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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 11:00-12:10, ajournering kl. 11.50-12.05 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irené Homman (S), ordförande 

Christina Walles (S) 

Tomas Fredén (S) 

Fredrik Jarl (C) 

Erik Warg (C) 

Anders Bengtsson (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare 

Per Källs (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) 

Lars Ljungman (KOSA) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Jenz Ek, ekonomichef  
 

Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-06-29, kl. 13:00 §103 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors  

 
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 2018-06-29 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§103-§103 2018-07-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-07-24 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 103 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-06-14 § 101, eftersom beslutet 

fattades på formellt felaktig grund. 

2. Bevilja Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening ett 

startbidrag om 100 000 kronor under förutsättning att tillstånd beviljas 

att bedriva förskoleverksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Utöver tidigare insänt material har föräldrakooperativet inkommit med en 

likviditetsbudget för augusti-december 2018. Av den framgår att man 

beräknar ha en brist på likvida medel på cirka 50 000 kr/mån under 

perioden vilket ackumulerat uppgår till cirka 250 000 kr. För att få 

ekonomi i verksamheten bedöms förskolan behöva minst 15 barn vilket 

man beräknar uppnå i december månad. 

 

För att täcka underskottet under verksamhetens första månader har 

kooperativet vänt sig till kommunen för att diskutera en lösning. Främst 

har diskussionen handlat om en lösning där kommunen förskottsbetalar 

bidrag som sedan regleras på framtida fakturor. En skuld på 250 000 kr 

bedöms inte kunna återbetalas annat än under en längre tidsperiod då 

verksamheten inte beräknas uppnå något större överskott vilket ökar 

kommunens risk i händelse av exempelvis konkurs. Föreningen förväntas 

inte heller ha tillgångar av större värde vilket gör en fordran osäker. 

  

Kommunalrättsligt är det inte tillåtet för en kommun att agera kreditgivare. 

Det strider såväl mot förbudet att ge stöd till enskild näringsidkare 

(2 kap. 8 § i Kommunallagen) som förbudet mot att bedriva spekulativ 

verksamhet (11 kap. 2 § i Kommunallagen). Detta har diskuterats med 

SKLs förbundsjurister. 

 

Föräldrakooperativet har utöver ovanstående begäran även inkommit med en 

ansökan om ett investeringsbidrag för inköp av inventarier etcetera. Totalt 

uppgår ansökningen till 147 000 kr. Kommunen har tidigare beviljat bidrag 

till förskoleverksamhet på 100 000 kr vilket kan anses vara prejudicerande. 

Detta har diskuterats med kooperativet och de har ställt sig positiv till ett 

bidrag på 100 000 kr. Alla eventuella bidrag bör villkoras med att utbetalning 

sker efter att verksamheten har fått erforderliga tillstånd. 
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Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 11.50-12.05. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-06-14 § 101, 

eftersom beslutet fattades på formellt felaktig grund. 

 

Fredrik Jarl (C): Bevilja Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening 

ett startbidrag om 100 000 kronor under förutsättning att tillstånd beviljas att 

bedriva förskoleverksamhet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-06-28, två sidor. 

Likviditetsbudget, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 180614 § 101 

Bun 180530 § 42, dnr BUN/2018:122 

 

Protokollsutdrag 

Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening 

 

 

 


