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Justerare      
      
      
      
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Kerstin Stenqvist (C) 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Tomas Fredén (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Agneta Finn (KOSA) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Christer Iversen (L) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Johan Perjons, beredskap- och säkerhetssamordnare, §1 
Helena Halvarsson, personalchef, §2, del av §16 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §3 
Rolf Davidsson, tf teknisk chef, §5 
Andreas Håll, enhetschef fastighet, §5 
Jenz Ek, ekonomichef, §7-§11, del av §16 
Karin Halvarsson, ekonom, §8, del av §16 
Katharina Mansfeld, utvecklings- och kvalitetsledare, §12 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-02-21, kl. 15:00 §1-§19 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Helene Jarefors  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Anders Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2019-02-19 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§1-§19 2019-02-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-03-18 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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§ 1 
Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor LSO 
(KS/2018:247) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa Handlingsprogram 2019-2022 Trygghet och säkerhet i 

Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef.  
2. Fastställa Gagnefs kommuns 9 st delprogram. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun i Sverige ska för varje mandatperiod ha ett 
handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot Olyckor, LSO.  
 
Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för mandatperioden 
2019-2022 påbörjades hösten 2017 för att vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige första kvartalet 2019. 
 
Handlingsprogrammet är till sin struktur gemensamt för de kommuner som 
ingår i Räddningstjänsten Dala Mitt (Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och 
Gagnef).  
 
Handlingsprogrammet innehåller en gemensam del som är lika i alla 
kommuner därutöver finns det 11 delprogram som till rubriken är lika i alla 
kommunerna men där innehållet i varje del är kommun anpassat. 
 
För varje delprogram finns en samordningsansvarig och en eller flera 
delansvariga. Varje delprogram kan spänna över flera verksamhetsgränser 
och/eller bolagsgränser. 
 
Räddningstjänsten Dala Mitt´s två delprogram, Brandförebyggande och 
Räddningstjänst, blir lika i samtliga kommuner. Dessa två finns för 
närvarande inte med på grund av utökningen av Räddningstjänstförbundet 
med Ludvika kommun och de arbetsinsatser som sommarens skogsbränder 
har inburit. Dessa tillkommer under 2019 och antas av Räddningstjänsten 
Dala Mitts direktion. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Ks au 190205 § 1, två sidor. 
Handlingsprogram 2019-2022, Trygghet och säkerhet i Borlänge, Säter, 
Falun, Ludvika och Gagnef, åtta sidor. 
Delprogram 2019-2022, Brottsförebyggande arbete, fyra sidor. 
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Delprogram 2019-2022, Trafiksäkerhet, tre sidor. 
Delprogram 2019-2022, Is- och vattensäkerhet, tre sidor. 
Delprogram 2019-2022, Fallprevention, fyra sidor. 
Delprogram 2019-2022, Suicidprevention, fyra sidor. 
Delprogram 2019-2022, Riskhänsyn i fysisk planering, tre sidor. 
Delprogram 2019-2022, Krisberedskap, fyra sidor. 
Delprogram 2019-2022, Civilt försvar, fyra sidor. 
Delprogram 2019-2022, Klimatförändringar, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-29, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 151112 § 218, dnr KS/2014:1037 
 
Lagrum 
Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor LSO 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige + handling 
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§ 2 
Trafiksäkerhetspolicy (KS/2019:32) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa trafiksäkerhetspolicy för Gagnefs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommuns nuvarande trafiksäkerhetspolicy beslutades 2013.  
Den föreslagna reviderade policyn innehåller ett mer övergripande 
förhållningssätt för hela kommunen, där verksamhetsspecifika riktlinjer 
undantas. 
 
Trafiksäkerhet ingår i det övergripande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna 
och respektive verksamhet där verksamhetsspecifika riktlinjer tas fram 
utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet och hanteras där 
arbetsmiljöansvaret samordnas och finns, inte i den övergripande policyn. 
 
Tidigare policy hanterade även utrustning och teknisk specifikation 
avseende kommunens fordon. Detta regleras i de samordnande riktlinjer 
som finns för kommunens tjänstebilar som ses över årligen och anpassas 
efter utveckling och verksamheternas behov.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Ks pu 190205 § 1, en sida. 
Trafiksäkerhetspolicy, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-28, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige + handling 
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§ 3 
Riktlinjer för konst i offentlig miljö - Gagnefs kommun (KS/2018:268) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta ”Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun”. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden tagit 
fram förslag på riktlinjer för konst i offentlig miljö för Gagnefs kommun.  
 
Bedömning 
Gagnefs kommun praktiserar sedan 2014 enprocentsregeln vid ny- och 
ombyggnation av kommunens lokaler. En praxis har växt fram, men vissa 
oklarheter har funnits i den praktiska gången vid varje enskilt projekt. I 
föreliggande förslag till riktlinjer har en systematisk genomgång gjorts som 
resulterat i tydliga instruktioner och avgränsningar för ändamålet. 
 
För att Gagnefs kommun ska fortsätta att vara attraktivt såväl som 
boendekommun, besöksmål och som arbetsgivare är den offentliga miljön 
en viktig faktor. ”Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun” 
syftar till långsiktighet och kvalitet i arbetet med gestaltning av den 
offentliga miljön.  
 
Finansiering 
De ekonomiska aspekterna av förslaget framgår av underlaget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mathias Bengtsson (KD): 
1. Att vid planering av om-, ny- och tillbyggnader av offentlig miljö i 
Gagnefs kommun ska en halv procent av projektets budget avsättas till 
offentlig konst. 
2. Att i stycket ”inköp av lös konst till kommunens konstsamling” stryka 
sista meningen ”…men för kontinuitetens skull bör det säkerställas att inköp 
kan göras varje år”. 
 
Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 
Anders Bengtsson (KD): Bifall till Mathias Bengtsson (KD) förslag. 
Irené Homman (S): Bifall till liggande förslag. 
Kerstin Stenqvist (C): Bifall till liggande förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Mathias Bengtsson (KD) 
ändringsförslag 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Mathias Bengtsson (KD) 
ändringsförslag 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Mathias Bengtsson (KD) och Anders Bengtsson (KD) 
till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun, nio sidor. 
Protokollsutdrag, Kfn 181025 § 49, en sida. 
Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun, 2018-08-20, åtta sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-08-24, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kfn 150921 § 38 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige + handling 
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§ 4 
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019 
(KS/2019:48) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 

2019 enligt underbilaga 9.1. 
2. De nya avgifterna ska gälla från och med 2019-04-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos medlemskommunerna att 
fastställa avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019.  
 
Avgifterna framgår i underbilaga 9.1. 
Avgifterna ska gälla från och med 2019-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-07, en sida. 
Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-12-07 punkt 70, två sidor. 
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019, 
Räddningstjänsten Dala Mitt, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige + handling 
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§ 5 
Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2019:24) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 
• Bostadsbyggnation förrådstomten 
• Översiktsplanen 
• Värdegrund, Visions- och målpaketet 
• Lokalförsörjningsbehov 
• Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 
• Ny regional struktur 
• Hållbart ledarskap 
• Politikerutbildning 
• Tekniska verksamheten 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-12, en sida. 
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§ 6 
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 180614 § 75 
KS/2017:157 

Utökade kostnader för LSS-verksamheten – 
begäran om utökning av budget 2018 

Ks 180918 § 117 
KS/2018:154 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 
2017" – svar 

Ks 181016 § 135 
KS/2018:156 

Gemensam överförmyndarnämnd 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-01, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2018-01-18, nio sidor. 
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§ 7 
Finansrapport 2018-12-31 (KS/2018:21) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga Finansrapport 2018-12-31 till handlingarna, samt att översända 

rapporten till kommunfullmäktige. 
 
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 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-05, en sida. 
Finansrapport 2018-12-31, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige + handling 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-02-19 12 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      
 

§ 8 
Detaljbudget 2019 Kommunstyrelsen inklusive tekniska verksamheten 
(KS/2018:51) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna detaljbudget 2019 för Kommunstyrelsen inklusive tekniska 

verksamheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Budget för kommunstyrelsen bygger i stort sett på en oförändrad budgetram 
i jämförelse med föregående år förutom att utvecklings- och kvalitetsledare 
har tillkommit på kommunstyrelsen och att kommunens kapitalkostnader 
ligger centralt på ekonomiavdelningen.  
 
Tekniska verksamhetens budget bygger på 2018 års budget med en 
ramökning på 300 tkr för anställning av 1,0 maskinförare.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-08, en sida. 
Detaljbudget 2019 Kommunstyrelsen, tre sidor. 
Protokollsutdrag, Ks au 190205 § 6, en sida. 
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§ 9 
Införande av beslutsstödsystem i Gagnefs kommun (KS/2019:47) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1.  Anslå 150 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 

utveckling av ekonomisk rapport i ett beslutsstödsystem. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kommunens verksamheter snabbt ska kunna agera på 
budgetavvikelser krävs ett system som på ett tydligt och pedagogiskt sätt 
synliggör viktiga ekonomiska nyckeltal. Kommunens ekonomisystem 
erbjuder begränsade möjligheter till detta vilket innebär att chefer med 
budgetansvar inte med enkelhet kan få en bild av sin verksamhets 
ekonomiska status. 
 
Ekonomiavdelningen vill därför införa ett beslutsstödsystem för att ge 
kommunens chefer med budgetansvar snabb och enkel tillgång till relevanta 
ekonomiska nyckeltal. 
 
Utvecklingskostnad: 150 000 kr. 
Licenskostnad: 960 kr per användare/år. 
 
Finansiering 
Utvecklingskostnaden finansieras av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
Licenskostnaden finansieras inom befintlig ram 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-04, en sida. 
Införande av beslutsstödsystem i Gagnefs kommun, kommunstyrelsens 
förvaltning, 2019-02-04, två sidor. 
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§ 10 
Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2019 (KS/2019:26) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning 
av de enskilda nämndernas ekonomi. Detta ska ske genom 
• Fyra centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser, 

där alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till 
kommunstyrelsen. 

• Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till 
kommunstyrelsen som information. 

 
På övergripande nivå genomförs fyra budgetuppföljningsprognoser (BUP), 
per sista april, maj, augusti (delårsbokslut) och oktober samt årsbokslut. 
Dessa rapporteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bortsett från 
BUP 2 per den sista maj som ej behandlas i kommunfullmäktige utan endast 
i nämnd alternativt utskott i juni månad. Delårsbokslut och årsbokslut 
fastställs av kommunstyrelsen innan revision och kommunfullmäktige 
behandling. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Ks au 190205 § 2, en sida. 
Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2019, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-28, en sida. 
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§ 11 
Plan Budgetprocess 2020 (KS/2019:20) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa Plan Budgetprocessen 2020. Tidplanen får ändras efter beslut 

av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Ärendebeskrivning 
En plan för budgetarbetet har tagits fram, där datum för budgetberedningens 
sammanträden framgår. En sådan plan måste ha en viss flexibilitet, och kan 
behöva justeras. Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera 
tidplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Ks au 190205 § 3, en sida. 
Plan Budgetprocessen 2020, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-28, 
två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-28, en sida. 
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§ 12 
Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål (KS/2018:149) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål. 
2. Styrelsens och nämndernas uppfyllande mål fastställs av 

kommunfullmäktige den 29 april 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta kommunens Vision 2030. 
På nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige antogs ett antal 
övergripande mål, en slags prioritering för den kommande mandatperioden 
som tar avstamp i kommunens Vision 2030. Under hösten 2018 har samtliga 
nämnder fått i uppdrag att formulera uppfyllande mål och kopplar på 
indikatorer (mätetal, styrmått) som kan visa om verksamheterna bidrar till 
att uppfylla målen. Under arbetet kom det fram behov av att tydliggöra 
arbetssättet samt skapa en gemensam mall som kan bidra till att 
målprocessen blir enkel och enhetlig från verksamheten till nämnd, vidare 
till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige och vice versa. Syftet 
med arbetet är att det ska bli lättare att följa upp målen och att den politiska 
styrkedjan förtydligas. Till stödet implementerar kommunen ett system för 
verksamhetsplanering och uppföljning.  
 
I beslutsunderlagen tydliggörs vad som gäller för behandlingen av målen i 
nämnder och styrelsen.  
 
Särskild koppling mellan uppfyllande målen och indikatorer har inte varit klar 
nog i början av nämndernas uppdrag vilket resulterar i att det finns beslut tagna 
utan att nämnderna har tydliggjort när kommunfullmäktiges ”beställning” har 
uppnåtts. Det behöver justeras i respektive beslut med syfte på att nämnderna 
och styrelsen ska följa samma rutin och mall. I samband med det 
rekommenderas att nämnderna kvalitetsgranskar målformuleringarna.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Styrelsens och nämndernas uppfyllande mål fastställs av 
kommunfullmäktige den 29 april 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Ks au 190205 § 4, en sida. 
Rutinhantering mall, Kommunfullmäktiges Övergripande mål och Xxx 
nämndens Uppfyllande mål 2019 - 2022, 2019-01-29, fyra sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-28, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 180614 § 80 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
Socialnämnden + handling 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
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§ 13 
Nämndinitiativ om att utöka Björbo servicehem/säbo med 10 platser 
samt nämndinitiativ om komplettering när utbyggnaden av Björbo 
servicehem är klar och tas i bruk återställs Törnholn till 
trygghetsboende (KS/2018:264, KS/2018:317) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Nämndinitiativen avslås. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2018-10-22 att lyfta ett nämndinitiativ 
från Patrik Andersson (KOSA) och Jonas Wittink (MP) till kommunstyrelsen. 
 
I nämndinitiativet föreslås att utöka Björbo särskilt boende (säbo) med 
10 platser för att säkerställa boendets fortlevnad samt sänka driftskostnaderna. 
 
Att bygga ut ett boende inom äldreomsorgen bedöms vara en investerings- 
och strategisk fråga som socialnämnden inte kan utreda och fatta beslut i 
varvid nämndinitiativet lyfts till kommunstyrelsen. 
 
Bedömning 
Socialnämnden konstaterar helt riktigt att en utbyggnadsfråga kring boende 
inom äldreomsorgen inte kan hanteras av socialnämnden enskilt utan måste 
hanteras på annat sätt.  
 
Det är dessutom så att frågan i sig gäller boendestrukturen inom 
äldreomsorgen i Gagnefs kommun. 
 
Mot den bakgrunden är detta en fråga som inte kan hanteras utifrån ett 
nämndinitiativ utan bör hänvisas till budgetprocessen och de strategiska 
investeringsdiskussioner som förs där. 
 
Törnholn byggdes om för att vara ett trygghetsboende. Boendet togs 
emellertid aldrig i bruk som sådant då boendet behövdes till demensvård i 
avvaktan på nytt demensboende. 
 
Avsikten är att snarast efter det samlade demensboendet i Mockfjärd är 
färdigställt använda Törnholn som trygghetsboende. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (KOSA): Att remittera initiativet till budgetberedningen 
för vidare behandling. 
Anders Bengtsson (KD): Bifall till Patrik Andersson (KOSA) förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Patrik Andersson (KOSA) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Patrik Andersson (KOSA), Anders Bengtsson (KD), 
Mathias Bengtsson (KD) och Robert Österlund (V) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Ks au 190205 § 5, två sidor. 
Protokollsutdrag, Ks 181211 § 205, dnr KS/2018:317, en sida. 
Nämndinitiativ, komplettering, 2018-12-10, dnr KS/2018:317, en sida. 
Protokollsutdrag, Sn 181022 § 82, dnr KS/2018:264, en sida. 
Nämndinitiativ, 2018-09-17, dnr KS/2018:264, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-25, dnr KS/2018:317, 
en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Patrik Andersson (KOSA) 
Jonas Wittink (MP) 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-02-19 20 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      
 

§ 14 
Val av ett ombud och en ersättare som representant vid 
föreningsstämma med Kommuninvest för tiden fram till och med 2022-
12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. För tiden fram till och med den 31 december år 2022 till representant vid 

föreningsstämma med Kommuninvest som ombud välja Fredrik Jarl (C). 
2. För tiden fram till och med den 31 december år 2022 till representant vid 

föreningsstämma med Kommuninvest som ersättare välja Irene Homman (S). 
 
Beslutsunderlag 
Dags att anmäla ombud till Kommuninvests föreningsstämma, 2018-12-07, 
en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommuninvest + handling 
Fredrik Jarl (C) + handling 
Irene Homman (S) + handling 
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§ 15 
Extra sammanträde för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Extra sammanträde för kommunstyrelsen 2019-03-05, kl. 13.00. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen, ledamöter 
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§ 16 
Rapporter (KS/2017:47, KS/2018:199, KS/2018:209, KS/2018:272, 
KS/2018:311, KS/2018:331, KS/2018:338, KS/2018:6, KS/2018:93, 
KS/2019:21, KS/2019:33, KS/2019:52) 
 
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 3 2018) 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 181203 § 100, två sidor. 
Dnr: KS/2018:199 (SN/2018:88) 
 
2. Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2019, 2020 och 2021 
 
Underlag 
Ansökan, 2018-12-06, två sidor. 
Dnr: KS/2018:311 
 
3. Avtal om finansiering av vissa kollektivtrafikkostnader i Dalarna 
samt tre andra avtalsreglerade poster 2019-2023 
 
Underlag 
Avtal för påskrift, 2018-12-17, en sida. 
Avtal, 2018-12-14, två sidor. 
Dnr: KS/2018:338 
 
4. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, GNU 181119 § 22, Budgetuppföljning 2018, en sida. 
Protokollsutdrag, GNU 181119 § 21, Upphandlingsplan 2019, två sidor. 
Preliminär Upphandlingsplan 2019 UpphandlingsCenter, 2018-11-13, fem sidor. 
Protokollsutdrag, GNU 181119 § 24, Nämndplan 2019 med mål och riktning, två sidor. 
Nämndplan 2019-2021 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 
2018-11-19, 14 sidor. 
Dnr: KS/2017:47, KS/2018:331, KS/2018:93 
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5. Bokslut 2018 Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonom informerar i ärendet. 
Dnr: KS/2019:21 
 
6. Årsredovisning 2018 för Gagnefs kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen informerar i ärendet. 
Dnr: KS/2019:52 
 
7. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
 
Underlag 
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, 
följebrev, 2019-01-24, en sida. 
Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen 
inbegripet kommunerna Borlänge, Falun, Ludvika, Säter, Gagnef och 
Smedjebacken den 6 december 2018, 2019-01-17, fyra sidor. 
Dnr: KS/2019:33 
 
8. Upphandlingar aktuellt läge – Upphandlingscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen och ordföranden informerar i ärendet. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190205 § 8, en sida. 
Upphandlingar aktuellt läge 2019-01-23, tre sidor. 
Dnr: KS/2018:209 
 
9. Ohälsotal 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Personalchefen informerar i ärendet. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS PU 190205 § 5, en sida. 
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Sjukfrånvarofrekvens exklusive sjukersättning, en sida. 
Dnr: KS/2018:6 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Ge kommunchefen i uppdrag att vid nästa 
sammanträde för kommunstyrelsen redogöra för vilka åtgärder som 
vidtagits för att minska ohälsotalet. 
Irené Homman (S): Avslag till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Mathias Bengtsson (KD), 
Patrik Andersson (KOSA), Robert Österlund (V) och Agneta Finn (KOSA) 
till förmån för eget förslag. 
 
10. Demensföreningen Gagnefsflugans begäran att få vara 
remissinstans gällande demensfrågor 
 
Underlag 
Svar på skrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-01-29, en sida. 
Skrivelse, demensföreningen Gagnefsflugan, 2018-11-05, två sidor. 
Dnr: KS/2018:272 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-08, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 1) 
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§ 17 
Ordföranderapport (KS/2019:16) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 
• Workshop med Invest in Dalarna om byggande i trä 
• Invigning av reningsverket i Mockfjärd 
• Extra bolagsstämmor för GBAB, GTAB och Dala Vatten och Avfall AB 
• Biskopslunch under biskopsvisitationen i Gagnefs kommun 
• Möte med Acasa Bostad 
• Möte med Dalarnas kommunförbund och Beredningen för Dalarnas 

Utveckling 
• Möte med Dala Energi – specifikt om Gagnefs företagshotell och 

generellt om kapacitet för framtida etableringar av bostäder och 
verksamheter. Dala Energi kommer bland annat att bjudas in till 
plankommittén för att diskussioner runt översiktsplanen. 
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§ 18 
Anmälan av utskottens protokoll (KS/2019:18) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-11, en sida. 
Allmänna utskottet 2019-02-05, §§ 1-8 
Personalutskottet 2019-02-05, §§ 1-5 
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§ 19 
Anmälan av delegationsbeslut (KS/2018:245) 
 
Kommunstyrelsen beslut 
1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 
inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
Delegationsbeslut 
85-86/2018-4, Markupplåtelseavtal 
87/2018-4, Nyttjanderättsavtal 
88/2018-4, Hyresavtal 
89-90/2018-4, Uppsägning av hyresavtal 
91/2018-4, Avtal om VA-utbyggnad inom planområde 
92-95/2018-4, Parkeringstillstånd 
 
8/2018-1, Medborgarlöfte, överenskommelse med polisen 
9/2018-1, Utarrendera del av fastighet för jordbruk 
10/2018-1, Överenskommelse om fastighetsreglering av vägmark 
11-12/2018-1, Markupplåtelseavtal 
13/2018-1, Kommunbidrag 2018 till Falu domstolars nämndemannaförening 
14/2018-1, Upprätta köpekontrakt 
15-17/2018-1, Parkeringstillstånd 
 
1/2019-1, Låneförbindelse 915 - Gagnefs Teknik AB 
2/2019-1, Servitutsavtal för vatten- och avloppsledningar 
3/2019-1, Upprätta köpekontrakt 
4/2019-1, Upprätta nyttjanderätt 
5, 7/2019-1, Upprätta arrendeavtal 
6/2019-1, Upprätta Skötselavtal 
8-9/2019-1, Försäljning av fastighet 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-08, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2019-02-08, två sidor. 
Lista över delegationsbeslut, 2018-11-30, en sida. 


