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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:20 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Kerstin Stenqvist (C) 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Tomas Fredén (S) 
Stefan Eriksson (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Magnus Eriksson (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Jan Wiklund (M) 
Agneta Finn (KOSA) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg 
Jenz Ek, ekonomichef 
Karin Halvarsson, ekonom 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-10-23, kl. 12:00 §132-§146 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Anders Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2018-10-16 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§132-§146 2018-10-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-15 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 132 
Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett 
alternativ till kommunal hemtjänst (KS/2018:65) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera medborgarförslaget med uppdrag att komplettera 
beslutsunderlaget med en redogörelse av hur modeller av 
anhöriganställningar kan se ut och hur vården kvalitetssäkras i 
kommuner där detta är infört. 

 
Ärendebeskrivning 
X och X föreslår i ett medborgarförslag att:  
Arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst. 
Anhörig som vårdar nära anhörig ska ha rätt till arvode/lön utifrån de 
behov av insatser som beviljats vårdtagaren. Det ska vara den enskildes 
behov och önskemål som ska ligga till grunden för hur, var och av vem 
behoven tillfredsställs. 
 
Bedömning 
Socialnämndens bedömning är att anhöriga som har ett stort vårdansvar 
behöver avlastning. Syftet med kommunens stöd till anhöriga är framför allt 
att minska anhörigas fysiska, psykiska och sociala belastning. Detta erbjuds 
via kommunens socialtjänst i olika former. Den anhöriga kan genom stödet få 
en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. 
 
Det är svårt för kommunens socialtjänst att ha insyn och garantera att 
enskilda får den omvårdnad de behöver av anhörigvårdare. Personal i 
hemtjänst har utbildning och inarbetade rutiner för att ta kontakt med andra 
professioner vid behov, exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
sjukgymnast. I nationella kvalitetsmätningar ligger Gagnefs hemtjänst bland 
de bästa i Sverige vid upprepade tillfällen. 
 
Anhöriga kan inte ges samma grundutbildning eller fortbildning som 
kommunens personal, vilket innebär att kommunen inte kan ställa samma 
krav på anhöriga. Det är också svårt för kommunen att bedöma om en 
anhörig är lämplig för uppdraget, om den vård som utförs är adekvat och 
följer lagstiftning. Att både vara anhörig och ha en anställning för att 
verkställa beslut kan vara en svår och komplicerad situation. 
 
I Gagnefs kommun finns en väl fungerande hemtjänst med hög kvalitet i 
sina insatser och ett fullgott stöd för de som vårdar eller stödjer anhöriga 
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och den som är i behov av stöd. Mot denna bakgrund anser socialnämnden 
att Gagnefs kommun inte ska införa arvoderad anhörigvård. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag, 2018-09-17 § 63, till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige är att avslå medborgarförslaget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Eriksson (M): Återremittera medborgarförslaget med uppdrag att 
komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse av hur modeller av 
anhöriganställningar kan se ut och hur vården kvalitetssäkras i kommuner 
där detta är infört. 

Christer Iversen (L): Bifall till Stefan Eriksson (M) förslag. 

Patrik Andersson (KOSA): Bifall till socialnämndens förslag. 

Fredrik Jarl (C): Bifall till Stefan Eriksson (M) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Eriksson (M) förslag om återremiss mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller att återremittera ärendet. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller Stefan Eriksson (M) förslag om återremiss. 
Den som röstar nej bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 3 nej-röster. 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Kerstin Stenquist C X  X    

Erik Warg C X  X    

Irené Homman S X  X    

Tomas Fredén S X  X    

Daniel Bergman S – Magnus Eriksson (S) X    

Stefan Eriksson M X  X   

Anders Bengtsson KD X   X   

Patrik Andersson KOSA X   X   

Maria Alfredsson MP – Robert Österlund (V)  X   

Christer Iversen L X  X   

Fredrik Jarl C X  X    

   Totalsumma: 8 3  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag inklusive bilaga, SN 180917 § 63, dnr SN/2018:51, tre sidor. 
Protokollsutdrag, KF 180307 § 4, en sida. 
Medborgarförslag, 2018-02-14, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 180903, två sidor. 
 
Lagrum 
5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 
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§ 133 
Delårsbokslut per 2018-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
(KS/2018:58) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Delårsrapport och prognos per 2018-08-31” och överlämna 
denna till kommunens revisorer. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2018-08-31”. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2018-08-31. 
 
Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 25,6 mnkr vilket är 11,8 mnkr 
bättre än budget. Stora överskott redovisas av kommunstyrelsen samt tekniska 
nämnden. Socialnämnden redovisar ett stort underskott. Övriga nämnder visar 
mindre överskott. 
 
Prognosen för kommunen som helhet visar på ett överskott på 12,6 mnkr 
vilket är 2,8 mnkr bättre än budgeterat. Kommunens verksamheter 
prognostiseras få ett överskott på 4,3 mnkr, medan finansförvaltningen 
förväntas få ett underskott på 1,5 mnkr.  
 
Socialnämnden förväntar sig ett utfall för året på -5,3 mnkr. Det finns 
negativa prognosavvikelser inom tre huvudverksamhetsområden: Vård- och 
omsorg -0,2 mnkr, Individ- och familjeomsorg (IFO) -3,1 mnkr, 
integrationsverksamheten -1,1 samt LSS -1,8 mnkr. Administrationen samt 
hälso- och sjukvård prognostiserar överskott på totalt 0,9 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 7,0 mnkr. Den största 
anledningen till detta är att delar av kommunens budget för kapitalkostnader 
finns centralt budgeterad hos ekonomiavdelningen. Denna budget fördelas 
ut till de andra verksamheterna allt eftersom investeringar ianspråktas. Detta 
överskott består av effekter av komponentredovisning av kommunens 
fastigheter (3,1 mnkr), nedskrivning av gamla kommunförrådet (1,1 mnkr) 
samt uteblivna investeringar (ca 0,8 mnkr). 
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Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr. Detta beror 
främst på ersättning från försäkringsbolaget för en tidigare vattenskada samt 
att budgeterade medel för rivning av det gamla kommunförrådet samt 
återställning av mark inte beräknas användas under året. Barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige 
förväntas ge resultat nära budget. Miljö- och byggnadsnämnden 
prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. 
 
Gagnefsbostäder AB redovisar ett utfall på 0,2 mnkr vilket är 0,5 mnkr 
sämre än budget. För helåret förväntas ett positivt resultat med 0,8 mnkr. 
 
Gagnefs Teknik ABs delårsresultatet visar ett resultat som är 4,7 mnkr 
bättre än budgeterat. För helåret förväntas ett positivt resultat på 0,8 mnkr 
vilket är 0,75 mnkr bättre än budget. 
 
Dala Vatten och Avfall AB redovisar ett negativt resultat med 0,2 mnkr och 
prognostiserar ett nollresultat för året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, AU 181002 § 31, två sidor. 
Delårsrapport och prognos 2018-08-31, 40 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-28, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 134 
Ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund 
(KS/2018:123) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund. 
 
Ärendebeskrivning 
Den nya förbundsordningen utgår ifrån en rekommendation som Nationella Rådet 
för finansiell samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett initiativ till en 
gemensam översyn av länets samtliga samordningsförbunds förbundsordningar. 
 
Revideringen av Nedansiljans samordningsförbund förbundsordning består i: 

• Omarbetad disposition  

• Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter (6 § 3 st) 

• Förändrad mandatperiod 5 §   

• Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 § lag (2003:1210) om finansiell 
samordning) 

• Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för kommun 
och landsting (14 §) 

• Ersättning till ledamöter m.fl. (18 §)  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-15, en sida. 
Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund, 2017-05-08, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 135 
Gemensam överförmyndarnämnd (KS/2018:156) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att framföra 
Gagnefs kommuns uppfattning att ordförande och vice 
ordförande bör alternera mellan kommunerna. 

 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet 
och rutin är oerhört viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan 
Falun – Borlängeregionen står därigenom för en stor utmaning då flera av 
de erfarna överförmyndarna gör sin sista mandatperiod 2015-2018.  
 
Överförmyndarna har i och med denna utmaning fört en diskussion i 
styrgruppen för Överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen och 
kommit fram till att det är önskvärt med en gemensam nämnd från och med 
årsskiftet 2018/2019.  
 
En gemensam överförmyndarnämnd säkerställer rättssäkra beslut i 
överförmyndarens myndighetsutövning samt enhetliga bedömningar i de 
samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat förhållningssätt i 
utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor 
samt att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en 
gemensam nämnd föreslås sammanträda månadsvis.   
 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande 
samverkan, som fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för 
överförmyndarverksamheten. 
 
För att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i 
samtliga samverkanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma 
nämnden samt att det reviderade samverkansavtalet behöver godkännas.  
 
Inrättandet av en gemensam överförmyndarnämnd innebär inte några 
ytterligare ekonomiska åtaganden för Gagnefs kommun. 
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Förslag till beslut 
Liggande förslag till beslut är: 

1. Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun godkänner föreliggande förslag 
att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna 
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 

2. Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun antar förslag till reglemente för 
den gemensamma överförmyndarnämnden. 

3. Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun godkänner det reviderade 
samverkansavtalet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att framföra 
Gagnefs kommuns uppfattning att ordförande och vice ordförande bör 
alternera mellan kommunerna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, AU 180904 § 23, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-15, en sida. 

Tjänsteskrivelse – Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperiod 
2019-2022, Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen, 
2018-04-27, fyra sidor. 

Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam 
organisation i Falun- Borlängeregionen, Överförmyndare i samverkan 
Falun- Borlängeregionen, åtta sidor. 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, Borlänge kommun, 
tio sidor. 
 
Underlag 
Gemensam överförmyndarnämnd – Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken och Säters kommun – Reglemente, tio sidor. 
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§ 136 
Skattesats för Gagnefs kommun 2019 (KS/2018:213) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa skattesats för 2019 till 22,54 %. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kan kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger 
avvakta med att upprätta ett budgetförslag till november månad. Då måste 
kommunstyrelsen ändå under oktober månad föreslå en skattesats som 
kommunfullmäktige kan besluta under november. Skattesatsen kan sedan 
ändras vid kommunfullmäktiges slutgiltiga budgetbehandling under 
december månad. 
 
På grund av att det är valår har budgetberedningen inte lämnat något 
budgetförslag till kommunstyrelsen. Därför kan kommunstyrelsen inte 
upprätta budgetförslaget i oktober. Förutsättningen för budgetarbetet har 
hela tiden varit oförändrad kommunalskattesats. Därför bör 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 
22,54 % under 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Iversen (L): Fastställa skattesats för 2019 till 22,50 %. 
Patrik Andersson (KOSA): Fastställa skattesats för 2019 till 22,29 %. 
Anders Bengtsson (KD): Fastställa skattesats för 2019 till 22,41 %. 
Irené Homman (S): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag. 
 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att liggande förslag är huvudförslag. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1. Christer Iversen (L), Patrik Andersson (KOSA) och Anders Bengtsson (KD) 
förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2. Liggande förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till 
motförslag. 

 

Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 
Den som röstar nej bifaller det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
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Beslutsgång om motförslag 
Ordföranden ställer Christer Iversen (L), Patrik Andersson (KOSA) och 
Anders Bengtsson (KD) förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen utser Christer Iversen (L) förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 3 nej-röster. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Kerstin Stenquist C X  X    

Erik Warg C X  X    

Irené Homman S X  X    

Tomas Fredén S X  X    

Daniel Bergman S – Magnus Eriksson (S) X    

Stefan Eriksson M X  X   

Anders Bengtsson KD X   X   

Patrik Andersson KOSA X   X   

Maria Alfredsson MP – Robert Österlund (V) X   

Christer Iversen L X   X   

Fredrik Jarl C X  X    

   Totalsumma: 8 3  
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Christer Iversen (L) och Anders Bengtsson (KD) 
till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, AU 181002 § 32, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-13, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 137 
Kommunstyrelsens ärendebalanslista (KS/2018:244) 
 
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 
Kf 150903 § 148 
KS/2012:752/01 

Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun 

Ks 160630 § 111 
KS/2012:752/01 

Äldreboende för dementa 

Ks 160630 § 112 
KS/2012:752/01 

Detaljplaneprocess 

Ks 161122 § 213 
KS/2012:752/01 

Äldre-/demensboende – placering och fortsatt 
utredning 

Ks 170214 § 20 
KS/2012:752/01 

Kompletterande utredningsuppdrag vad gäller 
demensboendet

Kf 170615 § 68 
KS/2012:752/01 

Nytt äldreboende för dementa 

Ks 171121 § 153 
KS/2012:752/01 

Nytt äldreboende för dementa – placering 

Kf 180503 § 43 
KS/2012:752 

Ägar- och driftformer för äldreboende för personer 
med demenssjukdom i Gagnefs kommun

Ks 180522 § 90 
KS/2012:752 

Ägar- och driftformer för äldreboende för personer 
med demenssjukdom i Gagnefs kommun

Ks 170919 § 111 
KS/2017:25/04 

Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 
2016” – svar 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-09, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2018-10-09, åtta sidor. 
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§ 138 
Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Kommunstyrelsen 
(KS/2018:29) 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Kommunstyrelsen till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens prognos per den 31 augusti 2018 är 7 mnkr bättre än 
budget och 2,8 mnkr bättre än föregående prognos. De största avvikelserna 
mot såväl budget som prognos finns hos kommunledningen och 
ekonomiavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, AU 181002 § 30, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos Kommunstyrelsen 2018-08-31, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-27, en sida. 
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§ 139 
Finansrapport 2018-08-31 (KS/2018:21) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Finansrapport 2018-08-31 till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning 
som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 ska finansförvaltningen 
rapportera till kommunstyrelsen 3 gånger om året. En gång om året, vid 
årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180918 § 116, en sida. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-11, en sida. 
Finansrapport 2018-08-31, tre sidor. 
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§ 140 
Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 
fullmakter m m (KS/2018:239) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl (C), 1:e vice 
ordförande Irene Homman (S), kommunchef Tommy Sandberg, 
ekonomichef Jenz Ek samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att 
två i förening teckna kommunens firma. 

2. Kommunens firmatecknare får var för sig skriva på handlingar som rör 
överföring av telefonabonnemang, vem som för kommunens räkning får 
administrera SITHS kort, vem som för kommunens räkning får tillträde 
till Försäkringskassans SUS system samt ansökningar om kund- och 
kreditkort upp till kreditbelopp på 50 000 kronor. För kreditbelopp över 
50 000 kronor ska handlingen underskrivas två i förening. 

3. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna 
kommunens bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Jenz Ek Ekonom, Birgitta Jansson 
Ekonom, Karin Halvarsson Ekonom, Helene Örnebring 
Ekonom, Erik Mååg Ekonom Erica Arvidsson 
Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow  

4. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg och ekonomichef Jenz Ek 
att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 
fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. 
Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 
öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 
till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. Utdrag ur 
detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

7. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 
till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges 
beslut, till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. 
Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 
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8. Ge fullmakt åt ekonomichef Jenz Ek eller kommunchef Tommy Sandberg 
att underteckna handlingar där kommunstyrelsen beviljar kommunal 
borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

9. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg eller den kommunchefen 
sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll 
ska tjäna som fullmakt. 

10. Ge fullmakt åt markingenjör Lena Snis eller teknisk chef Marcus Blomqvist 
att ansöka om och som ombud företräda Gagnefs kommun vid 
lantmäteriförrättningar. 

11. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 
Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens 
räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

12. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 
Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens 
räkning avseende: 

· köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

· att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 
kommunens fastigheter. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Tommy Sandberg 
inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe. 

14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Jenz Ek 
inträder kommunchef Tommy Sandberg i dennes ställe. 

 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 171121 § 179, dnr KS/2014:948 
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§ 141 
Rapporter (KS/2018:199) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 1 2018) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdagen till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in 
avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, 
kommunens revisorer och fullmäktige en gång per kvartal. Skyldigheten att 
rapportera gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). 
Omsorg om äldre och funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och 
familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats 
som ej verkställt, ska nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 
revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 
intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan 
avföras från vidare granskning. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 180528 § 57, två sidor. 

Dnr: KS/2018:199 (SN/2018:88) 
 
2. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 2 2018) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdagen till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in 
avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, 
kommunens revisorer och fullmäktige en gång per kvartal. Skyldigheten att 
rapportera gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). 
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Omsorg om äldre och funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och 
familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats 
som ej verkställt, ska nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 
revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 
intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan 
avföras från vidare granskning. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 180917 § 69, två sidor. 

Dnr: KS/2018:199 (SN/2018:88) 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-09, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 1, 2) 
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§ 142 
Rapport från nämnderna 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsrapport från tekniska nämnden, föredras av ordförande. 
 
Tekniska nämnden 

• Kommunhuset 

• Kyrkskolan 

• Dagcentral 

• Djurmoskolan 

• Tjärnsjögården 
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§ 143 
Anmälan av utskottens protokoll (KS/2018:33) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-05, en sida. 
Allmänna utskottet 2018-10-02, §§ 29-32 
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§ 144 
Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna (KS/2018:140) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gagnefs kommun godkänner att verksamheten i kommunalförbundet 
Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet 
Region Dalarna avvecklas genom likvidation. 

2. Gagnefs kommun godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas 
egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 2018-12-31 ska 
återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med 
huvudprincipen i förbundsordningen varvid respektive kommuns andel 
utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Region Dalarnas direktion har remitterat fråga om 
likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna till medlemmarna. 
 
Svar önskas på följande frågeställningar: 

• Godkänner kommunen/landstinget att verksamheten i 
kommunalförbundet Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att 
kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom likvidation? 

• Godkänner kommunen/landstinget att kommunalförbundet Region 
Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 
ska återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med 
huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel 
utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter? 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-12, en sida. 

Medlemsremiss, Likvidation av kommunförbundet Region Dalarna samt 
fördelning av kommunalförbundets tillgångar och skulder, Region Dalarna, 
2018-05-02, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 145 
Detaljplan för fastighet del av Bäsna 34:12 (KS/2018:179) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för 
fastighet del av Bäsna 34:12. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 180918 § 110, fyra sidor. 
Karta, del av Bäsna 34:12, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-18, en sida. 
Komplettering till Bäsna skola, förskola, tre sidor. 
Protokollsutdrag, BUN 180530 § 37, dnr BUN/2016:243, fyra sidor. 
Statusbedömning av Bäsnaskolan, 2018-04-16, två sidor. 
Fastighetskostnader Bäsna, 2018-05-22, en sida. 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-07, tre sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 181015 § 125 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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§ 146 
Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2018:28) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Bostadsmarknadsläget 

• Etableringar 

• Översiktsplanen 

• Budgetarbete 2019 

• Värdegrund, Visions- och målpaketet 

• Introduktion för nyanställda  

• Falun-Borlängeregionen 

• Aspirantprogram 

• Infrastrukturfrågor 

• E-arkiv i Dalarna 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-16, en sida. 
 
 
 


