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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Kerstin Stenqvist (C) 
Erik Warg (C), ej §109-§110 på grund av jäv 
Irené Homman (S), ej §109-§110 på grund av jäv 
Tomas Fredén (S) 
Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Maria Alfredsson (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Agneta Finn (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Christer Iversen (L) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Erik Warg (C) §109-§110 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Robert Österlund (V) §102-§108, §111-§124 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, §102, §107 
Jenz Ek, ekonomichef, §106, §114-§116, §124 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §106, §115 
Marcus Bröddén Blomqvist, samhällsbyggnadschef, §107, §117 
Rolf Davidsson, enhetschef administration, §108 
Helena Halvarsson, personalchef, del av §118 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-09-13, kl. 14:00 §102-§124 
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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 2019-09-10 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§102-§124 2019-09-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-10-08 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 102 
Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett 
alternativ till kommunal hemtjänst (KS/2018:65) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
X och X föreslår i ett medborgarförslag att:  
Arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst. 
Anhörig som vårdar nära anhörig ska ha rätt till arvode/lön utifrån de 
behov av insatser som beviljats vårdtagaren. Det ska vara den enskildes 
behov och önskemål som ska ligga till grunden för hur, var och av vem 
behoven tillfredsställs. 
 
Sammanfattning av tidigare beslut 
Socialnämnden beslutade 2018-09-17 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Socialnämndens 
bedömning är att anhöriga som har ett stort vårdansvar behöver avlastning. 
Syftet med kommunens stöd till anhöriga är framför allt att minska 
anhörigas fysiska, psykiska och sociala belastning. Detta erbjuds via 
kommunens socialtjänst i olika former. Den anhöriga kan genom stödet få 
en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa 
minskar. Det är svårt för kommunens socialtjänst att ha insyn och garantera 
att enskilda får den omvårdnad de behöver av anhörigvårdare. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-16 att återremittera medborgarförslaget 
med uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse av hur 
modeller av anhöriganställningar kan se ut och hur vården kvalitetssäkras i 
kommuner där detta är infört. 
 

Ärendets beredning 
Vid möte 2018-11-08 klargörs uppdraget ytterligare, på mötet deltar 
kommunchef, socialchef samt kommunstyrelsens ordförande. På mötet 
kommer man överens om att titta på tre kommuner, helst en som är 
jämförbar med Gagnefs kommun. Även titta på vilka modeller de olika 
kommunerna har valt, nackdelar och fördelar. Vad tycker representanter 
från kommunerna om insatsen. Hur påverkas andra verksamheter 
(hemtjänst). Hur ser kostnaden ut för kommunen och hur går man tillväga 
när det gäller kvalitetskontroller. 
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Sammanfattning av kompletterat beslutsunderlag 
Utredare har varit i kontakt med andra kommuner och samlat information 
till underlag, som är sammanställt i en rapport. 
 

Det finns stora variationer i landets kommuner huruvida ekonomisk ersättning 
till anhöriga ges och hur bidraget är utformat. Det går därför inte att hitta en 
modell. Utredare har tittat på kommuner som kan jämföras med Gagnefs 
kommun, där Lekebergs kommun precis infört bidraget och Rättviks kommun 
precis håller på att avskaffa bidraget. För att få ett bredare underlag har även 
andra kommuner som har ekonomiskt bidrag tagits med i rapporten.  
 

Umeå kommun har haft arvoderad anhörigvård i 30 år, där har man gjort en 
stor översyn 2016, syftet var att ge ett samlat underlag med rekommendationer 
som ska öka förståelsen av ansvarsfördelningen mellan kommunen och dess 
invånare. I översynen har man även tagit upp jämförelser med andra kommuner 
och aktuell forskning. Översynen lämnas med som bilaga till rapporten. 
 

Om Gagnefs kommun väljer att gå vidare med att ge anhöriga någon form 
av ersättning, måste ytterligare underlag och politiska beslut tas fram. 
Vidare utredningar måste göras och en modell som kan passa Gagnefs 
kommun måste i så fall tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 190211 § 7, dnr SN/2018:51, två sidor. 

Återrapportering, Arvoderad anhörigvård, socialförvaltningen, 
2019-01-15, 15 sidor. 

Översyn av ansvarsfördelning inom den ideella och arvoderade 
anhörigvården i Umeå kommun, 2016-10-27, 80 sidor. 

Protokollsutdrag, KS 181016 § 132, tre sidor. 

Protokollsutdrag inklusive bilaga, SN 180917 § 63, dnr SN/2018:51, 
tre sidor. 

Protokollsutdrag, KF 180307 § 4, en sida. 

Medborgarförslag, 2018-02-14, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180114, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 103 
Medborgarförslag om placering av demensboende i Dala-Floda 
(KS/2019:4) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att 
demensboendet byggs i Dala-Floda. 
 
Bedömning 
Kommunfullmäktige fattade 2017-12-14 beslut om att det samlade 
demensboendet ska placeras på Högsveden i Mockfjärd. 
 
Beslutet föregicks av en utredning där tre alternativa lägen prövades. 
 
Därmed kan konstateras att frågan om placeringen av kommunens 
kommande demensboende är utredd och beslutad varför medborgarförslaget 
bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 190311 § 8, en sida. 
Medborgarförslag, 2019-01-03, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 104 
Medborgarförslag om att införa utegym/parkour-platser med 
klätterväggar och liknande i kommunens centralorter (KS/2019:44) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att införa 
utegym/parkour-platser med klätterväggar och liknande i kommunens 
centralorter. 
 
Bedömning 
Gagnefs kommun äger och driver idag endast tre idrotts- och 
fritidsanläggningar i egen regi, nämligen ridhuset, ishallen och sporthallen. 
Övriga anläggningar ägs och drivs i föreningsregi med ekonomiska bidrag 
från kommunen. Det finns idag två föreningsdrivna utegym som kan 
användas av allmänheten. Dessa är belägna vid Gagnefs IF:s klubbstuga 
samt vid IFK Mockfjärds klubbstuga. Ytterligare föreningar har uttryckt 
intresse för att i framtiden anlägga utegym. 
 

Det finns stora möjligheter att få kommunala bidrag för den idrotts/ 
fritidsförening som vill anlägga ett utegym eller en parkourbana. Även 
intresseföreningar i kommunen kan ansöka om ekonomiskt bidrag i form 
av spontanidrottsbidrag. 
 

Finansiering 
Medel till föreningsbidrag finns i budget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 190516 § 21, dnr KFN/2019:75, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 190311 § 9, en sida. 
Medborgarförslag, 2019-01-25, två sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 190502 § 10, en sida. 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 105 
Antagande av Avesta kommuns ansökan om deltagande i 
upphandlingssamverkan (KS/2019:279) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fullmäktige godkänner Avestas kommun som ny medlem i den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan från och med den  
1 januari 2020.  

2. Fullmäktige godkänner förslag till organisation och resurser, tidplan 
samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden 
och samverkande kommuner vid en anslutning av Avesta kommun till 
den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan enligt bilaga 1. 

3. Fullmäktige antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och 
upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden för upphandlings-
samverkan, daterade den 13 juni 2019. Förslagen börjar gälla från och 
med 1 januari 2020 enligt bilagor 2, 3 och 4. 

4. Fullmäktige godkänner förslag till budgetramar enligt tabell i 
ärendebeskrivningen att gälla från och med 1 januari 2020. 

5. Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande 
kommunernas fullmäktige i den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan fattar likalydande beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Avesta kommun inkom den 8 maj med en ansökan om inträde i den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU).  
 
GNU beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners 
fullmäktige att anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltningskansli i Ludvika fick även uppdrag att 
ta fram en tjänsteskrivelse till reviderat samarbetsavtal, reglemente och 
upphandlingspolicy som sedan ska skickas ut till respektive samverkande 
kommuner för antagande i respektive fullmäktige för antagande. 
  
I en utredning, daterad den 12 juni 2019, som upphandlingscenter har tagit 
fram beskrivs det tydligare kring vad som kan förväntas vid ett inträde från 
Avesta. I utredningen framgår:  

• De ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för 
UpphandlingsCenter (UhC), ägarkommunerna och Avesta kommun. 

• Risk- och konsekvensanalys.  
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• Tidplan för ev. implementering. 

• Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I utredningen (bilaga 1) kap. 5 Ekonomi och finansieringsmodell beskrivs en 
djupare analys kring de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell 
anslutning. Tabell nedan beskriver förslaget till reviderad budget för de 
samverkande kommunerna år 2020 inklusive Avestas kommun (s.4 i bilaga 1) 
 

Kommun Befolkning Andel 
i % 

Andel i kr inkl. 
Avesta enligt 

reviderad 
budget 2020

Andel i kr exkl. 
Avesta enligt 
ursprungligt 

budgetförslag 2020 

Skillnad 
i kr 

Falun 58 923 29,7 5 621 649 5 625 148 – 3499
Borlänge 52 224 26,3 4 982 519 4 984 221 – 1702
Ludvika 26 946 13,6 2 570 829 2 580 339 – 9510
Hedemora 15 457 7,8 1 474 70 1 480 010 – 5309
Säter 11 123 5,6 1 061 209 1 066 395 – 5186
Gagnef 10 271 5,2 979 922 979 887 35
Avesta 23 323 11,8 2 225 170  
Totalt  170 735 100,0 18 916 000 16 716 000 – 25170

Kostnadsfördelningen är utifrån befolkningsnivå per 2018-12-30 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, två sidor. 

Mail, Ludvika kommun, 2019-06-20, en sida. 

Missiv, Ludvika kommun, 2019-06-20, en sida. 

Tjänsteskrivelse, Ludvika kommun, 2019-06-20, två sidor. 

Protokollsutdrag, GNU 2019-06-13 § 17, två sidor. 

Bilaga 1, Utredning om anslutning av Avesta kommun till den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan, Upphandlingscenter, Falun-Borlänge 
regionen, 2019-06-12, åtta sidor med tillhörande riskanalys – Utvidgning 
med ny kommun (Avesta) till Upphandlingscenter, 2019-04-11, fem sidor. 

Bilaga 2, Samarbetsavtal, för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, 
Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner avseende 
upphandlingssamverkan med gemensamt Upphandlingscenter, 2019-06-13, 
sju sidor. 
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Bilaga 3, Reglemente, för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, 
Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner avseende 
upphandlingssamverkan med gemensamt Upphandlingscenter, 2019-06-13, 
fyra sidor. 

Bilaga 4, Upphandlingspolicy, för Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, 
Ludvika, Säter och Avestas kommuner, 2019-06-13, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 106 
Riktlinjer för donationen Göte Heds fond (KS/2019:319) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Riktlinjer för donationen Göte Heds fond”. 
 
Ärendebeskrivning 
År 2003 fick Gagnefs kommun ta emot en donation som testamenterats av 
X från X. Det framgår av testamentet att givaren önskat att kommunen ska 
använda medlen till en blivande simhall. Givaren önskade vidare att 
donationen kallas Göte Heds fond. Då Gagnefs kommun inte har fattat 
något beslut om byggnation av simhall, har donationen inte använts sedan 
den tillföll kommunen. 
 
År 2019 har kommunen konsulterat Kammarkollegium för att undersöka 
möjligheten att använda donationen till annat ändamål. Kammarkollegium 
har meddelat att det står kommunen fritt att använda donationen på valfritt 
sätt. Anledning till det är att Gagnefs kommun vid tidpunkten när 
donationen gjordes, inte fattat något beslut om att man har för avsikt att 
bygga en simhall. 
 
Under 2017 och 2019 har X släkt kontaktats för att undersöka hur man ser 
på saken. Man har då uttryckt önskemål om att donationen ska tas i anspråk 
för att främja barn och ungas fritid i de södra kommundelarna. 
 
Bedömning 
Att donerade medel används för att främja barn och ungas fritid ligger helt i 
linje med donatorns önskemål och kommer att kunna spela en avgörande 
roll för utbudet av aktiviteter för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190827 § 29, en sida. 
Riktlinjer för donationen Göte Heds fond, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-08-21, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 081006 § 212, dnr KS/2006:268 
Ks 071119 § 294, dnr KS/2006:268 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 107 
Antagande - Detaljplan för Högsveden 5:87 m fl (boende för personer 
med demenssjukdom och förskola) i Mockfjärd (KS/2019:219) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta detaljplanen för Högsveden 5:87 m.fl. daterad 2019-09-02 
inklusive upphävande av del av planområdet. 

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen för Högsveden 5:87 m.fl. har varit föremål för granskning till 
12 augusti 2019.  Del av den underliggande byggnadsplanen föreslås att 
samtidigt upphävas.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Avslag, motivering enligt bilaga 1. 
Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 
Irené Homman (S): Bifall till liggande förslag. 
Erik Warg (C): Bifall till liggande förslag. 
Agneta Finn (KOSA): Avslag. 
Maria Alfredsson (MP): Avslag. 
Tomas Fredén (S): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag 
om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Agneta Finn (KOSA), 
Maria Alfredsson (MP) och Mathias Bengtsson (KD) till förmån för eget 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-02, en sida. 

Plankarta, Högsveden 5:87 m.fl., 2019-09-02 en sida. 

Plan- och genomförandebeskrivning, Högsveden 5:87 m.fl., 13 sidor. 

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, Högsveden 5:87 m.fl., 
2019-09-02, tre sidor. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, Högsveden 5:87 m.fl., 
2019-04-10, fyra sidor. 
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Tidigare beslut i ärendet 
KS AU 190626 § 23 
 
Lagrum 
PBL kap 5 § 27 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 108 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 (KS/2019:58) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna inkomna redovisningar av partistöd för perioden 1 januari till 
den 31 december 2018. 

2. Partistöd för 2020 betalas ut under första kvartalet till Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Kommunal samling, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

3. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 
vallagen ska beaktas vid fördelning av partistödet. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige fatta 
beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år. 
 
För Gagnefs kommun gäller reglemente för kommunalt partistöd som är 
antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2016 (dnr 2014:730/10). 
 
Enligt reglemente för partistöd föreskriver att partistödet ska betalas ut efter 
beslut av kommunfullmäktige. 
 
Partistödet består av 

• ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, 

• ett mandatstöd, som uppgår till 11 500 kronor per mandat och år, samt 

• ett utbildningsbidrag per mandat som uppgår till 1 000 kronor en gång 
per mandatperiod 

 
För mottagare av partistöd gäller att partiet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 4 kap 29 § första stycket avse 
perioden 1 januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid kan för ett sådant 
parti beslutas att inte utbetala något stöd för nästkommande år. 
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Bedömning 
Redovisning med granskningsintyg har getts in av Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Kommunal samling, Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 
 
Inkomna redovisningar kan godkännas. 
 
Partistöd enligt reglementet kan betalas ut till samtliga dessa partier för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190827 § 30, två sidor. 
Redovisningar från partierna, tolv sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-20, två sidor. 
 
Lagrum 
4 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 109 
Region Dalarna årsredovisning 2018 (KS/2019:293) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Region Dalarna för verksamhetsåret 2018. 

2. Bevilja ledamöterna i Region Dalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) och Irené Homman (S) i 
handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning för Region Dalarna för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 
Mail, Region Dalarna, 2019-06-14, en sida. 
Verksamhetsberättelse 2018, Region Dalarna, 2019-06-10, 39 sidor. 
Protokollsutdrag, Region Dalarna 2018-10-24 § 102, en sida. 
Förbundsordning för Region Dalarna, tio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 17 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 110 
Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2018 (KS/2019:247) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1.    Den verksamhet Utveckling i Dalarna Holding 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 Utveckling i 
Dalarna Holding 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 Utveckling i Dalarna Holding AB till 
handlingarna.  

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) och Irené Homman (S) i 
handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger Årsredovisning för år 2018 för Utveckling Dalarna Holding AB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 

Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB räkenskapsåret 2018 
inklusive revisionsberättelse, sju sidor. 

Granskningsrapport för år 2018, 2019-05-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 18 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 111 
Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2020 (KS/2019:264) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2020 enligt följande: 
 9 mars 
 27 april 
 15 juni 
 28 september 
 9 november 
 14 december 

2. Mötestiden är klockan 18.30 med undantag för den 9 november och den 
14 december då sammanträdet börjar klockan 15.00. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190827 § 31, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-07-03, en sida. 
Förslag sammanträdesdatum 2020, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 19 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 112 
Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2019:24) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Bostadsbyggande 

• Översiktsplanen för Gagnefs kommun 

• Detaljplaner 

• Visions- och målpaketet 

• Lokalförsörjningsfrågor 

• Förvaltningsorganisationen 

• Hållbart ledarskap 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning 

• Dalarnas kommunförbund 

• Regionalt samarbete inom räddningstjänsten 

• Delårsrapporten 

• Genomlysning förskolan 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-27, två sidor. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare    
    
    
    

 

§ 113 
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 181016 § 132 
Kf 180307 § 4 
KS/2018:65 

Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård 
ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst 

Pu 190205 § 5 
KS/2018:6 

Ohälsotal 2018 

Kf 190311 § 8 
KS/2019:4 

Medborgarförslag om placering av demensboende 
i Dala-Floda 

Kf 190311 § 9 
KS/2019:44 

Medborgarförslag om att införa utegym/parkour-
platser med klätterväggar och liknande i 
kommunens centralorter

Ks 190409 § 46 
KS/2019:23 

Försäljning av Monteliusgården i Gagnefs kyrkby 

Ks 190521 § 85 
KS/2019:221 

Ny bussförbindelse mellan Djurås och Björbo 

Ks 190610 § 100 
KS/2019:240 

Föreskrift eldningsförbud 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2019-08-26, elva sidor. 
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§ 114 
Finansrapport 2019-08-31 (KS/2019:214) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Finansrapport 2019-08-31 till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning 
som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 ska finansförvaltningen 
rapportera till kommunstyrelsen 3 gånger om året. En gång om året, vid 
årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 
Finansrapport 2019-08-31, tre sidor. 
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§ 115 
Förstudie för åtgärder av Björbo ishall (KS/2019:222) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anslå kultur- och fritidsnämnden 250 tkr från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel till förstudie för åtgärder av Björbo ishall. 

 
Ärendebeskrivning 
Björbo ishall är i stort behov av åtgärder. För att ta fram ett grundligt 
beslutsunderlag för eventuella framtida åtgärder behövs en gedigen förstudie 
som beskriver fastighetens nuvarande status samt utvecklingspotential. 
 
Bedömning 
Dialog har under lång tid förts med Björbo IF som bedriver verksamhet i 
ishallen. Föreningen har framfört önskemål om framför allt nya 
omklädningsrum i direkt anslutning till ishallen samt förrådsutrymmen. 
Vid det senaste mötet med föreningen 2018-10-01 deltog representanter 
från fritidsenheten och tekniska förvaltningen från Gagnefs kommun samt 
ordförande och ytterligare en styrelserepresentant från föreningen. Man 
konstaterade att fastighetens status behöver undersökas innan man går 
vidare med planer på underhållsarbete och nybyggnation. 
 
Ekonomichefens bedömning 
Eftersom kultur- och fritidsnämnden inte har medel i sin budgetram för 
att finansiera större utredningar är det rimligt att detta finansieras av 
kommunstyrelsen. Eftersom ishallen används av såväl föreningar som av 
allmänheten ligger det i kommunens intresse att genomföra ovan nämnda 
förstudie. 
 
Finansiering 
Finansieras av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 
Protokollsutdrag, KFN 190516 § 23, dnr KFN/2019:84, en sida. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag KFN AU 190502 § 12, en sida. 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 
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Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 116 
Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2018" – yttrande 
(KS/2019:235) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över revisionsrapport “Granskning av årsredovisningen 2018” 
i Gagnefs kommun samt översända svaret till kommunrevisionen och 
kommunfullmäktige. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att ta hänsyn till 
revisorernas kommentarer när framtida årsredovisningar tas fram. 

 
Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens årsredovisning för 2018. Revisionen önskar att 
kommunstyrelsen yttrar sig över revisionsrapporten. 
 
Svar Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2018” i 
Gagnefs kommun 
 

Revisionens kommentarer i kursiv, kommunstyrelsens svar utan kursiv: 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi 
bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information 
som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 
Avvikelse mot lag och god sed sker om bolagens verksamhet är förenlig med 
det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder för att 
kommande årsredovisningar uppfyller lagens krav och god sed avseende 
kommunens bolag. 
 
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens 
utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för 
verksamheten. 4 mål bedöms vara uppfyllda, 2 mål bedöms vara delvis 
uppfyllda och 2 mål bedöms inte vara uppfyllda. 
 
För verksamhetsåret 2019 och framåt utgår tidigare mål och ersätts av nya 
vilket kommer underlätta bedömning och uppföljning av målen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-02, en sida. 
Granskning av årsredovisning 2018 Gagnefs kommun, revisionsrapport,  
PwC, 2019-05-24, tio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige, rapport 
Kommunrevisionen 
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§ 117 
Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i 
Dalarnas län - yttrande (KS/2019:313) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter om 
hastighetsbegränsning för väg E16 i Dalarnas län” samt översända 
yttrandet till Trafikverket. 

 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg E16 i Dalarnas län 
och befintlig föreskrift TRVTFS 2012:28 kommer då att upphävas. 
 
Bedömning 
Gagnefs kommun ställer sig positiv till att öka trafiksäkerheten. Dock 
ifrågasätter kommunen den generella hastighetssänkning som Trafikverket 
föreslår. I konsekvensutredningen skrivs att det inte finns en enhetlig bild av 
effekterna för den regionala utvecklingen i och med en hastighetssänkning, 
att det kan leda till en försämrad arbetsmarknad. 
 
Gagnefs kommun anser att Trafikverket bör utreda vilka åtgärder som krävs 
samt göra samhällsekonomisk analys för de investeringar som behövs för 
bibehållen eller ökad hastighet på sträckan, väg 537 Hulån - trafikplats Islingby. 
 
Trafikverket skriver att referenshastigheten bestäms av olika faktorer enligt 
vägar och gators utformning (VGU). VGU används vid ny- eller 
ombyggnation och att undantag från VGU kan göras för befintlig väg. I 
rapporten Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard, 2016-03-01 anges att underlaget för 
effektbedömningen gjorts med hjälp av bland annat NVDB webb. Man kan 
därmed anta att bedömningarna är generella. Delar av sträckan borde 
rimligtvis kunna ha kvar nuvarande hastighet utifrån sin vägbredd och 
sidoområdesutformning, eventuellt med komplettering av viltstängsel. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande över Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter om 
hastighetsbegränsning för väg E16 i Dalarnas län”, 2019-09-10, två sidor. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-02, två sidor. 

Förslag, Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i 
Dalarnas län, remiss, 2019-08-15, tre sidor. 

Kartor, nio sidor. 
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E16 
Dalarnas län, Trafikverket, 2019-06-14, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Trafikverket + handling 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
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§ 118 
Rapporter (KS/2018:233, KS/2019:226, KS/2019:261, KS/2019:35) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Kommunutvecklare, presentation av arbetet 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
 
2. Verksamhetsplan för Dalarnas Kommunförbund 
 

Ärendebeskrivning 
Dalarnas kommunförbund bildades 2018-05-30 som en följd av att 
kommunalförbundet Region Dalarna upphör 2018-12-31 och Landstinget 
Dalarna övertar uppgifter och namn 2019-01-01. Verksamhetsplanen kan 
utgöra underlag för diskussioner om förbundets inriktning, verksamhet, 
ekonomi m.m. 
 

Underlag 
Verksamhetsplan för Dalarnas Kommunförbund, 2019-03-29, fem sidor. 
Dnr: KS/2019:226 
 
3. Finansiering av långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
 

Socialnämndens beslut 
Anta rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting och ingå i en 
gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med en årlig kostnad av 1,95 kronor per 
invånare i Gagnefs kommun. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 190415 § 33, två sidor. 

Handlingsnummer: KS 2019:1132 (Dnr: SN/2018:125) 
 
4. Protokoll från rådslag Partnerskap E16, Gävle-Oslo, 2019-05-10 
 

Underlag 
Rådslag Partnerskap E16, Gävle-Oslo, protokoll med bilaga, 2019-05-10, 31 sidor. 

Handlingsnummer: KS 2019:1668 
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5. Ekonomisk rapport efter april 2019 - Överförmyndare i samverkan 
Falun-Borlänge regionen 
 

Beslut 
Det ekonomiska resultatet och prognosen efter april 2019 för 
Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlänge regionen godkänns. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlänge regionen 
190605 § 80, en sida. 

Dnr: KS/2019:261 
 
6. Förvaltningsrätten i Falun, Mål nr 4164-18 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Gagnefs kommun beslutade den 27 augusti 2018 att 
ingå ett samarbetsavtal med Svenska Vårdfastigheter AB om genomförande 
av äldreboende för personer mcd demenssjukdom. Beslutet överklagades. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

Underlag 
Dom, Mål nr 4164-18, Förvaltningsrätten i Falun, 2019-07-19, tre sidor. 

Dnr: KS/2018:233 
 
7. Ohälsotal kvartal 1 och 2, 2019 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS PU 190827 § 18, tre sidor. 

Sjukfrånvarofrekvens exklusive sjukersättning, en sida. 

Arbetad tid och sjuktimmar 2019-06-01--2019-06-30 Periodiserat, 
2019-08-12, en sida. 

Arbetad tid och sjuktimmar 2019-07-01--2019-07-31 Periodiserat, 
2019-08-12, en sida. 

Arbetad tid och sjuktimmar 2019-01-01--2019-07-31 Periodiserat, 
2019-08-12, en sida. 

Analys ohälsotal Socialförvaltningen 2019, 2019-05-08, 15 sidor. 

Analys ohälsotal Barn- och utbildningsförvaltningen 2019, 2019-06-28, två sidor. 

Analys ohälsotal Kultur- och fritidsförvaltningen 2019, 2019-06-19, två sidor. 

Analys ohälsotal Kommunstyrelsens förvaltning 2019, 2019-08-26, två sidor. 

Dnr: KS/2019:35 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-28, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 3) 
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§ 119 
Ordföranderapport (KS/2019:16) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Dalarnas kommunförbund 

• Beredningen för Dalarnas utveckling 

• Räddningstjänsten Dala Mitt 

• Olympicaförskolan, invigning 

• Gagnefs kommun 2:a i Dagens Samhälles kommunranking över social 
hållbarhet 
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§ 120 
Anmälningar inkomna handlingar (KS/2019:328) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En förteckning har upprättats över dokument som inkommit till 
kommunstyrelsens förvaltning som ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-30, en sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2019-08-26, en sida. 
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§ 121 
Anmälan av utskottens protokoll (KS/2019:18) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-30, en sida. 
Allmänna utskottet 2019-06-26, §§ 22-28 
Allmänna utskottet 2019-08-27, §§ 29-35 
Personalutskottet 2019-08-27, §§ 16-18 
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§ 122 
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 
51, 52, 68, 72, 75/2019, Parkeringstillstånd 
53, 65/2019, Köpekontrakt 
54, 55, 60. 61, 62, 66, 71/2019, Yttrande till polisen 
56, 69/2019, Yttrande till MBN 
57/2019, Jakträttsavtal 
58, 59/2019, Nyttjanderättsavtal 
63, 64, 77/2019, Markupplåtelseavtal 
67/2019, Hyreskontrakt 
70/2019, Omprövning av gemensamhetsanläggning 
73, 74/2019, Köpebrev 
76/2019, Överenskommelse fastighetsreglering 
78/2019, Transporttillstånd 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-30, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2019-08-30, två sidor. 
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§ 123 
Nämndinitiativ om att påskynda planläggning av Tjärna 30:18 
(KS/2019:346) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Agneta Finn (KOSA), 
Anders Bengtsson (KD) och Maria Alfredsson (MP) att ge kommunchefen i 
uppdrag att påskynda uppdraget, kommunstyrelsens beslut (dnr 
KS/2014:116/21), att planlägga Tjärna 30:18. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2019-09-09, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Beredningen 
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§ 124 
Finansiering av extern resurs för utredningsuppdrag inom förskolan 
(KS/2019:342) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anslå barn- och utbildningsnämnden 65 tkr från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel till en kartläggning och analys av förskolans kostnader. 

 
Ärendebeskrivning 
En arbetsgrupp bestående av personal från förskoleverksamheten samt 
ekonomiavdelning arbetar med en utredning av förskolans kostnader. Syftet 
med utredningen är att fastslå anledningen till den nettokostnadsavvikelse 
som finns inom verksamheten. På grund av utredningens komplexitet har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat att anlita en extern konsult att bistå i 
utredningsarbetet. 
 
Bedömning 
Ekonomichefen har fått prisuppgift från en välrenommerad och välmeriterad 
konsult som kan bistå utredningsgruppen. I en första etapp görs en 
kartläggning i syfte att få en översiktlig kartläggning och analys av nuläget. 
För denna del av uppdraget uppskattas kostnaden till 65 tkr. Beroende på 
vad analysen visar kan mer konsultstöd krävas men innan kartläggningen är 
genomförd går det inte att bedöma vilken kompetens som eventuellt skulle 
behöva anlitas eller i vilken omfattning. 
 
Finansiering 
Finansieras av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-09, en sida. 
Protokollsutdrag, BUN 190903 § 62, dnr BUN/2019:11, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden 
 




