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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Lindberghallen Djurås, kl. 15:00-18:10 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Alf Johansson (S), ordförande 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Anders Bengtsson (KD) 
Johanna Hallin (C) 
Daniel Bergman (S) 
Erik Warg (C) 
Christina Walles (S) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Erik Bergman (M) 
Jari Paananen (KD) §201, §203-223 
Kerstin Stenqvist (C) 
Robert Österlund (V) 
Magnus Eriksson (S) 
Fredrik Andersson (C) 
Agneta Finn (KOSA) 
Jan Wiklund (M) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Catharina Karlhager (KD) 
Maria Svensson (C) 
Jonas Hellsten (C) §201-§216 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
Birgitta Ihlis (M) 
Ola Hebert (C) 
Ann-Christine Karlsson (S) 
Mathias Bengtsson (KD) 
Kristina Bolinder (C) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Petra Wiklund (M) tjänstgörande för Stefan Eriksson (M) 
Maria Alfredsson (MP) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP) 
Yvonne Soneson (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 
Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Pelle Källs (KOSA) 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Jonas Hellsten (C) §217-§223 
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Övriga närvarande 
Ersättare 
Barbro Wallin (M) 
Birgitta Floresjö (C) 
Margreth Göransdotter (S) 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, ekonomichef §209, §215 
Erica Arvidsson, ekonom §214 
 
Justering 
Justerare 
Erik Bergman (M) och Patrik Andersson (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-12-18, kl. 15:00 §201-§223 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Alf Johansson (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   _________________________________  
Erik Bergman (M) Patrik Andersson (KOSA)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2018-12-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§201-§223 2018-12-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-01-10 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 201 
Utdelning av kommunens hedersgåva 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Alf Johansson (S) delar ut kommunens 
hedersgåva, ett armbandsur i guld eller ett presentkort på konst/hantverk, 
blommor och kommunvapen på pin. 
 
Hedersgåvan tilldelas den som varit anställd och/eller har haft kommunalt 
förtroendeuppdrag i 25 år. 
 
2018 års mottagare av kommunens hedersgåva 
Åsa Hedbom, fritidspedagog 
Ylva Jensen, undersköterska 
Ulla-Britta Ekberg, lärare 
Eva Olsson, undersköterska 
Anna-Karin Johansson, undersköterska 
Inga-Maj Östling, skolbiblioteksassistent 
Per Hindrikes, boendehandledare 
Elisabet Larsson-Söderlund, musiklärare 
Jan-Olov Ahlin, boendehandledare 
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§ 202 
Ekonomisk rapport (KS/2018:58) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande kommenterar den budgetreservation som 
riksdagen sade ja till den 12 december 2018. 
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§ 203 
Verksamhetsrapport (KS/2018:59) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Gemensamma nämnden för upphandling – Nämndplan för 2019-2021 

• Upphandlingsdag i Gagnef 

• Förrådstomten 

• Yttrande över planen för tredje etappen av ombyggnationen av E16 

• Nämndernas uppfyllandemål 
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§ 204 
Medborgarförslag om att strandremsan längs älven mellan Grävs 
badplats och Grådas badplats görs om till gångväg eller gångstig 
(KS/2018:273) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att 
strandremsan längs älven mellan Grävs badplats och Grådas badplats görs 
om till gångväg eller gångstig. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-11-10, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning 
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§ 205 
Medborgarförslag om erbjudande om informationsservice för äldre 
(KS/2018:280) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X och X, till kommunfullmäktige föreslås att 
erbjuda informationsservice för äldre i Gagnefs kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-11-21, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden + medborgarförslag för handläggning 
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§ 206 
Motion om att flytta del av verksamheten på Stationen (KS/2018:318) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Patrik Andersson (KOSA) att 
flytta del av verksamheten på Stationen till Monteliusgården. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, 2018-12-10, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + motion för handläggning 
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§ 207 
Interpellation om tidsplanen för byggandet av det nya demensboendet 
(KS/2018:319) 
 
Patrik Andersson (KOSA) frågar 

• Hur ser tidsplanen ut? 

• Hur långt har processen kommit och när väntas nästa steg tas? 
 
Svar på interpellationen lämnas vid nästkommande sammanträde för 
kommunfullmäktige. 
 
Underlag 
Interpellation från Patrik Andersson (KOSA), 2018-12-10, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Fredrik Jarl (C) + handling 
Patrik Andersson (KOSA) 
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§ 208 
Motion om inbyggda filter (KS/2018:176) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Genom kommunstyrelsens beslutade åtgärder bifalla motionen. 
 
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. 
 
Ärendets beredning 
Kommunens IT-avdelning kommer i samråd med kommunerna i 
Falun-Borlänge regionen upphandla tekniska lösningar som ger möjlighet 
till att filtrera bort olämpliga hemsidor, så att barn och elever inte kan få 
tillgång till dessa via kommunens server. 
 
Kommunikationsavdelningens yttrande 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut är att bifalla motionen 
med hänvisning till ett länssamarbete mellan IT-avdelningarna. 
Det samarbetet har pågått under en tid och resulterat i en gemensam 
upphandling av ett system, NetClean ProActive. 
 
NetClean är, i den del som är upphandlad nu, utformat för att upptäcka och 
förhindra barnpornografi i datorer och är baserat på av polis klassificerat 
sexuellt övergreppsmaterial. I nästa steg, men som inte är upphandlat i denna 
fas, kan systemet även omfatta andra typer av device (telefoner, läsplattor) 
samt även nätverkstrafik. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att Gagnefs kommun skriver avtal med NetClean likt 
troligtvis de flesta andra av Dalakommunerna för att i första hand, och när 
nu upphandlingen är utformad på det sättet, säkerställa att sexuellt 
övergreppsmaterial inte återfinns på kommunens datorer. Systemet kan 
därefter utnyttjas för att, om så beslutas eller är finnes lämpligt, omfatta 
även andra typer av enheter och nätverk. 
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Finansiering 
Kostnaden för systemet är cirka 50 tkr per år. Föreslås att summan för 2018 
och 2019 inryms i kommunikationsavdelningens beslutade budget för dessa år, 
men att budgetmedel för åren efter det tillförs. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181120 § 161, två sidor. 
Protokollsutdrag, BUN 180912 § 53, dnr BUN/2018:190, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 180614 § 67, en sida. 
Motion, 2018-06-12, en sida. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, AU 181106 § 33, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-26, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-09-03, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Anders Bengtsson (KD) 
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-12-13 13 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 209 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun (KS/2018:58) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en budgetuppföljningsprognos 
per 2018-10-31. 
 

Prognosen visar ett överskott mot budget på 1,4 mnkr. 
 

Finansförvaltningen förbättrar prognos med 0,5 mnkr och räknar med ett 
underskott på 1,0 mnkr. Förbättringen beror på lägre personalkostnader än 
tidigare prognos. 
 

Kommunstyrelsen försämrar sin prognos med 1,6 mnkr jämfört med 
augustiprognosen. Anledningen till försämringen är tillkommande 
föreningsbidrag samt införandekostnader för GDPR. Totalt prognostiserar 
kommunstyrelsen ett överskott på 5,4 mnkr vilket till största del beror på att 
hela budgeten för kapitalkostnader inte beräknas användas. 
 

Barn- och utbildningsnämnden försämrar sin prognos med 1,3 mnkr och 
prognostiserar ett resultat på -1,1 mnkr. Förskolan förbättrar sin prognos 
med 0,6 mnkr samtidigt som grundskolan och fritidshemmen försämrar sin 
prognos med 1,4 mnkr.  
 

Socialnämnden prognostiserar fortfarande ett betydande underskott på 
-4,9 mnkr men förbättrar samtidigt sin prognos med 0,4 mnkr jämfört med i 
augusti. Positivt är att vård och omsorg totalt sett har en budget i balans 
även om det finns betydande skillnader mellan verksamheterna. 
 

Övriga verksamheter visar på förhållandevis små budgetavvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 181, två sidor. 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun, nio sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-12-03, två sidor. 
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§ 210 
Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2019 (KS/2018:237) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Investeringsbudget 2019 för Gagnefs Teknik AB om totalt 
16,9 miljoner kronor. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Teknik AB investeringsbudget 2019 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 182, en sida. 
Protokollsutdrag inkl. GTAB Budget 2019, GTAB 180919 § 32, sex sidor. 
Protokollsutdrag inkl. GTAB Investeringsplan 5 år 2019, GTAB 180919 § 33, 
dnr KS/2018:238, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-19, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Teknik AB 
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§ 211 
Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 (KS/2018:236) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa brukningsavgifterna till samma nivå som 2018. 

2. I övrigt anta ”Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019”. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 föreligger. 
 
Ärendets beredning 
Gagnefs Teknik AB´s förslag, 2018-09-19 § 34, till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige är att: 

• Brukningsavgifterna höjs med 2 % 

• Anläggningsavgiften höjs med 5 % 

• Redaktionella ändringar i § 14.1, § 15.5 och § 14.10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Fastställa brukningsavgifterna enligt 
GTAB´s förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag. 

Irené Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars-Erik Granholm (KOSA) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), 
Agneta Finn (KOSA), Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Göran Westling (KOSA), 
Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), Catharina Karlhager (KD), 
Mathias Bengtsson (KD), Maria Alfredsson (MP) och Robert Österlund (V) 
till förmån för eget förslag. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 183, två sidor. 

Protokollsutdrag, GTAB 180919 § 34, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, Dala Vatten och Avfall AB, 2018-09-19, en sida. 

Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 – markerade 
ändringar, Dala Vatten och Avfall AB, 19 sidor. 

Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019, Dala Vatten och 
Avfall AB, 19 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Teknik AB 
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§ 212 
Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 (KS/2018:235) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ”Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019”. 
 
Ärendebeskrivning 
Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 föreligger. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 184, en sida. 

Protokollsutdrag, GTAB 180919 § 35, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, Dala Vatten och Avfall AB, 2018-09-19, en sida. 

Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 – markerade ändringar, Dala Vatten och 
Avfall AB, elva sidor. 

Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019, Dala Vatten och Avfall AB, elva sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Teknik AB 
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§ 213 
Likriktad taxemodell samt gemensam prissättning för sotning och 
brandskyddskontroll (KS/2018:125) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Gagnefs kommun 
för perioden 2019-04-01 till och med 2020-04-01. 

 
Ärendebeskrivning 
Medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) samt 
Ludvika kommun bör uppdatera och likrikta sina taxemodeller samt 
besluta om gemensam prissättning för sotning och brandskyddskontroll 
(BSK) för att: 

• Skapa förutsättningar för ökad kvalité i leverans av tjänster till 
fastighetsägare, kommuner och RDM vilket i förlängningen syftar 
till ett säkrare samhälle. 

• Så långt som möjligt arbeta efter likabehandlingsprincipen i och 
mellan kommunerna. 

• Anpassa ersättningsmodeller till leverantörer utifrån de senaste årens 
teknik- och metodikutveckling på området. 

• Säkerställa kontinuitet i leverans av sotningstjänster efter att RDM 
eventuellt övertar utförandeansvaret för BSF. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181120 § 163, en sida. 
Skrivelse, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-03-27, en sida. 
Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Gagnefs kommun, en sida. 
Uppdatering av taxor inom området sotning (rengöring) och 
brandskyddskontroll, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-03-20, sex sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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§ 214 
Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg (KS/2018:267) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg. 

2. Riktlinjerna träder i kraft från och med 1 januari 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Dagens rutin för avgiftshandläggning inom vård och omsorg har setts över 
eftersom den i vissa fall är ojämlik och bryter mot kommunallagens 
likställighetsprincip. Rutinerna har varit under utredning av tjänstemän och 
resulterat i förslag till nya riktlinjer. De nya riktlinjerna står för en jämlik 
avgiftshandläggning utifrån befintliga lagar och likställighetsprincipen.  
 
I förslaget till nya riktlinjer närmar sig Gagnefs kommun en mer standardiserad 
handläggning liknande omgivande kommuner. Ett antagande av de nya 
riktlinjerna innebär en intäktsökning för verksamheter. Påverkan för 
vårdtagarna varierar, en del får en högre avgift och en del får en lägre avgift. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181120 § 164, en sida. 
Protokollsutdrag, SN 181022 § 75, en sida. 
Riktlinjer Avgifter inom Vård och Omsorg, Gagnefs kommun, tolv sidor. 
Beloppsnivåer, en sida. 
Nya riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg, elva sidor. 
Sammanställning avgifter, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 181005, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 
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§ 215 
Verksamhet och budget 2019-2021 (KS/2018:301) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2019-2021” som kommunens 
budgetdokument för perioden. 

2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som 
kommunens budget för perioden. 

3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder 
som föreslås i ”Verksamhet och budget 2019-2021” till totalt  
602 124 tkr kronor år 2019 enligt följande fördelning 

  

4. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 9 796,8 tkr som avser 
lönehöjningar som blir effekt på budget 2019 av lönerörelserna 2018 
och 2019 för personal i kommunens alla verksamheter.  Denna ram får 
fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan 
ytterligare beslut i kommunfullmäktige. 

5. Fastställa ett anslag till investeringar år 2019 på 48 500 tkr enligt 
följande fördelning 

  

6. Fastställa de finansiella delmål 2019 som finns föreslagna i 
budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2019-2021”. 
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7. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/ förhållningssätt samt 
vision och strategiska mål som finns föreslagna i 
budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2019-2021”. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Omfördela 650 000 kronor från kommunstyrelsens 
satsning på verksamhetsutvecklare för heltid som norm till kultur- och 
fritidsnämnden med 100 000 kronor till ökat aktivitetsstöd till föreningarna, 
med 50 000 kronor till tekniska nämnden för ökat bidrag till föreningsdrivna 
lekplatser och med 500 000 kronor till Komvux för utbildning av 
undersköterskor och barnskötare. Ge effektiviseringsgruppen i uppgift att 
under budgetåret 2019 minska kommunens verksamhetskostnader med 0,5 %. 

Jan Wiklund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Irené Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Andersson (KOSA): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtsson (KD) 
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 Bengtsson (KD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 21 ja-röster, 11 nej-röster, 3 frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar att enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Fredrik Jarl C X X   
Irené Homman S X X   
Lars-Erik Granholm KOSA X X  
Stefan Eriksson M – Petra Wiklund (M) X   
Anders Bengtsson KD X X  
Johanna Hallin C X X   
Daniel Bergman S X X   
Erik Warg C X X   
Kunde inte utses SD –   X
Christina Walles S X X   
Patrik Andersson KOSA X X  
Erik Bergman M X X   
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Jari Paananen KD X X  
Kerstin Stenquist C X X   
Robert Österlund V X X  
Magnus Eriksson S X X   
Christer Iversen L –   X
Maria Svensson C X X   
Agneta Finn KOSA X X  
Jan Wiklund M X X   
Eva-Lotta Törnblom Nises S X X   
Jonas Wittink MP – Maria Alfredsson (MP) X  
Catharina Karlhager KD X X  
Jonas Hellsten C X X   
Ann-Christine Karlsson S X X   
Ola Hebert C X X   
Pelle Källs KOSA – Göran Westling (KOSA) X  
Kunde inte utses SD –   X
Birgitta Ihlis M X X   
Kristina Bolinder C X X   
Tomas Fredén S – Yvonne Soneson X   
Mathias Bengtsson KD X X  
Ingegerd Kull Hanses KOSA X X  
Fredrik Andersson C X X   
Alf Johansson S X X   
  Totalsumma: 21 11  3

 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), 
Agneta Finn (KOSA), Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Göran Westling (KOSA), 
Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), Catharina Karlhager (KD), 
Mathias Bengtsson (KD), Maria Alfredsson (MP) och Robert Österlund (V) 
till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 185, två sidor. 
Verksamhet och budget 2019-2021, 23 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-12-03, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
Socialnämnden + handling 
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§ 216 
Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019 
(KS/2018:300) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019. 

2. Koncernens totala inlåningsram för långfristig skuld blir i och med beslutet 
584,1 mnkr. Gagnefs teknik AB:s inlåningsram blir 125,7 mnkr. 
Gagnefsbostäder AB:s inlåningsram blir 198,0 mnkr. 

3. Gagnefs kommunkoncern får ha en checkkredit på maximalt 40,0 mnkr. 
Gagnefsbostäders checkkredit får maximalt uppgå till 10,0 mnkr. 

4. Beslutet gäller tills vidare eller tills kommunfullmäktige fattar nytt beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige fastställa Ramar 
för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 
 
Låneramen för 2019 bygger på en beräkning utifrån det inlåningsbehov som 
kan uppstå till följd av 2019 års investeringsplaner för kommunkoncernen. 
Om låneramen sedan under året visar sig otillräcklig kan 
kommunfullmäktige genom nytt beslut justera denna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 186, en sida. 
Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Teknik AB + handling 
Gagnefsbostäder AB + handling 
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§ 217 
Samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna (KS/2016:47) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna. 

2. Gagnefs kommuns medverkan i samverkan kring E-arkivcentrum 
Dalarna finansieras inom kommunstyrelsens ordinarie budget. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommuncheferna/kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade 
2017-03-14 att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med 
målet att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, 
forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. 
 

Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest 
kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå 
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.   
 

I delrapporten för projektet Länsgemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 
rekommenderades en avtalssamverkan kring anskaffning och förvaltning av 
e-arkiv. Dalarnas kommuner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i 
anskaffandet och förvaltning av e-arkivet samt att ge Säters kommun 
uppdraget att inneha värdskap för tjänsten E-arkivcentrum Dalarna. 
Ett leverantörsavtal har tecknats mellan alla kommuner och leverantören 
av e-arkivsystemet Ida Infront. 
 

I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens 
innehåll, organisation och beslutsbefogenheter, ersättning och tvist.  
 

Ett första förslag till samverkansavtal togs fram av Säters kommun. 
Styrgruppen beslöt 2018-09-14 att remittera samverkansavtalet till 
kommundirektörerna i kommunerna. Projektets styrgrupp reviderade 
utifrån inkomna synpunkter, och fastställde därefter, ett nytt förslag. 
Samverkansavtalet beslutades av Säters kommunfullmäktige 2018-10-15 
och skickades därefter ut till kommunerna. 
 
Finansiering 
Det uppdrogs till kommunchefen att ta upp finansieringsfrågan i 
kommunens budgetprocess. Kommunchefen konstaterar att med det 
budgetförslag som ligger som ryms kommunens deltagande i 
E-arkivcentrum Dalarna inom kommunstyrelsens ordinarie budget. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181120 § 162, två sidor. 

Missiv, Samverkansavtal för E-arkivcentrum Dalarna, Säters kommun, 
2018-10-17, två sidor. 

Förslag till tjänsteskrivelse, Samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna, 
2018-09-14, en sida. 

Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna, sju sidor. 

Delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna, 2017-12-11, elva sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, AU 181106 § 34, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-22, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Säters kommun 
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§ 218 
Förlängning av gällande biblioteksplan (KS/2015:407) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förlänga gällande biblioteksplan till och med 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
2014 trädde en ny bibliotekslag i kraft. Den slår fast att kommuner och 
landsting ska anta biblioteksplaner. ”Biblioteksplan 2015–2018, Gagnefs 
kommunbibliotek” syftar till att biblioteksverksamheten i kommunen ska vara 
effektiv, hålla hög kvalitet och svara mot biblioteksanvändarnas behov och 
önskemål. Den ska vara en hjälp för medborgarna att veta vad de kan förvänta 
sig av biblioteksverksamheten i kommunen samt ett verktyg för att styra och 
följa upp den egna verksamheten inom kommunbiblioteksorganisationen.  
 
Då befintlig biblioteksplan löper ut 2018-12-31, tas ärendet nu upp för 
förlängning ett år. 
 
Bedömning 
En ny biblioteksplan antas vart fjärde år och befintlig plan gäller till och 
med 2018. Eftersom möjligheten finns att en ny majoritet tillträder i slutet 
av året efter ett val, betyder det i praktiken att det avgående politiska styret 
kan fatta beslut om en biblioteksplan som ska gälla för ett nytt styre i den 
efterkommande mandatperioden. Därför föreslås att planen förlängs med ett 
år, så att den nya kultur- och fritidsnämnden kan vara med i framtagandet av 
en biblioteksplan för 2020–2023.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181120 § 165, två sidor. 
Protokollsutdrag, KFN 181025 § 50, en sida. 
Biblioteksplan 2015–2018, Gagnefs kommunbibliotek, nio sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-11, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 151210 § 258 
 
Lagrum 
Bibliotekslag (2013:801) 
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Protokollsutdrag 
Statens kulturråd + handling 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
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§ 219 
Bibliotekssamverkan i Dalarna (KS/2018:269) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta samverkansavtal biblioteken Dalarna. 

2. Finansieringen sker inom kultur- och fritidsnämndens budget. 
 
Ärendebeskrivning 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 
2015–2017 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt landstinget i form av 
Bibliotekssamverkan Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen 
(SFS 2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom 
det allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2018 
föreslås parterna fatta beslut om att inleda bibliotekssamverkan i Dalarna. 
 
Bedömning 
Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt 
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av 
gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och 
underlätta kompetensförsörjningen. Genom denna samverkan stärker 
biblioteken Dalarnas invånares rätt till information, kunskap och kultur som 
en del av det demokratiska samhället.   
 
Finansiering 
Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och 
utvecklingskraft. Det syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- 
och mediakostnader berörs inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet 
att respektive kommun bidrar genom fortsatt relevant finansiering av sin 
egen biblioteksverksamhet. Poängen med samverkan är att vi genom att dela 
resurser når längre än var och en för sig. 
 
Kommunbiblioteken delar på kostnaderna för datasystem och bibliotekswebb. 
För detta betalar kommunerna idag tillsammans cirka 2,5 miljoner kronor 
årligen. En upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem och 
bibliotekswebb måste göras. Förslaget är att kostnaderna fördelas efter 
invånarantal. Fördelningsnyckeln utvärderas under den första avtalsperioden 
och kan omförhandlas, ifall det visar sig att den inte utfaller ändamålsenligt. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181120 § 166, två sidor. 
Protokollsutdrag, KFN 181025 § 51, två sidor. 
Beredningsunderlag, 2018-10-15, två sidor. 
Samverkansavtal biblioteken i Dalarna, 2018-08-29, sju sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-15, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 170914 § 46 
 
Lagrum 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801 14§) 
 
Protokollsutdrag 
Länsbibliotek Dalarna 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 220 
Gemensam överförmyndarnämnd (KS/2018:156) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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. 
 
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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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 187, två sidor. 

Protokollsutdrag, KS 181016 § 135, två sidor. 

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

Protokollsutdrag, KS AU 180904 § 23, två sidor. 

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

Gemensam överförmyndarnämnd – Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken och Säters kommun – Reglemente, tio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Medlemskommuner  
Överförmyndare i samverkan Falu-Borlängeregionen 
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§ 221 
Reglemente för valnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa reglemente för valnämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 188, en sida. 
Reglemente för valnämnden, fyra sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valnämnden 
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§ 222 
Reglemente för krisledningsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för krisledningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181211 § 189, en sida. 
Reglemente för krisledningsnämnden, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Krisledningsnämnden 
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§ 223 
Rapporter (KS/2018:253, KS/2018:263, KS/2018:93) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Utvärdering av Bemanningscentrum 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS 181120 § 171, två sidor. 
Tjänsteskrivelse, UpphandlingsCenter, 2018-09-11, två sidor. 
Budgetsammandrag 2018-2019 för gemensam nämnd för upphandling, en sida. 

Dnr: KS/2018:253  
 
2. Budget 2019 – Gemensam nämnd för upphandling 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, GNU 180917 § 16, fyra sidor. 

Dnr: KS/2018:93  
 
3. Riktat statsbidrag till tonåringar i asylprocess 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 181022 § 81, en sida. 

Handlingsnummer: KS 2018:1996 (Dnr: SN/2018:95) 
 
4. Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
Nya ersättare i kommunfullmäktige, Göran Westling (KOSA) 
Avgången ersättare: Gunnar Östberg (KOSA) 
 
Underlag 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 
2018-11-15, en sida. 

Dnr: KS/2018:263 
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5. Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
Nya ledamot i kommunfullmäktige, Pelle Källs (KOSA) 
Nya ersättare i kommunfullmäktige, Ulf Haglund (KOSA) 
Avgången ledamot: Svante Hanses (KOSA) 
 
Underlag 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i 
Dalarnas län, 2018-11-22, en sida. 

Dnr: KS/2018:263 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-27, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 3) 
 
 
 


