Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2017 (KS/2018:84) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
verksamhetsåret 2017. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S), Lars-Erik Granholm (KOSA) 
och Sofia Jarl (C) i handläggning och beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 70, 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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 100 
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. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) i handläggning 
och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Region Dalarna för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 71, 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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Region Dalarna 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 101 
Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2017 (KS/2018:117) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 
verksamhetsåret 2017. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sven-Inge Persson (S) och Anders Bengtsson (KD) i 
handläggning och beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Nedansiljans samordningsförbund för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 72, en sida. 
Årsredovisning 2017 inklusive bilagor, Nedansiljans samordningsförbund, 
2018-03-20, 23 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2017, 2018-03-28, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Nedansiljans samordningsförbund 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 102 
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. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) i 
handläggning och beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse för den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 2018-05-22 § 73, 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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 103 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 (KS/2018:40) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Margreth Göransdotter (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 74, en 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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, ens sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 104 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 
(KS/2018:132) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

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

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 75, 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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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§ 105 
Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 
(KS/2018:104) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 för 
Språktolksnämnden Dalarna. 

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

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Margreth Göransdotter (S) och Per Källs (KOSA) i 
handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut för Språktolksnämnden i Dalarna för år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180522 § 76, en sida. 
Protokollsutdrag, Språktolksnämnden i Dalarna 2018-02-15 § 3, två sidor. 
Protokollsutdrag, Språktolksnämnden i Dalarna 2018-02-15 § 4, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Språktolksnämnden Dalarna 
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§ 106 
Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) (KS/2018:30) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond. 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Eriksson (V) har tidigare varit ersättare i stiftelsen 
Gagnefs Naturvårdsfond. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 180503 § 52 
KF 180307 § 20 
KF 171214 § 183, dnr KS/2017:2/11 
KF 171109 § 150, dnr KS/2017:2/11 
KF 171005 § 121, dnr KS/2017:2/11 
KF 170615 § 98, dnr KS/2017:2/11 
KF 170504 § 51, dnr KS/2017:2/11 
KF 170309 § 13, dnr KS/2017:2/11 
KF 161215 § 254, dnr KS/2016:43/11 
KF 161110 § 223, dnr KS/2016:43/11 
KF 161110 § 222, dnr KS/2016:9/11 
KF 141208 § 259, dnr KS/2014:852/11 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
V, gruppledare 
Gagnefs Naturvårdsfond 
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§ 107 
Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) (KS/2018:30) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Eriksson (V) har tidigare varit ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 180503 § 53 
KF 180307 § 21 
KF 171214 § 184, dnr KS/2017:2/11 
KF 171109 § 151, dnr KS/2017:2/11 
KF 171005 § 122, dnr KS/2017:2/11 
KF 170615 § 99, dnr KS/2017:2/11 
KF 170504 § 52, dnr KS/2017:2/11 
KF 170309 § 14, dnr KS/2017:2/11 
KF 161215 § 255, dnr KS/2016:43/11 
KF 161110 § 225, dnr KS/2016:43/11 
KF 161110 § 224, dnr KS/2016:9/11 
KF 141208 § 234, dnr KS/2014:852/11 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
V, gruppledare 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-06-14 70 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 108 
Val av ersättare i valnämnden (V) (KS/2018:30) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i valnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Eriksson (V) har tidigare varit ersättare i valnämnden. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 180503 § 54 
KF 180307 § 22 
KF 171214 § 185, dnr KS/2017:2/11 
KF 171109 § 152, dnr KS/2017:2/11 
KF 171005 § 123, dnr KS/2017:2/11 
KF 170615 § 100, dnr KS/2017:2/11 
KF 170504 § 53, dnr KS/2017:2/11 
KF 170309 § 15, dnr KS/2017:2/11 
KF 161215 § 256, dnr KS/2016:43/11 
KF 161110 § 227, dnr KS/2016:43/11 
KF 161110 § 226, dnr KS/2016:9/11 
KF 141208 § 236, dnr KS/2014:852/11 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
V, gruppledare 
Valnämnden 
 
 
 


