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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Lindberghallen Djurås, kl. 15:00-19:15 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Alf Johansson (S), ordförande 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) ej §142 på grund av jäv 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Erik Bergman (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Johanna Hallin (C) 
Daniel Bergman (S) 
Erik Warg (C) ej §142 på grund av jäv 
Christina Walles (S) §125-§147 
Patrik Andersson (KOSA) 
Jan Wiklund (M) 
Kerstin Stenqvist (C) 
Robert Österlund (V) 
Christer Iversen (L) 
Fredrik Andersson (C) 
Maria Svensson (C) 
Birgitta Ihlis (M) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Jonas Wittink (MP) 
Catharina Karlhager (KD) 
Jonas Hellsten (C) 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) ej §142 på grund av jäv 
Ann-Christine Karlsson (S) 
Ola Hebert (C) 
Pelle Källs (KOSA) 
Kristina Bolinder (C) 
Tomas Fredén (S) 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Daniel Caesar (KD) tjänstgörande för Jari Paananen (KD) 
Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Magnus Eriksson (S) 
Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Agneta Finn (KOSA) 
Barbro Wallin (M) tjänstgörande för Petra Wiklund (M) 
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Övriga närvarande 
Ersättare 
Patrick Svärd (M) 
Birgitta Floresjö (C) 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi, §137, §139 
 

Revisorer 
Svante Hanses (KOSA), sammankallande, §137 
 
Justering 
Justerare 
Birgitta Ihlis (M) och Jonas Wittink (MP) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-11-11, kl. 14:00 §124-§147 
 
Underskrifter 
Sekreterare 

 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 

 
 ________________________________   
Alf Johansson (S)  
 
Justerare 

 
 ________________________________   _________________________________  
Birgitta Ihlis (M) Jonas Wittink (MP)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-11-04 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§124-§147 2019-11-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-12-04 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 124 
Verksamhetsrapport (KS/2019:27) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporten som information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen och nämnderna, föredras av 
respektive ordförande. 
 
Kommunstyrelsen – Fredrik Jarl (C) 
Socialnämnden – Irené Homman (S) 
Barn- och utbildningsnämnden – Jan Wiklund (M) 
Miljö- och byggnadsnämnden – Tomas Fredén (S) 

Kommunfullmäktige godkänner att kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Anette Kotilainen (C), lämnar redovisning från kultur- 
och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden – Anette Kotilainen (C) 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, kommunstyrelsen, två sidor. 
Verksamhetsrapport, socialnämnden, två sidor. 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsnämnden, 2019-10-22, två sidor. 
Verksamhetsrapport, miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 
Verksamhetsrapport, kultur- och fritidsnämnden, 2019-11-01, tre sidor. 
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§ 125 
Medborgarförslag om säkrare väg för gång- och cykeltrafikanter längs 
väg 592 (Färjebacksvägen, Djurås) (KS/2019:371) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås en säkrare väg för 
gång- och cykeltrafikanter längs väg 592 (Färjebacksvägen, Djurås). 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2019-10-01, fem sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning 
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§ 126 
Medborgarförslag om att plantera träd vid Hedvägen mellan före detta 
Handelsbanken och före detta järnvägsstationen i Mockfjärd 
(KS/2019:372) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att plantera träd vid 
Hedvägen mellan före detta Handelsbanken och före detta järnvägsstationen 
i Mockfjärd. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2019-09-30, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning 
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§ 127 
Medborgarförslag om underhåll av vandringsleder (KS/2019:376) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 
tillskapar en tjänst som sköter vandringslederna i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2019-10-09, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning 
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§ 128 
Medborgarförslag om bygge av gång- och cykelväg mellan 
Gagnefs Kyrkby och Djurås centrum (KS/2019:396) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att bygga gång- och 
cykelväg mellan Gagnefs Kyrkby och Djurås centrum. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2019-10-17, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning 
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§ 129 
Motion om att påbörja övergången till sex timmars arbetsdag 
(KS/2019:414) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Robert Österlund (V) att en 
förstudie genomförs för att utreda i vilken verksamhet arbetstidsförkortningen 
ska genomföras och att ett projekt med att förkorta arbetstiden inleds i 
Gagnefs kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, 2019-09-30, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + motion för handläggning 
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§ 130 
Motion om byggen av hyresrätter i Gagnefs kommun (KS/2019:415) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Robert Österlund (V) att en 
förstudie genomförs för att utreda i vilken utsträckning och inom vilka 
geografiska områden som det finns plats att bygga bostäder, gärna med en 
geografisk spridning inom kommunen. Att ett projekt liknande det som nu 
pågår i Djurås startas i annan del av kommunen, till exempel Mockfjärd 
eller Gagnef. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, 2019-09-30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + motion för handläggning 
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§ 131 
Motion om att utlysa klimatnödläge för Gagnefs kommun 
(KS/2019:418) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Robert Österlund (V) 

• Att Gagnefs kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge 
fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5gradersmålet uppnås.   

• Att Gagnefs kommun i en informationskampanj redovisar de åtgärder 
som regionen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, 
samt vad medborgarna själva kan göra.   

• Att Gagnefs kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner och 
regioner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en 
best practice kring klimatarbetet.   

• Att Gagnefs kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera 
klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, 2019-10-29, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + motion för handläggning 
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§ 132 
Medborgarförslag om att renovera gamla riksväg 71 mellan Dala-Floda 
och Björbo (KS/2017:89) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att delar av gamla 
riksväg 71 mellan Dala-Floda och Björbo på den västra sidan av älven 
renoveras till motionsväg. 
 
Bedömning 
Länsstyrelsen Dalarna har startat ett projekt vid namn ”Hela Dalarna Cyklar 
2.0”. Gagnefs kommun deltar i detta projekt varför medborgaförslaget med 
fördel kan behandlas som en del i arbetet med projektet. I arbetet på lokal 
nivå ingår att ta fram en översikt för hur cykelförbindelser mellan våra 
kommundelar skulle kunna se ut. 
 
Syftet med det regionala projektet är att få till stånd mer satsningar på 
cykelinfrastruktur och andra cykelåtgärder i länets kommuner. Det syftar 
också till att stötta kommuner att ta fram eller aktualisera cykelplaner samt 
skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete kring 
cykelfrågor. Projektet möjliggör individuellt stöd i form av en projektledare 
från Länsstyrelsen samt ekonomiska medel till ”testcyklister” för kommuner 
som visat intresse att ta fram eller aktualisera en cykelplan. Testcyklisterna 
cyklar utvalda sträckor och rapporterar in brister i cykelinfrastrukturen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 125, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 170504 § 28, en sida. 
Medborgarförslag, 2017-04-19, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-11, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Förslagsställarna 
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§ 133 
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan 
Södra Gröntuv och Djurås (KS/2018:162) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 
bygger en gång- och cykelväg mellan Södra Gröntuv och Djurås. 
 
Bedömning 
Länsstyrelsen Dalarna har startat ett projekt vid namn ”Hela Dalarna Cyklar 
2.0”. Gagnefs kommun deltar i detta projekt varför medborgaförslaget med 
fördel kan behandlas som en del i arbetet med projektet. I arbetet på lokal 
nivå ingår att ta fram en översikt för hur cykelförbindelser mellan våra 
kommundelar skulle kunna se ut. 
 
Syftet med det regionala projektet är att få till stånd mer satsningar på 
cykelinfrastruktur och andra cykelåtgärder i länets kommuner. Det syftar 
också till att stötta kommuner att ta fram eller aktualisera cykelplaner samt 
skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete kring 
cykelfrågor. Projektet möjliggör individuellt stöd i form av en projektledare 
från Länsstyrelsen samt ekonomiska medel till ”testcyklister” för kommuner 
som visat intresse att ta fram eller aktualisera en cykelplan. Testcyklisterna 
cyklar utvalda sträckor och rapporterar in brister i cykelinfrastrukturen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 126, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 180614 § 64, en sida. 
Medborgarförslag, 2018-05-25, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-11, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Förslagsställaren 
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§ 134 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Näset och flottbron i Kyrkbyn 
(KS/2018:77) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås det att en cykelväg 
byggs mellan Näset och flottbron i Gagnefs kyrkby. 
 
Bedömning 
Länsstyrelsen Dalarna har startat ett projekt vid namn ”Hela Dalarna Cyklar 
2.0”. Gagnefs kommun deltar i detta projekt varför medborgaförslaget med 
fördel kan behandlas som en del i arbetet med projektet. I arbetet på lokal 
nivå ingår att ta fram en översikt för hur cykelförbindelser mellan våra 
kommundelar skulle kunna se ut. 
 
Syftet med det regionala projektet är att få till stånd mer satsningar på 
cykelinfrastruktur och andra cykelåtgärder i länets kommuner. Det syftar 
också till att stötta kommuner att ta fram eller aktualisera cykelplaner samt 
skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete kring 
cykelfrågor. Projektet möjliggör individuellt stöd i form av en projektledare 
från Länsstyrelsen samt ekonomiska medel till ”testcyklister” för kommuner 
som visat intresse att ta fram eller aktualisera en cykelplan. Testcyklisterna 
cyklar utvalda sträckor och rapporterar in brister i cykelinfrastrukturen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 127, en sida. 
Protokollsutdrag, KF 180503 § 34, en sida. 
Medborgarförslag, 2017-04-19, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-11, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Förslagsställarna 
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§ 135 
Motion om att utreda om närstående jäv förelegat vid behandling av 
medborgarförslag (KS/2016:216) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Gret Olsson (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 
2016 föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om jäv förelegat 
vad gäller närståendes agerande vid behandling av medborgarförslag om 
busskort till alla ungdomar i kommunen (Dnr KS/2015:296). 
 

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 november 2016 (Dnr KS/2016:216) 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Medborgarförslaget som sådan behandlades av kommunfullmäktige den 
16 juni 2016, KF § 97. Av föreliggande protokoll framgår att ledamoten 
Stefan J. Eriksson (M) inte deltog i handläggning och beslut i ärendet. Till 
kommunfullmäktiges protokoll den 16 juni 2016 har Stefan J. Eriksson 
anfört ett särskilt yttrande. 
 

I det särskilda yttrandet anförs bland annat att kommunfullmäktiges 
ordförande, vid kommunfullmäktiges behandling av ifrågavarande 
medborgarförslag, beslutat att ledamoten Stefan J. Eriksson var jävig i 
ärendet med hänvisning till släktskap mellan ledamoten och den som 
lämnat medborgarförslaget. 
 
Bedömning 
Allmänt sett kan anföras att utvecklingen går mot en mer strikt syn på 
jävsfrågor, vilket särskilt kommer till uttryck vid beslut av styrelse och 
nämnder. Vid ärenden som avgörs av kommunfullmäktige är tillämpning av 
jävsreglerna mindre strikta utifrån att ledamöterna i kommunfullmäktige är 
utsedda i allmänna val och är satta att representera den mer kollektiva 
folkviljan framför enskilda intressen samt att fullmäktige sammanträder 
under öppna former. Exempelvis ska ett personligt intresse för ett visst 
avgörande vara mycket starkt och mer direkt träffande för att ges relevans 
som jäv vid beslut av fullmäktige. Huvudregeln är att en förtroendevald som 
anser sig träffad av någon jävsregel själv ska anmäla jäv och frivilligt avstå 
från att delta i ärenden där intressekonflikt föreligger eller kan uppfattas 
föreligga. Generellt kan dock anföras att lagstiftaren ansetts sig inte kunna 
förutse alla situationer där jäv skulle kunna vara för handen. Allmänt sett 
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kan därför anses gälla att förtroendevalda inte ska agera förtroenderubbande 
vid beslutsfattande. 
 

Mot bakgrund av vad som här anförts kan bedömningsvis följande anföras 
som grund för besvarande av föreliggande motion. 

1. Motionen som sådan tar sin utgångspunkt i ett visst avgörande av 
kommunfullmäktiges ordförande den 16 juni 2016. Således för drygt 
tre (3) år sedan och under förhållanden som då var aktuella i det 
enskilda ärendet.  

2. Reglerna om jäv, (då enligt Kommunallag 1991:900 och nu enligt 
Kommunallag 2017:725), är så utformade att omständigheterna i det 
enskilda fallet måste läggas till grund för bedömning huruvida jäv 
kan anses föreligga eller inte. 

3. Den aktuella frågan om jäv avgjordes efter beslut av 
kommunfullmäktiges ordförande med stöd av fullmäktiges presidium. 
Det kan därmed bedömas ha varit mer lämpligt att frågan som sådan 
hade blivit föremål för prövning av domstol genom överklagning, 
innan beslutet i ärendet vunnit laga kraft jämfört med att pröva 
ordförandens beslut i efterhand med en utredning som grund. 

4. Det föreligger inget hinder för kommunfullmäktige i sin helhet eller 
varje partigrupp i fullmäktige var för sig att begära en genomgång av 
reglerna för jäv enligt kommunallagen (nu kommunallag 2017:725) 
med stöd av kommunens förvaltning. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 128, två sidor. 
Protokollsutdrag, KF 161110 § 190, en sida. 
Motion, 2016-11-08, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-08, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 160616 § 97, dnr KS/2015:296 
 
Lagrum 
5 kap. 20-20b §§ Kommunallag 1991:900 
 
Protokollsutdrag 
Ann-Gret Olsson (S) 
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§ 136 
Motion om statens minskade ersättningar för mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn (KS/2016:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att det 
vid varje kommunstyrelsesammanträde presenteras en kostnadsplanering 
och framtidsprognos gällande statens minskade ersättningar för mottagandet 
av ensamkommande flyktingbarn. 
 
Bedömning 
Det kan konstateras att motionen lämnades in under 2016, då förutsättningarna 
både vad gäller flyktingmottagning och ersättningssystem var annorlunda än 
idag. Som motionären konstaterar var bland annat ersättningssystemet under 
förändring. 
 
Idag råder ett annat läge både vad gäller volymen i mottagningsverksamheten 
och förutsättningar i övrigt. 
 
Mot den bakgrunden föreligger inte det behov av detaljerade ekonomiska 
uppföljningar/planering och framtidsprognoser som tidigare var nödvändiga. 
 
Med detta kan motionen anses besvarad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Bifall till motionen. 
Robert Österlund (V): Bifall till motionen. 
Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 129, två sidor. 
Protokollsutdrag, KF 161110 § 192, en sida. 
Motion, 2016-11-10, en sida. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Anders Bengtsson (KD) 
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§ 137 
Delårsbokslut per 2019-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
(KS/2019:26) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2019-08-31”. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2019-08-31. 
 
Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 32,3 mnkr vilket är 17,2 mnkr 
bättre än budget. Alla nämnder förutom socialnämnden redovisar överskott. 
För socialnämnden uppgår underskottet för perioden till 1,45 mnkr. 
 
Prognosen för kommunen som helhet visar på ett överskott på 13,8 mnkr vilket 
är 1,4 mnkr bättre än budget. Kommunens verksamheter prognostiseras få ett 
underskott på 8,3 mnkr, medan finansförvaltningen förväntas få ett överskott 
på 9,7 mnkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett underskott på 1,2 mnkr. 
Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på 4,7 mnkr och 
gymnasiesärskolan förväntar sig ett underskott på 1,0 mnkr. Detta vägs 
upp av ett prognostiserat överskott på gymnasieskolan på 5,0 mnkr. 
 
Socialnämnden förväntar sig ett utfall för året på -7,1 mnkr. Det finns negativa 
prognosavvikelser inom alla huvudverksamhetsområden förutom integration: 
Administration -1,1 mnkr, Vård- och omsorg -1,7 mnkr, Hälso- och sjukvård 
-0,8 mnkr, Individ- och familjeomsorg (IFO) -2,7 mnkr, samt LSS -1,5 mnkr. 
Integration prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr. 
 
Övriga nämnder prognostiserar förhållandevis små avvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 130, två sidor. 
Delårsrapport och prognos 2019-08-31, 44 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-13, en sida. 
Protokollsutdrag, KS AU 191001 § 36, en sida. 
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§ 138 
Skattesats för Gagnefs kommun 2020 (KS/2019:386) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa skattesats för 2020 till 22,54 %. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetarbetet för 2020 har baserats på en oförändrad skattesats på 22,54 % 
vilket är en förhållandevis hög nivå jämfört med andra kommuner. 
Kommunen står inför stora utmaningar avseende verksamhetens finansiering 
då Sveriges ekonomi avmattas och allt tyder på att de senaste årens 
högkonjunktur planar ut. De förändringar i kostnadsutjämningssystemet som 
regeringen ska fatta beslut om under året påverkar även kommunens intäkter 
negativt redan under nästkommande år. 
 

Av ovanstående anledningar föreslås en oförändrad skattesats under 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Fastställa skattesats för 2020 till 22,45 %. 

Fredrik Jarl (C): Avslag till Anders Bengtsson (KD) förslag. 

Jan Wiklund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till 
Anders Bengtsson (KD) förslag. 

Irené Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Wittink (MP): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 

Patrik Andersson (KOSA): Ajournering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Patrik Andersson (KOSA) förslag om ajournering mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Patrik Andersson (KOSA), Ingegerd Kull Hanses (KOSA), 
Pelle Källs (KOSA), Göran Westling (KOSA), Anders Bengtsson (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Daniel Caesar (KD), 
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Robert Österlund (V), Christer Iversen (L) och Jonas Wittink (MP) till förmån 
för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 131, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-14, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Skatteverket 
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§ 139 
Verksamhet och budget 2020-2022 (KS/2019:387) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2020-2022” som kommunens 
budgetdokument för perioden. 

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

3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som 
föreslås i ”Verksamhet och budget 2020-2022” till totalt 618 102 tkr kronor 
år 2020 enligt följande fördelning: 

 

Anslag (tkr)  Budget 2020

Kommunstyrelse  ‐92 908
Barn‐ och utbildningsnämnden  ‐278 958
Socialnämnden  ‐222 797
Kultur‐ och fritidsnämnden  ‐16 800
Miljö‐ och byggnadsnämnden  ‐4 226
Kommunfullmäktige  ‐2 413

S:a Anslag  ‐618 102

4. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 9 357,8 tkr som avser 
lönehöjningar som blir effekt på budget 2020 av lönerörelserna 2020 för 
personal i kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till 
övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare 
beslut i kommunfullmäktige. 

5. Fastställa ett anslag till investeringar år 2020 på 31 295 tkr enligt 
följande fördelning: 

 

Investeringsanslag (tkr)  Budget 2020

Kommunstyrelse  ‐22 670
Barn‐ och utbildningsnämnden  ‐6 000
Socialnämnden  ‐2 400
Kultur‐ och fritidsnämnden  ‐225

S:a Anslag  ‐31 295
 
6. Fastställa de finansiella delmål 2020 som finns föreslagna i 

budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2020-2022”. 
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7. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt samt 
vision och strategiska mål som finns föreslagna i 
budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2020-2022”. 

 
Ärendebeskrivning 
MBL förhandling enligt § 11 är genomförd 2019-10-15. 
 
I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2020. 
 
Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Därtill tillkommer 5,0 mnkr på grund av 
att fastighetsunderhåll som tidigare belastat driftsbudgeten numera klassas 
som en investering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Ändringsförslag enligt bilaga 1. 

Fredrik Jarl (C): Avslag till Anders Bengtsson (KD) förslag. 

Jan Wiklund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till 
Anders Bengtsson (KD) förslag. 

Irené Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Wittink (MP): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtsson (KD) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Patrik Andersson (KOSA), Ingegerd Kull Hanses (KOSA), 
Pelle Källs (KOSA), Göran Westling (KOSA), Anders Bengtsson (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Daniel Caesar (KD), 
Robert Österlund (V), Christer Iversen (L) och Jonas Wittink (MP) till förmån 
för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 132, två sidor. 
Verksamhet och budget 2020-2022, 22 sidor. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-17, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden + handling 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
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§ 140 
Reviderat beslut om antal platser för demensboende i Gagnefs kommun 
(KS/2012:752) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut, KF 150903 § 148, punkt 1 ’Bygga 
demensboende med plats för 48 lägenheter i högst två våningsplan’. 

2. Det samlade demensboendet ska inrymma 60 platser, kommunstyrelsen 
ges rättighet att besluta om att revidera platsantalet utifrån eventuellt 
kommande analyser av platsbehovet. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-09-03 om antalet platser 
vid det kommande demensboendet i Gagnefs kommun. Kommunfullmäktige 
lade fast att kommunstyrelsens uppdrag var att bygga ett demensboende med 
plats för 48 lägenheter, och att demensboendet skulle vara i högst två plan (hela 
beslutet framgår i beslutsunderlag, KF 150903 § 148). 
 
Därefter har utredningsarbetet fortsatt och resulterat i att kommunfullmäktige 
2017-12-14 beslutat om placeringen av det samlade demensboendet. Därefter 
fattade kommunfullmäktige 2018-05-03 beslut om förutsättningar vad gäller 
ägar- och driftformer för demensboendet. Dessa beslut åtföljdes sedermera av 
kommunstyrelsens beslut 2018-08-27 om genomförandefrågor. 
 
Under utredningens gång har också det framtida platsbehovet inom äldre- och 
demensvården utretts. Den senaste utredningen genomfördes våren 2019. Här 
pekar socialförvaltningen på ett behov om 60 platser inom demensboende 
fram till år 2025. 
 
Detta innebär att kommunfullmäktiges sedan tidigare fastlagda platsantal bör 
revideras. Platsbehovet förändras över tid vilket innebär att det behövs viss 
frihetsgrad i beslutet om antal platser. Man kan uttrycka det så att det samlade 
demensboendet ska omfatta minst 60 platser, men där kommunstyrelsen ges 
möjlighet att revidera platsantalet utifrån kommande analyser i 
genomförandeskedet. 
 
Också kommunfullmäktiges beslut om att låsa fast antalet våningsplan bör 
hanteras på samma sätt. Kommunstyrelsen behöver som en del i sitt 
genomförandeuppdrag äga frihet att analysera alternativ vad gäller antal 
våningsplan. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att man inte låser 
fast antal våningsplan i beslut, och därmed upphäver den delen av tidigare 
beslut i kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Ändringsförslag på beslutspunkt 2, 
kommunstyrelsen ges rättighet att besluta om platsantalet utifrån kommande 
analyser av platsbehovet samt att byggnation sker i högst 2 våningsplan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtsson (KD) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Den som röstar nej bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 21 ja-röster, 12 nej-röster, 2 frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Fredrik Jarl C X X   
Irené Homman S X X   
Lars-Erik Granholm KOSA X X  
Erik Bergman M X X   
Anders Bengtsson KD X X  
Johanna Hallin C X X   
Daniel Bergman S X X   
Erik Warg C X X   
Kunde inte utses SD –   X
Christina Walles S X X   
Patrik Andersson KOSA X X  
Jan Wiklund M X X   
Jari Paananen KD – Daniel Caesar (KD) X  
Kerstin Stenquist C X X   
Robert Österlund V X X  
Magnus Eriksson S – Margreth Göransdotter (S) X   
Christer Iversen L X X  
Maria Svensson C X X   
Agneta Finn KOSA – Göran Westling (KOSA) X  
Birgitta Ihlis M X X   
Eva-Lotta Törnblom Nises S X X   
Jonas Wittink MP X X  
Catharina Karlhager KD X X  
Jonas Hellsten C X X   
Ann-Christine Karlsson S X X   
Ola Hebert C X X   
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Pelle Källs KOSA X X  
Kunde inte utses SD –   X
Petra Wiklund M – Barbro Wallin (M) X   
Kristina Bolinder C X X   
Tomas Fredén S X X   
Mathias Bengtsson KD X X  
Ingegerd Kull Hanses KOSA X X  
Fredrik Andersson C X X   
Alf Johansson S X X   
  Totalsumma: 21 12  2

 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Patrik Andersson (KOSA), Ingegerd Kull Hanses (KOSA), 
Pelle Källs (KOSA), Göran Westling (KOSA), Anders Bengtsson (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Daniel Caesar (KD), 
Robert Österlund (V), Christer Iversen (L) och Jonas Wittink (MP) till 
förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 133, två sidor. 
Protokollsutdrag, KF 150903 § 148, tre sidor. 
Platsbehov inom vård och omsorg, 2019-03-04, dnr SN/2019:48, 19 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-15, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 180827 § 104 
KF 180503 § 43 
KF 171214 § 170 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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§ 141 
Begravningsförrättare vid borgerlig begravning (KS/2019:318) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utöka antalet, av kommunen, förordnade borgerliga 
begravningsförrättare från en (1) person till två (2) personer. 

2. Uppdra till valberedningen att till fullmäktige nominera till uppdrag 
som förordnad borgerlig begravningsförrättare. 

3.  Förordnande som borgerlig begravningsförrättare ska avse mandatperiod, 
vilket för innevarande mandatperiod innebär fram till den 31 december 2022, 
att gälla även tidigare förordnade. 

4. Uppdraget som förordnad borgerlig begravningsförrättare i Gagnefs kommun 
ges rätt till kommunalt arvode motsvarande sammanträdesarvode om högst 4 
timmar per förrättningsuppdrag, inkluderat planering och genomförande, samt 
rätt till reseersättning för uppdragets fullföljande vid förrättning. 

 
Ärendebeskrivning 
Frågan om förordnad begravningsförrättare i kommunen har gjorts till 
föremål för omprövning. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har den 26 februari 1987 (KF § 2, 
dnr 85:722) beslutat inrätta en funktion som borgerlig begravningsförrättare. 
 
I beslut (KF 090420 § 34, dnr KS/2008:260) har kommunfullmäktige förordnat 
X som borgerlig begravningsförrättare i Gagnefs kommun. 
 
Bedömning 
Principiellt kan hävdas att förrättningar av privat karaktär inte är en kommunal 
angelägenhet, dock föreligger av tradition och med stöd av lag och anvisningar, 
att en kommun nominerar förrättare av vigslar, vilka förordnas på bestämd tid 
av respektive länsstyrelse. 
 
Rimligen finns ingen större skillnad avseende uppdraget som sådant, mellan 
att förrätta en vigsel eller att förrätta en begravning, utan båda formerna av 
förrättningarna kan anses vara av privat karaktär och som uttryck för service 
i förhållande till medborgarna. Dock med den grundläggande skillnad att en 
vigsel endast kan förrättas av en förordnad förrättare, vilket inte är fallet vid 
förrättning av en begravning. 
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Det kan anses ligga i linje med god service gentemot medborgarna att ha 
möjlighet att förmedla borgerliga begravningsförrättare. 
 
Det kan bedömningsvis antas att behovet av borgerliga begravningsförrättare 
kommer att öka över tid, mot bakgrund av pågående förändringar och synsätt 
kring begravningar, liksom utifrån olika kulturella traditioner. Det torde även 
bli vanligare, att Svenska kyrkan nekar en begravning enligt kyrkans ordning, 
med hänvisning till att den avlidne inte är medlem. 
 
Angående förordnade förrättare för borgerliga begravningar: 
Gagnefs kommun bör, i linje med god service till medborgarna och som 
angeläget stöd i en svår situation, fortsätta att erbjuda tjänst i form av 
förordnad begravningsförrättare. Tjänsten torde tillmötesgå ett över tid 
ökat behov. 
 
Angående arvode till förordnade begravningsförrättare: 
Med ett kommunalt förordnande torde följa ett fastställt arvode för uppdraget 
som sådant. Detta eftersom det ter sig något främmande att kanalisera 
ersättning för ett kommunalt uppdrag via en privat begravningsaktör. 
 
Det torde inte kunna anses att ett inrättande av arvode till förordnade 
begravningsförrättare skulle leda till en ekonomisk belastning för kommunen. 
 
Med ett kommunalt arvode följer att kommunen kan utöva tillsyn gällande 
utförandet av uppdraget som sådant. 
 
Vid ett inrättande av arvode för förrättning av begravning ter det sig lämpligt 
att koppla arvodets storlek till sammanträdesarvodet (grundbelopp). I likhet 
med Orsa kommun kan två sammanträdesarvoden utgöra lämplig ersättning 
för en förrättning – ett arvode (grundbelopp) för kontakt med sorgehuset och 
för förberedelser samt ett arvode (grundbelopp) för genomförande av själva 
förrättningen. Som jämförelse kan anföras att arvode till vigselförrättare 
betalas av länsstyrelsen. 
 
Angående antalet förrättare: 
Vid beslut att fortsätta erbjuda tjänst i form av förordnande 
begravningsförrättare kan övervägas att utöka kretsen av förordnade 
begravningsförrättare. Idag är en (1) person förordnad av Gagnefs kommun 
att vara borgerlig begravningsförrättare. Lämpligen, utifrån tillgänglighet 
vid visst datum för en förrättning, kan kretsen av förordnade 
begravningsförrättare behöva utökas till 2-3 personer. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 134, tre sidor. 
Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-19, tre sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 191001 § 37, tre sidor. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-30, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 142 
Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) 
årsredovisning 2018 (KS/2019:370) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar för 
räkenskapsåret 2018. 

2. Bevilja ledamöterna i Stiftelsen för Spegeldammspengar ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2018. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S), Erik Warg (C) och 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsens bildande har år 1993 fattats av kommunfullmäktige i 
Gagnefs kommun. Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja åtgärder 
som är i vid mening miljöbefrämjande eller som utgör annan lämplig 
kompensation, såsom stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Åtgärderna 
ska avse befolkningen inom Mockfjärds församlings geografiska område.  
 
Stiftelsens bokföring administreras av kommunens ekonomiavdelning. 
I detta arbete ingår även sammanställning av årsredovisningen. Samtliga 
banktransaktioner sköter stiftelsens styrelse i egen regi. Stiftelsen granskas 
av minst en revisor och en ersättare, vilka utses av kommunfullmäktige i 
Gagnefs kommun. Årsredovisningen för 2018 är klar för stiftelsen och bör 
godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 135, en sida. 
Årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar räkenskapsåret 2018, 
inklusive revisionsberättelse, 2019-09-27, tolv sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-13, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Stiftelsen för Spegeldammspengar 
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§ 143 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år 
gamla och inte besvarade (KS/2018:346) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga redovisningen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 
 
I dagsläget finns nio motioner som inte besvarats inom ett år. 

Kf 140922 § 138 Motion om lekplatser i Gagnef 

KS/2014:783 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 151014 § 165 Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 

KS/2015:353 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 151112 § 204 Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 

KS/2015:419 Styrelsen för GTAB har besvarat motionen i protokoll GTAB 160317 § 11 
All expertis är överens om att resultat från pågående forskning och 
utveckling som bedrivs bör inväntas så att rätt teknik används som 
uppfyller kommande tillstånds- och lagkrav. 

Kf 160616 § 80 Motion om en jämställdhetspolitik för Gagnefs kommun 

KS/2016:127 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 160616 § 83 Motion om pengar kan sparas genom lägre portokostnad 

KS/2016:137 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 171214 § 166 Motion om stöd till drift av badplatser 

KS/2017:209 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 180307 § 6 Motion om utredning av skolan 

KS/2018:76 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 180307 § 7 Motion om vägskyltning vid E16 Mockfjärd 

KS/2018:81 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 180614 § 65 Motion om flaggspel för att på ett positivt sätt visa vårt näringsliv 

KS/2018:166 Ärendet bereds av kommunstyrelsen 
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I dagsläget finns fem medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 
Kf 180614 § 62 
KS/2018:144 

Medborgarförslag om utdelning av miljötratten för att förhindra proppar 
och stopp i gamla avloppssystem 

 Ärendet bereds av GagnefsTeknik AB 

Kf 180614 § 63 Medborgarförslag att Tjärnsjöbadet blir i kommunal regi igen 
KS/2018:150 Ärendet bereds av kommunstyrelsen 

Kf 181015 § 116 
KS/2018:196 

Medborgarförslag om att kommunen upprättar någon form av 
störningsjour 

 Ärendet bereds av kommunstyrelsen 

Kf 181015 § 117 
KS/2018:205 

Medborgarförslag om att återgå till hämtning av brännbara sopor var 
fjortonde dag 

 Ärendet bereds av GagnefsTeknik AB 

Kf 181015 § 118 
KS/2018:219 

Medborgarförslag om att kommunen köper före detta växthuset i Djurås 
och låter dagcenter använda lokalen 

 Ärendet bereds av kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-23, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Gagnefs Teknik AB 
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§ 144 
Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (?) (KS/2018:263) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond.  
 
Ärendebeskrivning 
Ersättare (?) i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond är vakant. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 190930 § 113 
KF 190610 § 94 
KF 190429 § 51 
KF 181108 § 184, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
KD, gruppledare 
KOSA, gruppledare 
L, gruppledare 
MP, gruppledare 
V, gruppledare 
Gagnefs Naturvårdsfond 
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§ 145 
Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (C) (KS/2018:263) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Sofia Lorentzon (C) har tidigare varit ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 190930 § 117 
KF 190930 § 116, dnr KS/2018:262 
KF 181108 § 155, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
C, gruppledare 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 146 
Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (M) 
(KS/2018:263) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Erik Bergman (M) till ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s 
ägarråd för tiden fram till och med den 31 december år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Jan Wiklund (M) har tidigare valts till ersättare i Falun-Borlänge 
regionen AB´s ägarråd. Då Jan Wiklund (M) redan är ledamot i 
Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd behöver en ny ersättare väljas. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 190429 § 49 
 
Protokollsutdrag 
Erik Bergman (M) 
Jan Wiklund (M) 
Falun-Borlänge regionen AB 
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§ 147 
Rapporter (KS/2018:93, KS/2019:178, KS/2019:261, KS/2019:369) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 190902 § 51, två sidor. 

Dnr: KS/2019:178 (SN/2019:58) 

 
2. Stiftelsen för Gagnefs Naturvårdsfond årsredovisning 2018 
 

Underlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond 2018 inklusive 
revisionsberättelse, 2019-06-13, 12 sidor. 

Dnr: KS/2019:369 

 
3. Budgetuppföljningar 2019 – Gemensam nämnd för upphandling 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, GNU 190916 § 20, en sida. 
Budgetuppföljning driftbudget, augusti 2019, en sida. 
GNU verksamhetsberättelse, delår 2019, en sida. 

Dnr: KS/2018:93 

 
4. Ekonomisk rapport efter augusti för Överförmyndare i samverkan 
Falun-Borlänge regionen 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, Överförmyndare i samverkan 191002 § 103, en sida. 

Dnr: KS/2019:261 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-23, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 1) 
 



Yrkande under punkt 14 budget 2020

Oppositionens ändringsförslag i budget 2020

Ändringar i satsningar på sid 10 1 budgetdokumentet

• Verksamhetsekonom, socialnämnden 650 000kr.
Socialnämnden ser ut att gå med underskott i fem av sina sex sektioner under 2019, totalt
underskott på sju miljoner för hela nämnden, Därför föreslår vi att man tillsätter/avdelar en
verksamhetsekonom som enbart arbetar med att få ner underskottet och/eller fördelar om
budget inom socialnämndens verksamheter,

• Ökat bidrag till föreningsdrivna lekplatser, 200 000kr
• Kultursekreterare, -300 000kr.
• Ungdomsstödjare, -600 000kr.

Vi är positiva till en ungdomsstödjare, men genom effektiviseringar kan finansiering ske inom
Socialnämndens ram.

Övriga förändringar som oppositionen föreslår

• Ett ektivisering kommunstyrelsen, -6S0 000kr
Förra året tillfördes det 6SOtkr till kommunstyrelsen för en utvecklare för heltid som norm. Vi
sa nej till den satsningen då och tycker fortfarande att de pengarna kan tas bort från
kommunstyrelsens budget.

• Effektivisering ledningsorganisation inom Barn- och utbildningsförvaltningen, -600 000kr.
Precis som förskolekorisulten påpekat så finns det möjlighet att effektivisera
ledningsorganisationen inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

• Effektivisering politik, -600 000kr.
november 2018 utökades Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden med två

ledamöter vardera. 1Januari 2019 trädde även ett nytt arvodesreglemente i kraft som också
ökade kostnaden för politiken i nämnderna. Vi vt[l ligga kvar på samma reglemente som 2018
och sparar därmed SODtkr jämfört med majoritetens förslag.

• Skattesänkning 9 öre, 1 900 000kr
Gagnef ligger idag på tredje plats över högsta skatter i Dalarna. Genom en sänkning med 9
öre flyttar vi ner en placering på den listan. När det nu finns utrymme i budgeten är det
klokare att sänka skatten, än att låta verksamheterna svälla ännu mer. Vi ser skattesänkning
som en form av sparande. Det gör att vii framtiden har en skattehöjning “att ta till” när det
blir ekonomiskt tuffare tider.

Investeringar

• 60 miljoner ytterligare till ny skola i Bäsna och till renovering av Djuråsskolan.
Det finns flera skolrenoveringar som är angelägna i kommunen. Genom att anslå medel ger vi
projekten en möjlighet att komma igång. Mer investeringsmedel kommer att behöva anslås,
men mer än 60 miljoner behövs inte under 2020.

Övrigt

• Öka kommunkoncernens låneskuld per invånare till högst 80000kr per capita 2024.
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-04 § 139, dnr KS/2019:387


