
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (52) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:20 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande, ej §67, §70, §72, §74, §99 på grund av jäv 
Erik Warg (C), ej §68-§69, §72, §99 på grund av jäv, ordförande §70, §74 
Irené Homman (S), ej §70, §72, §74, §76, §99 på grund av jäv, ordförande §67 
Tomas Fredén (S) 
Daniel Bergman (S) 
Anders Bengtsson (KD) §62-§66, §80-§90, §94, §98 
Patrik Andersson (KOSA) 
Maria Alfredsson (MP), ej §67-§68 på grund av jäv, ordförande §72, §99 
Christer Iversen (L), ej §68 på grund av jäv 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenqvist (C) 
Erik Bergman (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M) 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Erik Warg (C) §65, §89 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §69-§73, §75-§79, 
§91-§93, §95-§97, §99 ej §67-§68, §74 på grund av jäv 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §67-§68, §89 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Erik Warg (C) §69 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Fredrik Jarl (C) §70, §72, §74, §99 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Irené Homman (S) §76 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Robert Österlund (V) §62-§66, §71, §73, §75, §77-§88, §90-§98 
Mathias Bengtsson (KD) §62-§64, §66, §80-§88, §90, §94, §98 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Helene Jarefors, nämndsekreterare 
Katharina Mansfeld, ledning- och administrationschef, §62-§63, §65-§81, §83, §85-§93, §95-§99 
Jenz Ek, ekonomichef, §67-§77, §81-§84, §86, §88-§89, §94, §98-§99 
Karin Halvarsson, ekonom, §80 
Marcus Bröddén Blomqvist, samhällsbyggnadschef, §80, §89 
Andreas Håll, teknisk chef, §80 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §85 
 

Övriga 
Kjell Nyström, Räddningstjänsten Dala Mitt, §84 
Bengt Östling, Dala Energi AB, §89 
Anders Karlin, UpphandlingsCenter, del av §94 
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Justering 
Justerare 
Patrik Andersson (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-05-23, kl. 13:00 §62-§99 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   _________________________________  
Fredrik Jarl (C) §62-§66, §68-§69,  Irené Homman (S) §67 
§71, §73, §75-§98 
 
 ________________________________   _________________________________  
Erik Warg (C) §70, §74 Maria Alfredsson (MP) §72, §99 
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Patrik Andersson (KOSA)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2019-05-21 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§62-§99 2019-05-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-06-17 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 62 
Medborgarförslag om att avdelningen Opalen på Djurås förskola hålls 
öppen hela sommaren (KS/2018:320) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att 
avdelningen Opalen på Djurås förskola hålls öppen hela sommaren. 
 
Kommunens förskolor och fritidshem har semesterstängt veckorna 28–31 
med undantag för ett öppethållande under dagtid på en avdelning i Djurås 
alternativt Mockfjärd. Kvälls-, helg- och nattverksamheten är också stängd 
dessa veckor. Orsaken är dels den mycket låga efterfrågan, dels att ge 
personalen möjlighet att ta ut sin semester dessa veckor.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN 190514 § 43, dnr BUN/2019:97, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 190311 § 6, en sida. 
Medborgarförslag, 2018-12-11, två sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 190430 § 23, en sida. 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 63 
Motion om ett nytt sophämtningssystem (KS/2018:174) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att 
Gagnefs kommun inför ett nytt sophämtningssystem där man hämtar fler 
sorter av hushållsavfall på samma gång hos kunden vid varje tillfälle. 
 
Vad gäller insamling av förpackningar och tidningar vid fastigheten så 
gäller följande: 
 
28 juni 2018 fattade regeringen beslut om förordningsändringar avseende 
förpackningar och returpapper: 

• Ändringen innebär att producentansvaret stärks ytterligare att även 
omfatta bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. 

• Det innebär även att kostnaden för systemet (insamling av förpackningar 
och returpapper) ska bekostas av producenterna. 

• Olika målnivåer finns angivna där 60 % av hushållen ha tillgång till 
bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper till 1 januari 
2021 och 100 % till april 2025. 

 
För att underlätta övergången till ett sådant system har Avfall Sverige 
(branschorganisationen för Avfall), SKL och FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen) under de senaste månaderna arbetat fram en 
gemensam Samverkansplattform (som ger generella riktlinjer och syfte 
med samverkan). 
 
I dokumentet finns noterat att samverkan ska testas i 10 kommuner i 
Sverige. Gagnefs kommun tillsammans med övriga tre kommuner inom 
Dala Vatten och Avfall AB:s (DVAAB) är bland dessa. 
 
Under 2018 genomförde DVAAB en utredning avseende möjliga framtida 
insamlingssystem. Utredningen presenterades för ägarna den 27/6 2018. 
Utredningen kommer att ligga till grund i de fortsatta diskussionerna med 
FTI om lämpliga insamlingssystem för respektive kommun. 
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DVAAB kommer inom kort att utföra ett test på en grupphämtningsplats i 
Leksand (cirka 70 hushåll) för att få lite mer information om hur hushållen 
upplever servicen att få lämna förpackningar och returpapper på samma 
plast som matavfall och brännbart restavfall. 
 
Återrapportering av testet och dess effekter sker under sommaren 2019. 
 
Därmed kan konstateras att arbete pågår som ligger i linje med motionen. 
Kommunen bör avvakta resultatet av detta arbete och mot den bakgrunden 
föreslås att motionen avslås. 
 
Förslag till beslut 
Liggande förslag till beslut är att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Anse motionen besvarad. 
Fredrik Jarl (C): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Bengtsson (KD) 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-07, en sida. 

Vad gäller insamling av förpackningar och tidningar vid fastigheten, 
inklusive bilaga, Dala Vatten och Avfall AB, 2019-04-16, två sidor. 

Protokollsutdrag, GTAB 180919 § 38, två sidor. 

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

Protokollsutdrag, KF 180614 § 66, en sida. 

Motion, 2018-06-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 64 
Uppdaterad föreskrift om frister och rengöring (sotning) (KS/2019:171) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna uppdaterad föreskrift om frister och rengöring (sotning). 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt rekommenderar 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 
uppdaterade frister om rengöring (sotning) i enlighet med beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 

Protokollsutdrag, RDM 190322 punkt 7, en sida. 

Nya och uppdaterad frister för rengöring (sotning), Räddningstjänsten Dala Mitt, 
2019-04-08, en sida. 

Uppdaterad föreskrift om frister för rengöring (sotning), 
Räddningstjänsten Dala Mitt, 2019-03-06, åtta sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 
Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering 
och att visa hur digitaliseringen kan bemöta framtidens utmaningar, öka 
samhällsservicen för de som bor och verkar i Gagnefs kommun samt vara ett 
stöd till kommunens nämnder och förvaltningar. 
 
Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. 
Digitalisering handlar därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje 
verksamhet och förvaltning i Gagnefs kommun förväntas löpande ta initiativ 
i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska finnas 
med i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska 
digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för medborgare 
och verksamheter.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-13, en sida. 
Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun, sex sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS AU 190305 § 9 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 66 
Arbetsmiljöpolicy för Gagnefs kommun (KS/2019:180) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa Arbetsmiljöpolicy för Gagnefs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har en arbetsmiljöpolicy som antogs 2016. 
I arbetet med kommunens målpaket har även ett arbete med kommunens 
mål inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genomförts.  
 
Målen föreslås ingå som en del i arbetsmiljöpolicyn och gälla för perioden 
2019 - 2022. 
 
Krav på mål inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön regleras i 
AFS2015:4 som anger att; 

Mål 7 §  
Utöver det som gäller enligt 6 § och 9–14 §§ i dessa föreskrifter ska 
arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att 
motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka 
i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.  

8 §  
Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i 
verksamheten. 
 
Lagrum 
AFS 2015:4 §7, §8 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS PU 190507 § 13, en sida. 
Arbetsmiljöpolicy för Gagnefs kommun, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-05-21 9 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 67 
Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2018 (KS/2019:179) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit under året har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2018 för Gagnefsbostäder AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 
tillstyrker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2018 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Maria Alfredsson (MP) och 
Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Gagnefsbostäder AB för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-15, en sida. 
Protokollsutdrag, GBAB 190416 § 21, dnr GBAB/2019:6, en sida. 
Årsredovisning för Gagnefsbostäder Aktiebolag, räkenskapsåret 2018 
inklusive revisionsberättelse, 19 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Gagnefsbostäder AB 
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§ 68 
Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2018 (KS/2019:201) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefs Teknik AB bedrivit under året har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2018 för Gagnefs Teknik AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 
tillstyrker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2018 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C), Maria Alfredsson (MP), 
Christer Iversen (L) och Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning för Gagnefs Teknik AB för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 
Protokollsutdrag, GTAB 190403 § 19, en sida. 
Årsredovisning för Gagnefs Teknik AB, räkenskapsåret 2018 inklusive 
revisionsberättelse, 20 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Gagnefs Teknik AB 
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§ 69 
Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2018 (KS/2019:207) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Vatten och Avfall AB bedrivit under året har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2018 för Dala Vatten och 
Avfall AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 
tillstyrker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2018 för Dala Vatten och Avfall AB till handlingarna. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 
Protokollsutdrag, DVAAB 190402 § 12, en sida. 
Årsredovisning för Dala Vatten och Avfall AB, räkenskapsåret 2018 
inklusive revisionsberättelse, 24 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Dala Vatten och Avfall AB 
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§ 70 
Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2018 (KS/2019:89) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Falun-Borlänge regionen AB bedrivit under året har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2018 för Falun-Borlänge 
regionen AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 
tillstyrker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2018 för Falun-Borlänge regionen AB till 
handlingarna. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C) och Irené Homman (S) i 
handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Falun-Borlängeregionen AB för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 
Årsredovisning för Falun Borlänge-regionen AB, räkenskapsåret 2018, 16 sidor. 
Bolagsstyrningsrapport 2018, Falun Borlänge-regionen AB, 2019-02-13, 
elva sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Falun Borlänge-regionen AB 
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§ 71 
Dala Energi AB årsredovisning 2018 (KS/2019:198) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Energi AB bedrivit under året har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2018 för Dala Energi AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 
och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 
tillstyrker. 

 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2018 för Dala Energi AB till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 inklusive 
revisionsberättelse, Dala Energi AB, 41 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Dala Energi AB 
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§ 72 
Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2018 (KS/2019:163) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
verksamhetsåret 2018. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C) och 
Irené Homman (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-13, en sida. 
Protokollsutdrag, RDM 190322 punkt 6, en sida. 
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-12-31, 29 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2018 inklusive bilagor, 2019-03-26, 18 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 73 
Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2018 (KS/2019:191) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 
verksamhetsåret 2018. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Nedansiljans samordningsförbund för år 
2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 
Årsredovisning 2018, Nedansiljans samordningsförbund, 2019-02-18, 22 sidor. 
Revisionsberättelse för år 2018 inklusive bilagor, 2019-02-18, 18 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 74 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och 
verksamhetsberättelse 2018 (KS/2019:80) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Irené Homman (S) och 
Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse för den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 
Protokollsutdrag, GNU 190211 § 1, två sidor. 
Tjänsteskrivelse, Ludvika kommun, 2019-02-05, två sidor. 
Styrelsen och nämndernas verksamhetsberättelser, Gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan, tre sidor. 
Årsbokslut UhC 2018, Ludvika kommun, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 75 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
verksamhetsberättelse 2018 (KS/2019:120) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2018 för Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger verksamhetsberättelse för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, ens sida. 
Protokollsutdrag, GNATL 190219 § 9, en sida. 
Tjänsteskrivelse, Falu kommun, 2019-02-08, en sida. 
Verksamhetsuppföljning 2018, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel, 2019-01-26, åtta sidor, 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 76 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2018 
(KS/2019:90) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-14, en sida. 
Protokollsutdrag, Hjälpmedelsnämnden Dalarna 190131 § 8, två sidor. 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018, Hjälpmedel Dalarna, två sidor. 
Verksamhetsberättelse 2018 inklusive bilaga, Hjälpmedel Dalarna, sex sidor. 
Bokslut 2018, Hjälpmedel Dalarna, 2019-01-23, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 77 
Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2018 
(KS/2019:209) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.  Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för 
Språktolksnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Språktolksnämnden Dalarna ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.  

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger verksamhetsberättelse och bokslut från Språktolksnämnden 
för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-09, en sida. 
Verksamhetsberättelse, Språktolksnämnden i Dalarna, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 78 
Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2019:24) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Förrådstomten 

• Monteliusgården 

• Översiktsplanen 

• Plankommittén 

• Visions- och målpaketet 

• Lokalförsörjningsfrågorna 

• Reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen 

• Hållbart ledarskap 

• Politikerutbildningen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-21, en sida. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-05-21 21 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 79 
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 
Ks 180320 § 33 
KS/2015:142 

Gagnefs kommuns deltagande i ERUF 3 

Kf 180614 § 66 
KS/2018:174 

Motion om ett nytt sophämtningssystem 

Ks 180827 § 104 
KS/2012:752 

Äldreboende för personer med demenssjukdom 
- genomförande

Ks 181211 § 204 
KS/2018:281 

Försäljning av fastigheten Skogen 4:51 

Kf 190311 § 6 
KS/2018:320 

Medborgarförslag om att avdelningen Opalen på 
Djurås förskola hålls öppen hela sommaren

Ks 190322 § 25 
KS/2019:78 

Projekt Tillväxt och Tillsyn 

Ks 190409 § 47 
KS/2019:124 

Revidering av reglemente för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – remiss

Ks 190409 § 48 
KS/2019:130 

Föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län 
– remiss 

Ks 190409 § 49 
KS/2019:131 

Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot 
ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 
– remiss 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-10, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2019-05-10, elva sidor. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-05-21 22 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 80 
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Kommunstyrelsen 
(KS/2019:19) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Kommunstyrelsen 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens redovisar en prognos per den 30 april 2019 som är 
500 tkr sämre än budget. De största negativa avvikelserna finns hos 
kommunledningen och kommunikationsavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-20, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Kommunstyrelsen, fyra sidor. 
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§ 81 
Budget 2020 för kommunstyrelsen – konsekvensbeskrivning och 
prioritering (KS/2019:20) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna informationen till budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetdirektiv för år 2020 har sänts till nämnderna genom Fredrik Jarl (C), 
kommunstyrelsens ordförande. Nämnderna uppmanas att – med 
utgångspunkt från fastställda uppräkningsfaktorer och identifierat 
budgetutrymme – revidera behovsbeskrivningarna samt även ta eventuella 
volymminskningar och kostnadssänkande åtgärder i beaktande. Utifrån den 
reviderade behovsbeskrivningen ska även en konsekvensanalys göras. 
 
De reviderade behovsbeskrivningarna och konsekvensanalyserna kommer 
därefter att utgöra underlag vid den planerade nämndsdialogerna 2019-06-04. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår mot bakgrund av budgetdirektivet 
följande prioritering: 

IT och kommunikation 1 450 tkr 

Teknisk verksamhet 1 000 tkr 
 
IT och kommunikation – motivering: 

En utebliven budgetförstärkning av infrastruktur på nätnivå kommer bland 
annat att innebära att verksamhetssystem riskerar bli långsamma att arbeta i 
och att nya funktioner och moduler (behov och nya arbetssätt inom till 
exempel äldreboenden) inte kan installeras eller tillgodoses. Detta på grund 
av att kommunens internetkapacitet är begränsad, att kapacitet i switchar 
och anslutningspunkter redan är maximalt utnyttjad. 
 
En utebliven budgetförstärkning på serverinfrastruktur innebär praktiskt 
att nya servrar utifrån verksamhetens behov inte kan installeras. 
 
En utebliven budgetförstärkning för licenshantering innebär att nya 
medarbetare inte kan få tillgång till konto i nätet, mail eller 
lagringsutrymme. Innebär, förutom att de inte har tillgång till någon dator 
eller kontorsprogramvara, i sin tur att de inte kommer att kunna arbeta 
digitalt med dator eller telefon. Det kan även innebära att kommunen saknar 
medel för att kunna tilldela den licensform som en medarbetare har behov 
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av alternativt att beslut behöver fattas om begränsningar eller förenklade 
licensformer för medarbetare. 
 
En utebliven budgetförstärkning för övervaknings-/hanteringssystem 
innebär minskad möjlighet för IT-avdelningen att hantera, felsöka och 
supporta IT-miljön. Det kan innebära större risk för virus/hacker attacker 
som i sin tur kan orsaka stora problem i kommunens verksamheter. Det 
innebär också att hanteringen av datorer, telefoner, plattor framöver måste 
ske manuellt vilket i sin tur kräver ytterligare personal på IT-avdelningen 
samtidigt som det innebär längre väntetider för användare. 
 
Teknisk verksamhet – motivering: 

Efterfrågan på tekniska avdelningens tjänster ökar genom en rad befintliga 
och kommande projekt. Verksamhetslokaler är exempel där förvaltningen 
ser ett stort och växande behov. Samtidigt är sårbarheten påtaglig vilket 
förvaltningen sett exempel på under föregående och innevarande år. 
 
Kommunen har drabbats av flera skador i verksamhetslokaler vilket tydligt 
visat påfrestningarna på organisationen. Detta i kombination med en hög 
ambitionsnivå i utveckling av såväl det egna fastighetsinnehavet som i andra 
delar där den tekniska avdelningen är en viktig part visar på ett tydligt 
behov av att stärka organisationen på olika sätt. Det kan handla om till 
exempel behov av projektledning och tjänsteköp vid genomförande av olika 
projekt. 
 
Den genomgång av kommunens lokalförsörjningsbehov understryker vikten 
av en prioritering av detta område. 
 
Konsekvenser övriga, ej prioriterade, förslag: 

Administration – ökade transportkostnader  50 tkr 
Säkerhets- och beredskapssamordnare – utbildning mm 100 tkr 
Ungdomssamordnare – kommunikationsapp  20 tkr 
Energiingenjör – för arbete med energieffektivisering  625 tkr 
Tekniska – utveckling av internkompetens  100 tkr 
 
Kommunstyrelsens förvaltning får pröva dessa insatser/aktiviteter inom 
befintlig budgetram.  
 
Vissa insatser torde kunna inrymmas i befintlig ram, medan andra blir 
svårare.  
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Vad gäller utbildningsinsatser med mera kring kris-, säkerhets- och 
beredskapsfrågor finns en direkt koppling till trygghetsaspekterna. Gagnefs 
kommun är en av Dalarnas och landets tryggaste kommuner, och det ska 
kommunen fortsätta att vara. Med detta förslag får förvaltningen dock 
försöka inrymma de högst prioriterade insatserna inom befintlig budget. 
 
Vad gäller funktionen som energiingenjör finns flera goda skäl för en 
uppgradering av kommunens ambition på detta område. Dels utifrån 
effektivitetsskäl, men också utifrån den Vision som Gagnefs kommun 
antagit. Här kan dock tänkas en fortsatt utredning av funktionen, om det är 
möjligt att köpa kompetens, delad funktion med koppling till miljöområdet 
etcetera. 
 
Avgörande för att kommunen ska kunna hålla en hög ambitionsnivå i den 
tekniska verksamheten är att förvaltningen har en hög internkompetens. 
Teknikutvecklingen är snabb och ökar i takt, och förvaltningen måste hänga 
med. Den löpande utvecklingen av internkompetensen får dock kopplas till 
den prioritering som gjorts enligt ovan när det gäller den tekniska 
verksamheten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Överlämna informationen till budgetberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-20, tre sidor. 
Behovsbeskrivning 2020 Kommunstyrelsen, sex sidor. 
Budgetdirektiv 2020, 2019-04-18, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Budgetberedningen 
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§ 82 
Finansrapport 2019-04-30 (KS/2019:214) 
 
Förslag till kommunstyrelsen 

1. Lägga Finansrapport 2019-04-30 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 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-20, en sida. 
Finansrapport 2019-04-30, tre sidor. 
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§ 83 
Yttrande budget 2020 – Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
(KS/2019:83) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Att kommunen ställer sig bakom budgetförslaget för 2020 för 
Gemensam nämnd för upphandling som innebär uppräkningar med 
2,5 % för personalkostnader samt 1,5 % för övriga omkostnader. 

 
Ärendebeskrivning 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har beslutat om ett 
budgetförslag för 2020 som bygger på ett oförändrat grunduppdrag. 
I budgetförslaget har personalkostnader räknats upp med 2,5 % samt övriga 
omkostnader med 1,5 % jämfört med budget 2019. Det innebär att den 
totala ramen räknas upp från 17 368 tkr till 17 779 tkr, en ökning med 
2,37 %. 
 
GNU har skickat ärendet till kommunerna för samråd inför att nämnden 
fastställer sin budget 2019-09-16. 
 
Bedömning 
Ramökningarna är något högre än de som ligger till grund för Gagnef 
kommuns budgetarbete. Skillnaden är att kommunens egna nämnder inte 
kan räkna med någon uppräkning av övriga omkostnader. I detta fall handlar 
det om endast 35 tkr vilket inte talar emot att kommunen ska ställa sig 
bakom budgetförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-15, en sida. 
Protokollsutdrag, GNU 190211 § 4, två sidor. 
Tjänsteskrivelse, Ludvika kommun, 2019-02-05, två sidor. 
Budgetsammandrag 2019-2020, Gemensamma nämnden för upphandling, 
en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gemensamma nämnden för upphandling 
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§ 84 
Yttrande budget 2020 – Räddningstjänsten Dala Mitt (KS/2019:205) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Att kommunen ställer sig bakom budgetförslaget för 2020 för 
Räddningstjänsten Dala Mitt som innebär uppräkningar med 2,5 % 
samt ett riktat anslag på 4,2 mnkr. 

 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har beslutat att hos medlemskommunerna begära en 
uppräkning av budgetramen med 2,5 %. Utöver detta begärs även ett riktat 
anslag på 4,2 mnkr för införandet av ny organisation av operativ ledning. 
 
Bedömning 
Uppräkningen på 2,5 % ligger något högre än den uppräkning kommunen 
använder sig av i sitt budgetarbete. Räddningstjänsten Dala Mitt befinner sig 
i ett ansträngt ekonomiskt läge och senare år har medlemskommunerna fått 
lämna extra anslag för att täcka underskott. Enligt förbundsordningen ska 
medlemmarna skjuta till extra medel i händelse av underskott. Om 
räddningstjänsten är kroniskt underfinansierad i budgeten innebär det att 
kommunens planeringsförutsättningar försämras då kommunen inte på 
förhand vet hur stora årets totala kostnader blir. Av den anledningen finns 
inget som talar emot att kommunen ställer sig bakom förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-15, en sida. 
Missiv, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2019-04-30, en sida. 
Protokollsutdrag, RDM 190412 punkt 17, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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§ 85 
Ny bussförbindelse mellan Djurås och Björbo (KS/2019:221) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bekosta en extrainsatt busstur, fredagar, under hösten 2019 och våren 
2020 för sträckan Djurås – Björbo. Bussturen anpassas tidsmässigt till 
ordinarie stängningstid under fredagar för fritidsgården i Djurås. 

2. Bussturen finansieras inom befintlig ram för kommunens 
kollektivtrafikanslag. 

3. Kommunchefen ges i uppdrag att verkställa beställningen av bussturen. 
 
Deltar ej i beslut 
Erik Warg (C) deltar ej i beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Vardagar kommer det in ett tåg till resecentrum i Djurås kl 22.28. Det går 
inga anslutande bussar för den som önskar resa vidare västerut mot Björbo. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar upp den här frågan eftersom den är 
angelägen för ungdomar som besöker våra fritidsgårdar och även andra som 
till exempel deltar i idrottsföreningarnas sena träningar. Men naturligtvis är 
frågan om anslutande kollektivtrafik viktigt ur många andra aspekter också, 
till exempel turistiskt och tillgänglighetsmässigt. 
 
Bedömning 
Det skulle vara önskvärt att ungdomar kan ta sig hem från fritidsgårdarna 
med kollektivtrafik på fredagskvällar. Fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs 
kommun är under utredning för att säkerställa en långsiktigt hållbar 
verksamhet med en god arbetsmiljö och kontinuitet. 
 
En möjlig åtgärd är att se över om kvällsverksamheten på fredagar som idag 
bedrivs i både Mockfjärd och Djurås helt kan förläggas till Drömkåken i 
Djurås. Om det ska vara ett realistiskt alternativ bör det vara möjligt för 
ungdomarna att ta sig hem med kollektivtrafiken efter att fritidsgården stängts. 
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Finansiering 
Kontakt har tagits med Dalatrafik för att undersöka förutsättningarna för att 
starta en ny linje. Dalatrafik beräknar att kostnaden till cirka 300 tkr per helår 
för trafik måndag till fredag. Den trafik som kommer att gå från och med 
hösten 2020 kommer att omförhandlas och här finns möjligheter att få in 
denna tur i det ordinarie utbudet och då inom den ordinarie finansieringen. 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag, 2019-05-16 § 22, till kommunstyrelsen 
är att bekosta en extrainsatt busstur under hösten 2019 och våren 2020 för 
sträckan Djurås – Björbo och som ansluter till det sena tåget som ankommer 
Djurås 22.28 vardagar samt att satsningen finansieras med kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Bekosta en extrainsatt busstur, fredagar, under hösten 2019 
och våren 2020 för sträckan Djurås – Björbo. Bussturen anpassas 
tidsmässigt till ordinarie stängningstid under fredagar för fritidsgården i 
Djurås. Bussturen finansieras inom befintlig ram för kommunens 
kollektivtrafikanslag. Kommunchefen ges i uppdrag att verkställa 
beställningen av bussturen. 

Patrik Andersson (KOSA): Avslag. 

Anders Bengtsson (KD): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller Fredrik Jarl (C) förslag. 
Den som röstar nej bifaller avslag. 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 3 nej-röster, 1 deltar ej i beslut. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Kerstin Stenquist C – Johan Elfsberg (C) X  
Erik Warg C X Deltar ej i beslut  
Irené Homman S X X  
Tomas Fredén S X X  
Daniel Bergman S X  X  
Jan Wiklund M – Erik Bergman (M) X  
Anders Bengtsson KD X  X  
Patrik Andersson KOSA X  X  
Maria Alfredsson MP X  X  
Christer Iversen L X X  
Fredrik Jarl C X X  

   Totalsumma: 7 3  

 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Patrik Andersson (KOSA) och Anders Bengtsson (KD) 
till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 190516 § 22, dnr KFN/2019:85, två sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag KFN AU 190502 § 11, två sida. 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 86 
Kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika” 
(SOU 2018:74) – yttrande (KS/2019:64) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över ”Kostnadsutjämningsutredningens 
betänkande ”Lite mer lika” (SOU 2018:74)” samt översända 
yttrandet till Regeringskansliet, Finansdepartementet. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger remiss från regeringen om ett justerat förslag till 
kostnadsutjämning för kommuner, Lite mer lika (SOU 2018:74). 
 
Uppdraget till utredaren från regeringen har bland annat varit att överväga 
om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större 
samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå 
förändringar i de delmodeller som finns, föreslå nya delmodeller eller om 
det finns delmodeller som ska utgå. 
 
Utgångspunkter ska vara att utjämningen syftar till att skapa likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att tillhandahålla invånarna 
service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska 
inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. 
 
Systemets syfte och konstruktion 
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kommuner att kunna tillhandahålla invånarna service 
oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska INTE 
utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. 
 
I huvudsak utjämnar systemet för skillnader i befolkningens 
sammansättning och bebyggelsestruktur. 
 
Kostnadsutjämningssystemet har ett antal olika delmodeller som var och en 
innehåller flera komponenter som bygger på opåverkbara variabler som i 
största möjliga mån ska visa på strukturskillnader som i sin tur påverkar 
kostnaderna. Samtliga modeller finns redovisade i kapitel 7 i utredningen. 
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De olika delmodellerna 
Följande delmodeller (se tabellen) finns och är ingen större skillnad mot de 
gamla delmodeller förutom att delmodellen med ”Barn och unga med 
utländsk bakgrund” har försvunnit samt att en ny delmodell för Kommunal 
vuxenutbildning, som bland annat utjämnar för svenska för invandrare, har 
införts. 
 
Tabell: Utfall för riket och Gagnefs kommun, jämförelse nuläge med nytt förslag. 

Kr/invånare  Riket  Gagnef Nytt förslag  Nuvarande 

Förskola  8 020 8 206 186 181 

Grundskola  10 889 11 472 583 684 

Gymnasium  3 799 4 959 1 160 1 238 

Kommunal vuxenutbildning  598 336 ‐262 0 

IFO  4 066 2 251 ‐1 815 ‐1 843 

Äldreomsorg  10 497 11 259 762 934 

Kollektivtrafik  1 166 868 ‐298 ‐231 

Infrastruktur och skydd  184 131 ‐53 ‐76 

Barn o unga med utländsk bakgrund        0 ‐137 

Övergripande verksamhet  214 24 ‐190 ‐543 

Summa  39 433 39 506 73 207 

 
Så här fungerar modellen i stora drag: 
För varje delmodell räknas det fram en standardkostnad vad det ska kosta att 
bedriva verksamheten utifrån den egna kommunens variabler som bygger 
på, till största delen, olikheter i befolkningens sammansättning och 
bebyggelsestruktur. Priset är beräknat per invånare och inte per målgrupp. 
Det innebär exempelvis att Gagnef som har relativt sett många unga i 
gymnasieåldern har en högre beräknad kostnad utslaget per invånare än vad 
riket har i genomsnitt. Detta belopp jämförs med rikets genomsnittliga 
kostnad och om detta belopp är lägre erhålls mellanskillnaden mellan rikets 
kostnad per invånare som är 3 799 kronor och Gagnefs kostnad per invånare 
som är 4 959 kronor. För delmodellen gymnasium erhålls 1 160 kronor per 
invånare (se ovanstående tabell). 
 
Det motsatta gäller för exempelvis IFO eftersom kommunen har relativt 
goda socioekonomiska förhållanden. Där ”betalar” kommunen istället 
1 815 kronor per invånare till systemet.  
 
Nettot av samtliga delmodeller är det som kommunen antingen får i form av 
kostnadsutjämningsbidrag eller får betala i form av kostnadsutjämningsavgift. 
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Av tabellen framgår att Gagnefs kommun enligt förslaget erhåller 134 
kronor/invånare vilket beräknat på 10 271 invånare skulle innebära att 
kostnadsutjämningsbidraget skulle sjunka från 2 126 tkr till 750 tkr. 
Det vill säga en sänkning med totalt 1 376 tkr. 
 
Är förändringen bra eller dålig? 
I en bedömning om förslaget är bra eller inte så bör man bortse från de 
ekonomiska effekterna för den egna kommunen och bedöma förslaget 
utifrån kostnadsutjämningssystemets syfte. 
 
Meningen med systemet är att omfördela från de kommuner som har goda 
förutsättningar till de som har mindre goda förutsättningar att bedriva 
verksamhet. De förändringar som är föreslagna bidrar till detta. Exempelvis 
kan nämnas delmodellen för äldreomsorg där begreppet gifta byts ut mot 
samboende vilket blir mer riktigt då det förmodligen är av vikt om man 
lever i ett ensamhushåll eller om man inte gör det. 
 
Det går inte att bedöma om systemet är bra eller dåligt genom att titta på den 
ekonomiska effekten för vår kommun. Bidraget ska utjämna för 
opåverkbara skillnader i möjligheten att bedriva god verksamhet. Så man 
skulle kunna sammanfatta det som så, att de kommuner som betalar mest är 
de som har bäst förutsättningar att bedriva verksamhet. 
 
Det är positivt att systemet ses över och uppdateras då många av de 
ingående parametrarna är gamla och deras relevans kan ha förändrats över 
tiden. Dock finns ett antal frågetecken som bör beaktas och dessa 
synpunkter lämnas i kommunens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-15, tre sidor. 

Yttrande Kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika” 
(SOU 201874), två sidor. 

Mail, Finansdepartementet, 2019-02-08, en sida. 

Missiv, Finansdepartementet, 2019-02-08, 18 sidor. 

Remiss, Lite mer lika, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting, 387 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Regeringskansliet, Finansdepartementet + handling 
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§ 87 
Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott 
(Ds 2019:1) – remiss (KS/2019:108) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Gagnefs kommun avstår att lämna synpunkter. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger remiss från Regeringskansliet, justitiedepartementet, 
- Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott 
(Ds 2019:1). Remissen innebär för Gagnefs kommuns del en 
inbjudan att lämna synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-13, en sida. 
Missiv, Justitiedepartementet, 2019-03-07, fem sidor. 
Remiss, Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, 
Justitiedepartementet, 309 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Regeringskansliet, Justitiedepartementet 
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§ 88 
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 samhällsbyggnadschef Marcus Bröddén Blomqvist att ansöka 
om och som ombud företräda Gagnefs kommun vid lantmäteriförrättningar. 

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

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

1. köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

2. 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. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-15, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 181016 § 140 
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§ 89 
Information om gatubelysning (KS/2019:185) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas av vd Bengt Östling, Dala Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190507 § 17, en sida. 
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§ 90 
Nämndinitiativ om utdelning av kommunvapensnål (KS/2019:152) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå nämndinitiativet. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Patrik Andersson (KOSA) 
att kommunen delar ut kommunvapensnålar till förtroendevalda i början på 
varje ny mandatperiod eller om man väljs som ”ny” politiker under 
mandatperioden. 
 
Bedömning 
En automatisk utdelning av nål skulle innebära att kommunens politiker får 
en nål även om inte det finns ett behov. Därför föreslås att varje enskild 
förtroendevald kan få en nål om den enskilda ser ett behov. 
 
För att kunna nå samtliga förtroendevalda i kommunen anses det som mest 
lämpligt att varje nämnd ansvarar för utdelningen. Ledamöter vänder sig 
direkt till respektive nämndsordföranden. 
 
Finansiering 
Inom nämndens budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-08, en sida. 
Protokollsutdrag, KS 190409 § 60, en sida. 
Nämndinitiativ, 2019-04-09, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Patrik Andersson (KOSA) 
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§ 91 
Val av ersättare i allmänna utskottet (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Erik Bergman (M) till ersättare i allmänna utskottet för tiden fram 
till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) har tidigare varit ersättare i allmänna utskottet. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190409 § 51 
KS 190409 § 50, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 154 
KS 181016 § 127, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Erik Bergman (M) 
Allmänna utskottet 
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§ 92 
Val av ersättare i budgetberedningen (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Erik Bergman (M) till ersättare i budgetberedningen för tiden 
fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) har tidigare varit ersättare i budgetberedningen. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190409 § 53 
KS 190409 § 52, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 158 
KS 181016 § 129, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Erik Bergman (M) 
Budgetberedningen 
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§ 93 
Val av ersättare i effektiviseringsgruppen (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Jan Wallin (M) till ersättare i effektiviseringsgruppen för tiden 
fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) har tidigare varit ersättare i effektiviseringsgruppen. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190409 § 55 
KS 190409 § 54, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 160 
KS 181016 § 130, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Jan Wallin (M) 
Effektiviseringsgruppen 
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§ 94 
Rapporter (KS/2016:47, KS/2019:124, KS/2019:130, KS/2019:131, 
KS/2019:149, KS/2019:150, KS/2019:163, KS/2019:168, KS/2019:176, 
KS/2019:177, KS/2019:178, KS/2019:190) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Information om Upphandlingscentrum 
 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef UpphandlingsCenter informerar om verksamheten. 
 
2. Revidering av regionstyrelsens reglemente samt val till POLSAM 
 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionstyrelsens reglementes 42 § 2 st ändras till "Regionstyrelsen ska utse 
två ledamöter som ska representera Region Dalarna i varje POLSAM."  
 

Underlag 
Protokollsutdrag, RF 190225 § 9, en sida. 

Dnr: KS/2019:177 
 
3. Prisförändring Hjälpmedel Dalarna 
 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
Godkänna föreslagna prisförändringar. Åtgärderna kopplade till 
hyressortimentet (B) genomförs endast om en hyreshöjning blir aktuell efter 
slutförd lokalförändringsprocess.  
 

Underlag 
Protokollsutdrag, HND 190321 § 20 inkl. bilagor, 36 sidor. 

Dnr: KS/2019:168 
 
4. Budget 2020 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen 
 

Överförmyndare i samverkans beslut 
Budget 2020 för överförmyndare i Samverkan Falun-Borlängeregionen godkänns. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, ÖS 190403 § 42 inkl. bilaga, tre sidor. 

Dnr: KS/2019:149 
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5. Revidering av riktlinjen för arvode till gode män för ensamkommande barn 
 

Överförmyndare i samverkans beslut 
Den reviderade riktlinjen för arvode till gode män för ensamkommande barn antas. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, ÖS 190403 § 56 inkl. bilaga, åtta sidor. 

Dnr: KS/2019:150 
 
6. Revidering av reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst – yttrande 
 

Ärendebeskrivning 
En remiss på en revidering av nuvarande Reglemente för Färdtjänst och 
Riksfärdtjänst har inkommit till kommunen. Revideringen bär namnet 
”Riktlinjer för Färdtjänst och Riksfärdtjänst”. Eventuella synpunkter på remissen 
ska vara Kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast den 12 april 2019. 
 

Underlag 
Yttrande från Gagnefs kommun gällande revideringen av ”Riktlinjer för 
Färdtjänst och Riksfärdtjänst” som begärts av Kollektivtrafikförvaltningen, 
2019-04-10, fyra sidor. 

Protokollsutdrag, KS 190409 § 47, en sida. 

Remiss på en revidering av nuvarande Reglemente för Färdtjänst och 
Riksfärdtjänst, Kollektivtrafikförvaltningen, 13 sidor. 

Dnr: KS/2019:124 
 
7. Underskottstäckning för verksamhetsåret 2018, RDM 
 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade vid sitt 
sammanträde 2019-03-22 att sända årsredovisningen till 
medlemskommunerna med en begäran att dessa täcker underskottet för 
räkenskapsåret 2018, 6 163 000 kronor, i enlighet med den till och med 
2018 års gällande förbundsordningen. 
 

Underlag 
Underskottstäckning för verksamhetsåret 2018, RDM 2019-04-10, en sida. 
Protokollsutdrag, RDM 190322 p.6, en sida. 

Dnr: KS/2019:163 
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8. Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna 
 

Underlag 
Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna, sju sidor. 

Dnr: KS/2016:47 
 
9. Föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län – yttrande 
 

Allmänna utskottets beslut 
Anta yttrande över ”Föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län” samt 
översända yttrandet till Trafikverket. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190507 § 18, två sidor. 

Föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län - yttrande, kommunstyrelsens 
förvaltning, 2019-04-25, två sidor. 

Protokollsutdrag, KS 190409 § 48, en sida. 

Förslag till nya föreskrifter för Dalarnas län, Trafikverket, 2019-03-27, två sidor. 

Remiss, Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län, 
Trafikverket, tre sidor. 
Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för Dalarnas län 
enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, 
2019-03-14, tio sidor. 

Dnr: KS/2019:130 
 
10. Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot ett energiintelligent 
och klimatsmart Dalarna 2045 – yttrande 
 

Allmänna utskottets beslut 
Anta yttrande över ”Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot ett 
energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045” samt översända yttrandet 
till Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190507 § 19, två sidor. 

Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot ett energiintelligent och 
klimatsmart Dalarna 2045 - yttrande, kommunstyrelsens förvaltning, 
2019-04-18, två sidor. 

Protokollsutdrag, KS 190409 § 49, en sida. 

Meddelande om remiss på den regionala energi och klimatstrategin, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2019-03-01, en sida. 
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På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045, brev, 
Länsstyrelsen Dalarnas län, 2019-02-28, två sidor. 

På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045, 
remissversion, Energiintelligent Dalarna, 30 sidor. 

Dnr: KS/2019:131 
 
11. Prognos 2019-03-31 Socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens prognos per den 31 mars 2019 visar ett resultat för helåret 
som är 5,5 mnkr sämre än budget. De största avvikelserna finns hos 
socialchef, särskilt boende, försörjningsstöd och personlig assistans. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 190415 § 31, en sida. 
Prognos 2019-03-31 Socialnämnden, 190415, tre sidor. 

Dnr: KS/2019:176 (SN/2019:12) 
 
12. Prognos 2019-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per sista mars visar ett underskott med 3 900 tkr. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 190416 § 35, en sida. 
Prognos 2019-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2019:176 (BUN/2019:15) 
 
13. Prognos 2019-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Prognosen visar ett resultat för helåret som avviker positivt med 249 tkr. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 190508 § 59, en sida. 
Prognos 2019-03-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2019:176 (MBN/2019:5) 
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14. Prognos 2019-03-31 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Prognos 2019-03-31 Kultur- och fritidsnämnden visar en budget i 
balans för 2019. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 190516 § 26, en sida. 
Prognos 2019-03-31 Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2019:176 (KFN/2019:4) 
 
15. Rapportering av ej verkställda beslut; kvartal 1 2019 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 190415 § 34, två sidor. 

Dnr: KS/2019:178 (SN/2019:58) 
 
16. E-arkivcentrum Dalarnas budget 2019 - 2020 
 

Ärendebeskrivning 
E-arkivcentrum Dalarna har tagit fram förslag till budget för 2019–2020. 
Budgeten skickades under april månad ut till samverkanskommunerna för 
eventuella synpunkter för att därefter presenteras som ett förslag till beslut i 
Dalarnas kommunförbund. Den föreslagna budgeten ligger inom ramarna för 
kostnadsfördelningen som beskrivs i Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum 
Dalarna. Eftersom E-arkivcentrum Dalarna har sitt första verksamhetsår under 
2019 så har inte budget hunnit att fastställas föregående år. 
 

Underlag 
E-arkivcentrum Dalarnas budget 2019-2020, Säters kommun 2018-04-15 två sidor. 
Förslag till budget 2019–2020 för E-arkivcentrum Dalarna, en sida. 

Dnr: KS/2019:190 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-08, fem sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 11, 15) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 12) 
Miljö- och byggnadsnämnden (nr 13) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 14) 
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§ 95 
Ordföranderapport (KS/2019:16) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Kostnadsutjämningssystemet 

• Arbetsförmedlingen 

• 3M, öppet hus 

• Landshövding, besök i kommunen 

• Effektiv samverkan vid samhällsstörningar, seminarium 

• E16-projekt 
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§ 96 
Anmälan av utskottens protokoll (KS/2019:18) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-10, en sida. 
Allmänna utskottet 2019-05-07, §§ 17-21 
Personalutskottet 2019-05-07, §§ 13-15 
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§ 97 
Anmälan av delegationsbeslut (KS/2018:245) 
 
Kommunstyrelsens 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 
20-22, 24, 27, 29-32, 38, 44-45, 47/2019, Markupplåtelseavtal 
23/2019, Kommunalt räntefritt lån 
25/2019, Föreningsstämma, fullmakt 
26/2019, Yttrande till polisen 
28/2019, Antagning i hemvärnet 
33/2019, Omsättning av lån 
34, 36, 48/2019, Servitutsavtal, VA-ledningar 
35, 39-40, 49-50/2019, Yttrande till MBN 
37, 46/2019, Jordbruksarrende 
41-42/2019, Parkeringstillstånd 
43/2019, Nyttjanderättsavtal 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-09, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2019-05-08, tre sidor. 
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§ 98 
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Gagnefs kommun (KS/2019:26) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Gagnefs kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Gagnefs kommun 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en 
budgetuppföljningsprognos per 2019-04-30. 
 
Prognosen visar ett underskott mot budget på 2,1 mnkr. 
 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4,2 mnkr. Det är en förbättring 
med 1,4 mnkr jämfört med mars-prognosen. De största negativa avvikelserna 
finns inom administration, särskilt boende, LSS samt försörjningsstöd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett underskott på 2,5 mnkr vilket 
är en förbättring med 1,4 mnkr jämfört med mars-prognosen. Förskolan och 
grundskolan lämnar stora underskott på 4,2 respektive 4,1 mnkr. Samtidigt 
lämnar gymnasieskolan ett överskott på 5,4 mnkr. 
 
Positivt är att finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4,8 mnkr. 
Det beror främst på att skatteintäkterna är högre än budgeterat. Budgeten 
bygger på de förutsättningar som gavs i höstens övergångsbudget. 
Ändringsbudgeten innehöll senare extra anslag till kommunerna. 
 
Övriga verksamheter visar på förhållandevis små budgetavvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-20, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Gagnefs kommun, tio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 99 
Dalarnas Kommunförbund årsredovisning 2018 (KS/2019:224) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Dalarnas Kommunförbund för verksamhetsåret 2018. 

2. Bevilja ledamöterna i Dalarnas Kommunförbund ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C) och 
Irené Homman (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dalarnas kommunförbund för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-21, en sida. 
Årsredovisning för Dalarnas kommunförbund, räkenskapsåret 2018-05-30 – 
2018-12-31, tolv sidor. 
Verksamhetsberättelse 2018, Dalarnas kommunförbund, fem sidor. 
Revisionsberättelse, KPMG, 2019-05-02, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 


