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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:35 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Fredrik Jarl (C), ordförande 

Erik Warg (C) §24-§26 

Irené Homman (S) 

Tomas Fredén (S) 

Daniel Bergman (S) 

Jan Wiklund (M) 

Anders Bengtsson (KD) 

Patrik Andersson (KOSA) 

Maria Alfredsson (MP) 

Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Kerstin Stenqvist (C) 

Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Erik Warg (C) §22-§23 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Mathias Bengtsson (KD) §24-§26 

Agneta Finn (KOSA) 

Robert Österlund (V) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Karin Halvarsson, ekonom, §22-§23 

Erik Mååg, ekonom, §22-§23, §24 

Andreas Håll, enhetschef fastighet, §24 

Rosa Flank, ungdomssamordnare, §26 

 
Justering 

Justerare 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-03-28, kl. 14:30 §22-§26 
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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 2019-03-22 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§22-§26 2019-03-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-04-22 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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§ 22 

Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen (KS/2017:60) 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1.    Fastställa investeringsredovisning 2018 Kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 

2018 till 2019 om 29 908 tkr. 
 

Ärendebeskrivning 

Föreligger investeringsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år 

2018 med förslag till ombudgetering av investeringsmedel. 

 

Beskrivning framgår i beslutsunderlag. 

 

Summa 29 908 tkr föreslås ombudgeteras till år 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-13, en sida. 

Investeringsredovisning 2018, kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 23 

Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen (KS/2019:21) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat för 2018 som är 6,4 mnkr bättre 

än budget och de största avvikelserna finns hos kommunledningen, 

ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen. Tekniska 

verksamheten redovisar ett resultat för 2018 som är 500 tkr sämre än 

budget där vaktmästeriet står för den större avvikelsen. Sammantaget 

redovisar kommunstyrelsen inklusive teknisk verksamhet ett resultat 

2018 som är 5,8 mnkr bättre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, KS AU 190305 § 10, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen, fyra sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-27, en sida. 
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§ 24 

Budget 2020 - Behovsbeskrivning Kommunstyrelsen (KS/2019:20) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föra behovsbeskrivningen för kommunstyrelsen till budgetberedningen 

utan politisk prioritering. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till behovsbeskrivning för kommunstyrelsens 

verksamhet gällande budget 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Föra behovsbeskrivningen för kommunstyrelsen till 

budgetberedningen utan politisk prioritering. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-21, en sida. 

Behovsbeskrivning 2020 Kommunstyrelsen, sex sidor. 
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§ 25 

Projekt Tillväxt och Tillsyn (KS/2019:78) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att inleda projekt Tillväxt och tillsyn. 

2. Att finansiera projektet genom att anslå 600 tkr av kommunstyrelsens 

utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun faller på Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet. 

Så ska det naturligtvis inte vara. Med kommunens exceptionella läge och 

den fina företagartradition som finns ska kommunen återfinnas i toppen av 

bland annat den rankingen.  

 

Kommunen arbetar aktivt med att utveckla dialogen med befintliga och 

möjliga företagare, och inte minst med att utveckla förutsättningarna för 

företagande i kommunen. 

 

Exempel i närtid är inrättandet av lotsfunktion där kommunen samlar resurser 

så att den berörde ska slippa bollas runt i förvaltningen för att söka svar på sin 

fråga. Ett annat exempel är förstärkningen av samhällsbyggnadsprocessen 

genom att samhällsbyggnadsfrågorna samlas under kommunstyrelsen. 

 

Dessutom pågår ett kontinuerligt arbete – inte minst inom ramen för Falun 

Borlänge-regionen – med att utveckla infrastruktur, kompetensförsörjning 

och boendemöjligheter. 

 

Men kommunen behöver även arbeta med dialog och bemötandefrågor samt 

öka kunskapen i företagares förutsättningar. 

 

Ett mycket intressant koncept för detta är den så kallade Rättviksmodellen, 

eller Tillväxt och tillsyn. Modellens utgångspunkt är att väga in både hänsyn 

till småföretagares vardag och till behovet av att kontrollera och säkerställa 

att verksamheterna drivs och fungerar som de ska. 

 

Tillväxt och tillsyn innebär bland annat en gemensam process mellan kommun, 

företagare och företagarorganisationer. Intervjuer genomförs och i dialog tar 

man fram utmaningar som behöver åtgärdas. Åtgärderna kan till exempel 

handla om hur kommunikationen utvecklas, hur myndighetsuppdraget kan 

balanseras med råd och dialog med företagaren, avgiftsrutiner med mera. 
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Modellen har fått stort genomslag och har genomförts/genomförs i en rad 

kommuner runt om i landet. 

 

Ett arbete i projekt Tillväxt och tillsyn kompletterar insatser i övrigt som 

genomförs kring att förbättra företagsklimatet, och förstärker också den vilja 

som finns att utveckla förutsättningarna att etablera och driva framgångsrika 

verksamheter i kommunen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Maria Alfredsson (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Patrik Andersson (KOSA): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-11, två sidor. 

Protokollsutdrag, KS AU 190305 § 11, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-25, två sidor. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-22 8 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 26 

Analys av resultat från ungdomsenkäten lupp (KS/2019:68) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge nämnderna i uppdrag att analysera lupp-resultatet inom respektive 

nämnds verksamhets- och ansvarsområde.  

2. Resultatet av analysen med eventuella åtgärder och konsekvenser 

redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-22. 

 

Bakgrund 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder Sveriges 

kommuner att genomföra Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en 

enkät som vänder sig till unga. Enkäten är uppdelad i åtta olika områden som rör 

de ungas levnadsvillkor, till exempel hälsa, skola, fritid och trygghet. 

 

I Gagnefs kommun besvarar alla unga i årskurs 7–9 enkäten och den genomförs 

på skoltid, det var femte gången kommunen genomförde den under hösten 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Lupp är ett verktyg för att få kunskap om ungas levnadsvillkor, för att få ett 

underlag att arbeta med och för att förbättra levnadsvillkoren för Gagnefs unga 

så ska resultaten (svaren) analyseras. 

 

För att få bästa resultat bör verksamheterna göra den analysen på uppdrag av 

respektive nämnd. Verksamheterna ska efter analysen redovisa eventuella 

åtgärder och konsekvenserna av dessa. Nämnderna ska redovisa analys och 

eventuella åtgärder med konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-10-22. 

 

Ett första steg är att ungdomssamordnaren redovisar resultaten från enkäten 

i respektive nämnd. Därefter finns möjlighet för verksamheterna att få 

motsvarande redovisning med hjälp av ungdomssamordnaren. 

 

Bedömning 

Detta arbetssätt är att aktivt arbeta med lupp resultaten. 

Ungdomssamordnaren ska följa upp arbetet genom att göra undersökningar 

bland unga. Detta ska ske mellan luppundersökningen som sker vart tredje år. 

 

Finansiering 

Kostnader ryms inom befintlig budget. 
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Beslutsunderlag 

Resultat från Lupp 2018 - politik och samhälle, 22 sidor. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

 


