
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-14 1 (6) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 17:00-17:36 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irené Homman (S), ordförande 

Tomas Fredén (S) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) 

Svante Hanses (KOSA) 

Fredrik Jarl (C) 

Erik Warg (C) 

Stefan J Eriksson (M) 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Christina Walles (S) 

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

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Jenz Ek, ekonomichef 

 
Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-06-14, kl. 17:45 §100-§102 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Irené Homman (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Fredrik Jarl (C)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-06-14 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§100-§102 2018-06-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-07-09 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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§ 100 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun (KS/2018:58) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 samt uppdra åt 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att vidtaga 

åtgärder för att nå en budget i balans. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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. 

 

Förslag till beslut 

Liggande förslag till beslut är: 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Godkänna Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 inklusive 

socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens åtgärder för att nå 

en budget i balans och översända denna till kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

handlingarna. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Godkänna Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 

samt uppdra åt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att 

vidtaga åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Svante Hanses (KOSA) förslag och 

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, KS 180605 § 91, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-16, en sida. 

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. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-14 5 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 101 

Fristående förskola i Gagnefs kyrkby (KS/2018:164) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening en 

förskottsutbetalning om 147 000 kronor. Utbetalningen ska betalas av 

genom en reducering av den ersättning som Föräldrakooperativet i 

Gagnef ekonomisk förening i sin tur fakturerar kommunen. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening ansöker om att starta en 

fristående förskola i Kyrkbyn. Den planerade fristående verksamheten 

kommer att bedrivas i de lokaler som den fristående förskolan ScaDuMe 

nyttjar. De planerar att ha cirka 25 platser. 

 

Ansökan har behandlats av barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till ansökan och bifaller 

den, och ger förvaltningschefen i uppdrag att ta beslut om godkännande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut grundar sig på att 

föräldrakooperativet sökt investeringsbidrag på 147 tkr. Beslut om 

investeringsbidrag till en ekonomisk förening kan inte barn- och 

utbildningsnämnden besluta om utan man hänvisar ärendet till 

kommunstyrelsen för handläggning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-06-08, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 180530 § 42, två sidor. 

Ansökan till Gagnefs kommun om att bedriva fristående 

förskoleverksamhet, Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening, 

2018-05-06, tre sidor. 

Registreringsbevis, Bolagsverket, 2018-04-11, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening 
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§ 102 

Extra sammanträde för kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Extra sammanträde för kommunstyrelsen 2018-06-29, kl. 11.00. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

 

 

 


