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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:50 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Kerstin Stenqvist (C) 
Erik Warg (C) 
Tomas Fredén (S) 
Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Magnus Eriksson (S) tjänstgörande för Irené Homman (S) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
Agneta Finn (KOSA) tjänstgörande för Christer Iversen (L) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, ekonomichef, §29-§30, §43 
Katharina Mansfeld, ledning och administrationschef, §34-§38 
Karin Halvarsson, ekonom, §43 
Erik Mååg, ekonom, §43 
Pia Söderström, miljö- och byggchef, §44 
Tomas Kristoffersson, näringslivsutvecklare, §45 
 

Förtroendevalda 
Alf Johansson (S), kommunfullmäktiges ordförande, §28-§41, §43-§45 
 

Övriga 
Kim Anastasio, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, §33 
Marcus Tell, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, §33 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-04-11, kl. 15:00 §28-§60 
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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 2019-04-09 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§28-§60 2019-04-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-05-06 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 28 
Medborgarförslag om erbjudande om informationsservice för äldre 
(KS/2018:280) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anslå 150 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att 
införa informationsservice för äldre. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ställa sig bakom intentionerna i medborgarförslaget och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från X och X, till kommunfullmäktige föreslås att 
erbjuda informationsservice för äldre i Gagnefs kommun. 
 
Socialnämnden har fått i uppdrag att handlägga medborgarförslaget och en 
utredning har sammanställts med bakgrundsbeskrivning, jämförelse med 
andra kommuner, förslag på genomförande och kostnadsberäkning. 
 
Hembesök hos äldre personer görs i många kommuner och i andra länder. 
Hembesökens syfte är att ge information och förebygga eventuella risker 
hos äldre personer.   
 
Sammanfattning 
Utredande tjänsteman har 2019-02-13 diskuterat underlaget i utredningen 
med PRO och SPF på det kommunala pensionärsrådet. På mötet diskuterades 
vilken information som kan vara aktuell, vem som kan utföra tjänsten och 
målgrupp. När det gäller vem som utför är det inte ett krav på tjänsteman som 
det står i medborgarförslaget det kan vara en undersköterska med god 
kännedom om äldreomsorg.  
 
När det gäller ålder på målgruppen är SPF och PRO flexibla. I medborgarförslaget 
står det 75 år. Både SPF och PRO kan tänka sig en högre ålder på målgruppen. 
Många andra kommuner ger information till personer som är 80 år.  
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I utredningen föreslås därför att: 

• Alla personer som fyller 75 år får skriftlig information 

• Alla personer som fyller 80 år får skriftlig information, samt erbjudande 
om hembesök 

 
Om informationen ska nå sitt syfte är det viktigt att informationsmaterialet 
tas fram i samråd med målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 190318 § 14, dnr SN/2018:210, två sidor. 

Hembesök, Information till äldre personer i Gagnefs kommun, 2019-02-13, 
sju sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 181213 § 205, en sida. 

Medborgarförslag, 2018-11-21, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190226, två sidor. 
Protokollsutdrag, SN AU 190304 § 5, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 
Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden (KS/2017:74) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2018 
till 2019 om 1 000 tkr. 

 
Ärendebeskrivning 
Tidigare beslutat investering i larmsystem har inte kunnat genomföras som 
det var tänkt under 2018. Vald leverantör har inte kunnat leverera och ny 
gemensam upphandling av larmsystem pågår för ett flertal kommuner. 
Upphandlingen beräknas vara klar under 2019 och investeringsmedlen 
önskas ombudgeteras till 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-02, en sida. 
Verksamhetsberättelse 2018 Socialnämnden, dnr KS/2019:75, fem sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
SN 190318 § 18, dnr KS/2019:75 (SN/2019:36) 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 30 
Årsredovisning 2018 för Gagnefs kommun (KS/2019:52) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsredovisning 2018 för Gagnefs kommun. 

2. Överlämna årsredovisningen 2018 för Gagnefs kommun till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning 2018 för Gagnefs kommun. 

2. Av årets resultat efter balanskravsjusteringar på 16 906 tkr 
avsätts 10 793 tkr till resultatutjämningsreserven i enlighet 
med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till årsredovisning 2018 har tagits fram. Årsredovisningen 
innehåller även sammanställd redovisning för kommunkoncernen 
(koncernredovisning). 
 
Kommunen redovisar ett överskott för året på 17,7 mnkr. Det är 7,0 mnkr 
bättre än budget på 10,7 mnkr. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 
21,7 mnkr jämfört med 22,2,4 mnkr år 2017. 
 
Några faktorer som påverkar resultatet: 

• Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 mnkr. 5,4 mnkr av 
överskott utgörs av budgeterade kapitalkostnader som inte nyttjats på 
grund av uteblivna investeringar samt effekter av införande av 
komponentredovisning. 

• Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4,0 mnkr. 
Gymnasieskolan och grundskolan, inklusive fritidshem, redovisar ett 
totalt överskott på 5,7 mnkr medan förskoleverksamheten redovisar ett 
underskott på 2,0 mnkr. 

• Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,0 mnkr. Verksamheterna 
inom vård och omsorg har ett överskott på 1,3 mnkr och IFO samt LSS 
redovisar underskott på 2,2 respektive 2,4 mnkr. 

• Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,7 mnkr vilket 
beror på vakanser inom fritidsverksamheten samt ett överskott på bidrag 
till fritidsföreningar. 
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• Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 1,2 mnkr vilket 
beror på att intäkterna är högre än budgeterat på grund av fler behandlade 
ärenden samt lägre personalkostnader på grund av att vissa verksamheter 
inte har varit fullt bemannade under året. 

• Finansförvaltningen redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. Underskottet 
beror på en högre kostnad för pensionsförsäkringspremier än budgeterat. 

 
Kommunens resultat på 17,7 mnkr motsvarar 2,9 % av skatte- och 
utjämningsintäkterna. Kommunkoncernen uppnår alla tre finansiella delmål 
för 2018. Av kommunens åtta mål för god ekonomisk hushållning bedöms 
fyra vara uppfyllda, två tveksamt uppfyllda samt två som ej uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-02, två sidor. 
Årsredovisning 2018, 68 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 31 
Utökning av verksamhetsområdet VA - detaljplaneområde 
Djurmo 1:11 (KS/2019:122) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, enligt 
översiktskarta ”Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten, 
spill- och dagvatten inom detaljplaneområde för del av Djurmo 1:11”. 

 
Ärendebeskrivning 
Aktuellt planområde ligger mellan Dalälven och Rv 70/El6 i Djurmo. 
Planarbetet har innefattat en VA-utredning som visar på möjligheten att 
ansluta planområdet till befintliga vatten och spillvattenledningar som 
passerar genom planområdet, samt att nyanlägga ledningar för dagvatten. 
 
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området beräknas kosta knappt 
2 miljoner kronor exklusive moms. 
 
När VA-förbindelsepunkterna är upprättade kommer Gagnefs Teknik AB att 
debitera fastighetsägaren full VA-anläggningsavgift på drygt 2 miljoner kronor 
exklusive moms. Lägenhetsavgifter debiteras i samband med byggnationen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GTAB 2019-02-14 § 7, en sida. 

Tjänsteutlåtande, Dala Vatten och Avfall AB, 2019-02-14, en sida. 

Översiktskarta ”Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten, 
spill- och dagvatten inom detaljplaneområde för del av Djurmo 1:11”, 
Dala Vatten och Avfall AB, 2019-01-24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 32 
Utökning av verksamhetsområdet VA - detaljplaneområde Skogen 3:77 
(KS/2019:121) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, enligt 
översiktskarta ”Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten, 
spill- och dagvatten inom detaljplaneområde för Skogen 3:77”. 

 
Ärendebeskrivning 
Aktuellt planområde ligger öster om Myrvägen, norr om rondellen 
Rv70/E16 i centrala Djurås. Planer finns att en entreprenör ska bebygga 
området med 32 bostadsrätter i 8 huskroppar. 
 
Dala Vatten och Avfall AB bedömer att området kan anslutas till befintliga 
ledningar för vatten, spill- och dagvatten. Fördröjningsmagasin för dagvatten 
kan eventuellt komma att krävas. Upprättande av förbindelsepunkt för VSD, 
beräknas kosta knappt 100 tkr exklusive moms. 
 
När VA-förbindelsepunkterna är upprättade kommer Gagnefs Teknik AB 
att debitera fastighetsägaren full VA-anläggningsavgift på drygt 400 tkr 
exklusive moms. Lägenhetsavgifter debiteras i samband med byggnation. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GTAB 2019-02-14 § 8, en sida. 

Tjänsteutlåtande, Dala Vatten och Avfall AB, 2019-02-14, en sida. 

Översiktskarta ”Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten, 
spill- och dagvatten inom detaljplaneområde för Skogen 3:77”, 
Dala Vatten och Avfall AB, 2019-01-24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2019-04-09 10 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 33 
Utökat uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel om tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt 
justering av reglemente och samarbetsavtal utifrån ny tobakslag 2019 
(KS/2017:141) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tillsynen av tobak enligt den nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den 
gemensamma nämndens uppdrag. 

2. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslag justeras gemensamma nämndens reglemente och samarbetsavtal. 

3. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 8 000 kronor 
från de detaljhandlare som försäljer tobak. 

4. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobak får tas ut med 9 000 kronor 
från de partihandlare som försäljer tobak. 

5. Tillsynsavgift för tobak får tas ut med 1 500 kronor från både 
detaljhandel och partihandel som säljer tobak. 

 
Ärendebeskrivning 
Den 12 december 2018 sade riksdagen ja till regeringens förslag om nya 
regler som rör tobak. Det innebär att Sverige får en ny lagstiftning, Lag om 
tobak och liknande produkter (LTLP) som träder i kraft 1 juli 2019. I och 
med detta upphävs både Tobakslag och Lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av 
reglerna kring tobak förs över till den nya lagen. De nya reglerna innebär 
bland annat att det krävs tillstånd för att sälja tobak i både parti- och 
detaljhandel. Kommunen kommer att göra en ekonomisk granskning och 
lämplighetsprövning av den som ansöker om tillstånd. För e-cigaretter 
kommer som idag enbart anmälningsplikt att gälla. 
 
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
föreslår samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden om ett 
utökat uppdrag för tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering av 
reglemente och samarbetsavtal. 
 
En kommun får ta ut avgift för ansökan om tillstånd och sin tillsyn av den 
som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak enligt 8 kap 1 och 2 §§ i 
den nya lagen. Förslaget på de nya avgifterna bedöms kunna finansiera den 
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fördyrning som uppkommer i och med ökat administrativt arbete och 
tillsynsverksamhet samt även en tidsbegränsad utökning av personal utifrån 
en ökad arbetsbelastning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GNATL 190319 § 7, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, Falu kommun, 2019-03-04, fem sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 171005 § 116 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 34 
Kommunstyrelsens uppfyllande mål 2019-2022 (KS/2018:215) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställa 
kommunstyrelsens uppfyllande mål för 2019–2022. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna kommunstyrelsens uppfyllande mål 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål. Nämnderna/styrelsen 
ska utifrån dessa anta uppfyllande mål, som ska gälla för mandatperioden 
men som kan justeras vid behov. Styrelsens mål ska godkännas av 
fullmäktige. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Österlund (V): Ändra ordalydelsen ”Andel fordon som kan drivas av 
förnybara drivmedel” till ”Andel fordon som drivs av förnybara drivmedel” 
i tabellen tillhörande 4.4.1 Gagnefs kommun har en alltmer fossiloberoende 
fordonsflotta och säkerställer hållbar konsumtion. 

Anders Bengtsson (KD): Höja önskat läge 2020 till 65 %, 2021 till 75 % 
och 2022 till 90 % i tabellen tillhörande 4.4.1 Gagnefs kommun har en 
alltmer fossiloberoende fordonsflotta och säkerställer hållbar konsumtion 
gällande ”Andel fordon som kan drivas av förnybara drivmedel”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Robert Österlund (V) och Anders Bengtsson (KD) 
till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190326 § 15, en sida. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och kommunstyrelsens uppfyllande 
mål 2019-2020, 2019-04-02, sex sidor. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-22, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190219 § 12, dnr KS/2018:149 
KF 180614 § 80, dnr KS/2018:149 
KF 180503 § 50, dnr KS/2017:81 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 35 
Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 2019-2022 
(KS/2019:123) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt kommunens vision, värdegrund och mål. 
Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån de övergripande målen fastställa 
verksamhetsmål. Målen ska vara förankrade och ta sin utgångspunkt ur 
skolans styrdokument, skollag och läroplan, och följas upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN 190319 § 19, dnr BUN/2018:226, en sida. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och barn- och utbildningsnämndens 
uppfyllande mål 2019-2020, 2019-03-08, fyra sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 190304 § 11, en sida. 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-21, en sida. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och barn- och utbildningsnämndens 
uppfyllande mål 2019-2020, 2019-02-27, fem sidor. 

Nämndens mål och strategier 2019-2022 barn- och utbildningsnämnden, 
2019-02-19, tre sidor. 

Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål, 2019-01-29, fyra sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190219 § 12, dnr KS/2018:149 
KF 180614 § 80, dnr KS/2018:149 
KF 180503 § 50, dnr KS/2017:81 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 36 
Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019–2022 (KS/2018:335) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sitt sammanträde 2018-06-14 beslutade kommunfullmäktige om 
övergripande mål för Gagnefs kommun. Dessa ska av varje nämnd brytas 
ned i uppfyllandemål. Syftet med uppfyllandemålen är att varje nämnd ska 
precisera hur man avser bidra till att uppfylla de av kommunfullmäktige 
fastställda övergripande målen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-12-06 att anta Uppfyllande mål 
för kultur- och fritidsnämnden 2019–2022. Efter det har ytterligare 
instruktioner getts av kommunstyrelsen, varför kultur- och fritidsnämnden 
nu tar upp en reviderad version av uppfyllandemålen till beslut. 
 
Den reviderade versionen har tagits fram av kultur- och fritidsnämndens 
ordförande och vice ordförande i samarbete med förvaltningschefen. 
 
Bedömning 
Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019–2022 har försetts med 
indikatorer för att kunna utvärdera om målen uppfyllts. Vissa av indikatorerna 
mäts redan idag och det finns ett basvärde att utgå från och en möjlighet att 
göra en rimlig bedömning om önskat utfall. I dessa fall har önskade utfall 
angetts. I andra fall är indikatorerna nya och det finns inga mätningar gjorda 
att utgå från. Dessa indikatorer kommer att kompletteras med önskat utfall 
efter det att en första mätning gjorts vid årsskiftet 2019/2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 190321 § 12, dnr KFN/2018:116, två sidor. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och kultur- och fritidsnämndens 
uppfyllande mål 2019–2022, 2019-01-29, fem sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 190307 § 9, två sidor. 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-02-26, två sidor. 
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Tidigare beslut i ärendet 
KS 190219 § 12, dnr KS/2018:149 
KF 180614 § 80, dnr KS/2018:149 
KF 180503 § 50, dnr KS/2017:81 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 37 
Miljö- och byggnadsnämndens uppfyllande mål 2019–2022 
(KS/2019:92) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna miljö- och byggnadsnämndens uppfyllande mål 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål. Nämnderna ska utifrån 
dessa anta uppfyllandemål, som ska gälla för mandatperioden men som kan 
justeras vid behov. Nämndernas mål ska godkännas av fullmäktige. 
 
Under hösten 2018 har miljö- och byggnadsnämndens presidium 
tillsammans med förvaltningschef och personalrepresentant tagit fram 
förslag till nämndens uppfyllandemål. 
 
Följande uppfyllandemål föreslås för miljö- och byggnadsnämnden. 
Rubrikerna är fullmäktigemålen. 
 
Gagnefs kommun är öppen, tillgänglig och jämlik där det är enkelt 
att ta del av kommunens tjänster 

Uppfyllandemål 1 
E-tjänster inom byggområdet införs för att underlätta för sökande och 
minska administrationen. 

Styrmått: Införda e-tjänster inom byggområdet. 

Nuläge: Inga 

Önskat läge 2020: Införda e-tjänster som täcker hela 
handläggningsprocessen. 
 
Uppfyllandemål 2 
Användandet av e-tjänster för byggärenden ökar successivt. 

Styrmått: Andel ansökningar genom e-tjänster i procent. Ingen uppföljning 
innan e-tjänster införts. 

Nuläge: Ingen användning. 

Önskat läge 2022: Minst 50 % av ansökningar i byggärenden sker genom 
e-tjänster. 
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Gagnef är en ekologiskt hållbar kommun där det är enkelt 
att vara miljövänlig 

Uppfyllandemål 1 
Kommunen har utvecklat sitt hållbarhetsområde inom ekologisk hållbarhet. 

Styrmått: Placering i ”Aktuell Hållbarhets” miljöranking för kommuner. 

Nuläge: Plats 251 av 290 (2018 års ranking, gäller uppgifter för 2017) 

Önskat läge: Plats 150 av 290 (2022 års ranking, gäller uppgifter för 2021). 
Succesiv ökning av placeringen från år till år. 
 
Bedömning 
Se beslutsunderlag ”Bedömning inför miljö- och byggnadsnämndens beslut 
om uppfyllandemål”. 
 
Finansiering 
Extra medel behövs för införandet av e-tjänster, förslagsvis från 
kommunstyrelsens budget för utvecklingsarbete. 
 
En tjänst som miljöstrateg bör tillsättas för att hålla samman kommunens 
arbete med ekologisk hållbarhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, MBN 190213 § 19, dnr MBN/2018:49, två sidor. 

Bedömning inför miljö- och byggnadsnämndens beslut om uppfyllandemål, 
tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2019-01-17, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190219 § 12, dnr KS/2018:149 
KF 180614 § 80, dnr KS/2018:149 
KF 180503 § 50, dnr KS/2017:81 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 38 
Socialnämndens uppfyllande mål 2019–2022 (KS/2019:132) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna socialnämndens uppfyllande mål 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges antagna övergripande mål ska åtföljas av att nämnder 
och kommunstyrelse utarbetar uppfyllandemål där det fastställs hur nämnderna 
och kommunstyrelsen ska arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges 
övergripande mål. 
 
Vid halvdagskonferens den 22 oktober 2018 har förvaltningschefen presenterat 
förvaltningens förslag av målarbete 2019 för socialförvaltningen. Förslaget 
innebär ett uppfyllande mål; ”Att förbättra nyttan för medborgaren utifrån det 
ansvar och uppdrag verksamheten har.” Målet ska omfatta och beröra alla 
verksamheter och indikatorerna ska följa upp uppfyllandemålet årligen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 190318 § 15, dnr SN/2018:145, en sida. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och socialnämndens uppfyllande mål, 
2019-02-21, åtta sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190221, en sida. 

Protokollsutdrag, SN AU 190304 § 10, en sida. 

Målarbete 2019 för Socialförvaltningen. 181022, åtta sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 190219 § 12, två sidor. 

Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål, 
antagen KS 190219 § 12, fyra sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190219 § 12, dnr KS/2018:149 
KF 180614 § 80, dnr KS/2018:149 
KF 180503 § 50, dnr KS/2017:81 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 
Reglemente för kommunstyrelsen (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
Revideringen är påkallad av beslutet att avveckla tekniska nämnden och 
föra verksamheten till kommunstyrelsen. Vidare finns behov att revidera 
reglementet mot bakgrund av beslutet att föra de strategiska miljöfrågorna 
och planfrågorna till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-01, en sida. 
Reglemente för kommunstyrelsen i Gagnefs kommun, elva sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190305 § 21, dnr KS/2019:30 
KF 181108 § 141 
KF 181108 § 140, dnr KS/2018:266 
KS 181108 § 147, dnr KS/2018:266 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 40 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reviderat reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden. Revideringen är påkallad av beslutet att föra de 
strategiska miljöfrågorna och planfrågorna till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-01, en sida. 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun, sju sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190305 § 21, dnr KS/2019:30 
KF 181108 § 145 
KF 181108 § 140, dnr KS/2018:266 
KS 181108 § 147, dnr KS/2018:266 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 
Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2019:24) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Bostadsbyggnation på förrådstomten 

• Etablering av mindre bilverkstad i Djurås 

• Översiktsplan 

• Vision- och målpaket 

• Lokalförsörjningsbehov 

• Ny organisation kommunstyrelsen 

• Politikerutbildning 

• Regional samverkansstruktur 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-08, en sida. 
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§ 42 
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 161122 § 215 
KS/2016:41 

Framtida organisation Ottilia Adelborgmuseet 

Ks 181211 § 205 
KS/2018:317 

Nämndinitiativ om komplettering när 
utbyggnaden av Björbo servicehem är klar och tas 
i bruk återställs Törnholn till trygghetsboende

Kf 181213 § 205 
KS/2018:280 

Medborgarförslag om erbjudande om 
informationsservice för äldre

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-29, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2019-03-28, tio sidor. 
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§ 43 
Prognos 2019-03-31 Kommunstyrelsen (KS/2019:19) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Prognos 2019-03-31 Kommunstyrelsen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen redovisare en prognos per den 31 mars 2019 som är 600 tkr 
sämre än budget. Avvikelse mot budget finns hos kommunikationsavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-08, en sida. 
Prognos 2019-03-31 Kommunstyrelsen, en sida. 
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§ 44 
Beslut att bilda naturreservatet Sälskapet (KS/2019:127) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § i miljöbalken (1998:808) förklara det område 
som avgränsats på beslutskarta över naturreservatet Sälskapet som 
naturreservat. Reservatets slutliga gränser märks ut i fält. 

2. För att tillgodose syftet med naturreservatet ska de föreskrifter som 
anges i handlingarna enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken gälla. 

3. Fastställa skötselplanen med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturvårdsförvaltare ska vara 
Gagnefs kommun. 

4. Godkänna överenskommelsen med fastighetsägaren. 
 
Deltar ej i beslut 
Erik Warg (C) deltar ej i beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Sälskapet har tagits 
fram av kommunen, utifrån markägarens önskemål. Fastighetsägaren har 
skrivit under en överenskommelse där denne godkänner reservatsbildningen 
utan krav på ersättning. Förslag till naturreservat och skötselplan har 
skickats på remiss. Inga synpunkter har inkommit som föranleder ändringar 
av förslaget. Området kommer efter bildandet att ställas i ordning med 
statligt naturvårdsbidrag. 
 
Finansiering 
Reservatsbildningen medför inga kostnader för kommunen, utöver framtida 
skötsel. Eftersom det är en mindre tallskog bedöms skötselkostnaderna bli 
låga. Reservatet kommer att skötas av den kommunala stiftelsen Gagnefs 
Naturvårdsfond, i likhet med de andra kommunala naturreservaten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, MBN 190320 § 26, dnr MBN/2019:3, två sidor. 

Bildande av naturreservatet Sälskapet i Gagnefs kommun, sju sidor. 

Beslutskarta över naturreservatet Sälskapet, 2019-02-01, en sida. 

Skötselplan för naturreservatet Sälskapet, inklusive bilaga 1. Skötselkarta, fem sidor. 

Överenskommelse inför beslut om bildande av naturreservatet Sälskapet, två sidor. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2019-03-13, två sidor. 

Yttrande från Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2019-03-11, dnr 511-1790-2019, två sidor. 

Yttrande från Naturskyddsföreningen Gagnef, 2019-03-08, en sida. 
 
Lagrum 
Miljöbalken 7 kapitlet. 
Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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§ 45 
Serviceplan för Gagnefs kommun 2019 - 2021 (KS/2019:111) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta Serviceplan för Gagnefs kommun 2019-2021. 

2. Serviceplanen för Gagnefs kommun inarbetas som del i 
Översiktsplanen för Gagnefs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Stöd till kommersiell service och olika typer av företagsstöd är 
ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen/Region Dalarna kan använda för 
att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och drivmedel på 
landsbygden. En godtagbar servicenivå är viktig för att människor ska ha 
rimliga förutsättningar att bo kvar eller flytta till landsbygden. En aktuell 
serviceplan är en förutsättning för att man ska kunna ta eventuella beslut 
om ekonomiskt stöd till utveckling av landsbygden. 
 
Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service 
och metod för att vidmakthålla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, 
företagare och besökare. Denna serviceplan har bäring på de avgränsningar 
som anges i det Regionala serviceprogrammet, men serviceplanen kan och 
ska naturligtvis också inkluderas och samverka med övrig kommunal och 
ideell service. 
 
I och med att en ny översiktsplan är under produktion så är ambitionen 
att serviceplanen ska införlivas i den nya översiktsplanen, därmed görs 
beslutsprocessen enklare i och med att både översiktsplanen samt 
serviceplanen ska aktualiserar varje ny mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 190326 § 13, två sidor. 
Serviceplan för Gagnef kommun 2019-2021, elva sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-18, en sida. 
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§ 46 
Försäljning av Monteliusgården i Gagnefs kyrkby (KS/2019:23) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra försäljning av 
Monteliusgården i Gagnefs kyrkby. 

 
Ärendebeskrivning 
Monteliusgården förvärvades av Gagnefsbostäder 2013 i syfte att tillgodose 
behovet av boende för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. 
Fastigheten renoverades och verksamhetsanpassades 2014-2015. 
Fastigheten har fungerat ändamålsenligt och var en bra lösning för 
verksamheten. Integrationsverksamheten flyttade ur lokalerna vintern 2018 
då efterfrågan på verksamheten har minskats. 
 
Lokalerna har sedan stått tomma tills hösten 2018 då Socialförvaltningens 
anhörigstöd har 3 personer verksamma i lokalerna. Den verksamheten 
planerar att flyttas till Djurås under våren/ sommaren 2019. 
 
Förmedlingsuppdrag avseende fastigheten har tilldelats 
Svensk Fastighetsförmedling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Återremiss med motiveringen att utreda behovet 
av lokalen för egen kommunal verksamhet. 

Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag om återremiss mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Patrik Andersson (KOSA), 
Robert Österlund (V) och Agneta Finn (KOSA) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-02, en sida. 

Förmedlingsuppdrag – kommersiell fastighet, Svensk Fastighetsförmedling, 
2019-03-12, fem sidor. 
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§ 47 
Revidering av reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst – remiss 
(KS/2019:124) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att svara på remissen. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss på en revidering av nuvarande Reglemente för Färdtjänst och 
Riksfärdtjänst, Kollektivtrafikförvaltningen, 13 sidor. 
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§ 48 
Föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län – remiss (KS/2019:130) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge allmänna utskottet i uppdrag att svara på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
En remiss gällande förslag till nya föreskrifter för Dalarnas län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:14) om 
bärighetsklasser i Dalarnas län har inkommit till kommunen. Remissen 
omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. Eventuella 
synpunkter ska vara Trafikverket tillhanda senast den 8 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
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. 
 
Protokollsutdrag 
Allmänna utskottet 
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§ 49 
Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot ett energiintelligent och 
klimatsmart Dalarna 2045 – remiss (KS/2019:131) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge allmänna utskottet i uppdrag att svara på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
En remiss på den regionala energi och klimatstrategin har inkommit till 
kommunen. Remissversionen av strategin heter ”På väg mot ett energiintelligent 
och klimatsmart Dalarna 2045”. Eventuella synpunkter på remissen ska vara 
Länsstyrelsen Dalarna tillhanda senast den 20 maj 2019. 
 
Remissen avser den fjärde regionala energi- och klimatstrategin i ordningen 
och är framtagen i samverkan med aktörer i Energiintelligent Dalarna. 
Strategin är en övergripande vägvisande strategi och innehåller inga åtgärder. 
Åtgärder inom området återfinns i åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2018-2022 samt i handlingsplanen för klimat- och miljöperspektivet i 
Dalarnas tillväxtarbete 2017-2020. 
 
Länsstyrelsen Dalarna ser gärna att kommunen särskilt bedömer och lämnar 
synpunkter på följande frågor: 

• Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå 
målen till 2045? 

• Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er 
bransch/organisation? 

• Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner? 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande om remiss på den regionala energi och klimatstrategin, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2019-03-01, en sida. 

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. 
 
Protokollsutdrag 
Allmänna utskottet 
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§ 50 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i allmänna utskottet 
– Stefan Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) avsäger sin plats som ersättare i allmänna utskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-03-10, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 181108 § 154, dnr KS/2018:263 
KS 181016 § 127, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Allmänna utskottet 
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§ 51 
Val av ersättare i allmänna utskottet (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta val av ersättare i allmänna utskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) har tidigare varit ersättare i allmänna utskottet. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190409 § 50, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 154 
KS 181016 § 127, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Allmänna utskottet 
Gruppledare (M) 
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§ 52 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i budgetberedningen 
– Stefan Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) avsäger sin plats som ersättare i budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-03-10, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 181108 § 158, dnr KS/2018:263 
KS 181016 § 129, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Budgetberedningen 
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§ 53 
Val av ersättare i budgetberedningen (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta val av ersättare i budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) har tidigare varit ersättare i budgetberedningen. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190409 § 52, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 158 
KS 181016 § 129, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Gruppledare (M) 
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§ 54 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i effektiviseringsgruppen 
– Stefan Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) avsäger sin plats som ersättare i effektiviseringsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-03-10, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 181108 § 160, dnr KS/2018:263 
KS 181016 § 130, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Effektiviseringsgruppen 
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§ 55 
Val av ersättare i effektiviseringsgruppen (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta val av ersättare i effektiviseringsgruppen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) har tidigare varit ersättare i effektiviseringsgruppen. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 190409 § 54, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 160 
KS 181016 § 130, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Effektiviseringsgruppen 
Gruppledare (M) 
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§ 56 
Rapporter (KS/2018:107, KS/2018:199, KS/2019:89) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2018 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, GNU 190211 § 2, två sidor. 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av 
särskild plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 
2018, två sidor. 

Handlingsnummer: KS 2019:344, KS 2019:346 
 
2. Intern kontrollplan 2018 – redovisning, Socialnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 190211 § 8, två sidor. 
Redovisning av internkontrollplan 2018, 190131, sju sidor. 

Handlingsnummer:  KS 2019:382, KS 2019:383 (SN/2017:153) 
 
3. Redovisning av internkontrollplan 2018 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 190213 § 22, en sida. 
Internkontrollplan 2018 Miljö- och byggnadsnämnden, 2018-04-27, en sida. 

Handlingsnummer: KS 2019:413, KS 2019:412 (MBN/2018:22) 
 
4. Detaljbudget 2019 Socialnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 190211 § 6, en sida. 
Detaljbudget 2019 Socialnämnden, tre sidor. 

Dnr: KS/2018:107 (SN/2018:37) 
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5. Detaljbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 190212 § 3, en sida. 
Detaljbudget barn- och utbildningsnämnden 2019, två sidor. 

Dnr: KS/2018:107 (BUN/2018:48) 
 
6. Detaljbudget 2019 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 190213 § 18, en sida. 
Detaljbudget 2019 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2018:107 (MBN/2018:10) 
 
7. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 4 2018) 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 190211 § 9, två sidor. 

Dnr: KS/2018:199 (SN/2018:88) 
 
8. Bolagsstyrningsrapport 2018 – Falun Borlänge-regionen AB 
 
Underlag 
Bolagsstyrningsrapport 2018 – Falun Borlänge-regionen AB, 2019-02-13, 
elva sidor. 

Dnr: KS/2019:89 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-29, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 2, 4, 7) 
Miljö- och byggnadsnämnden (nr 3, 6) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 5) 
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§ 57 
Ordföranderapport (KS/2019:16) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Dala Energi, ägarmöte 

• Dala Vatten och Avfall AB och Gagnefs Teknik AB 

• Räddningstjänsten Dala Mitt 

• Djurmo/Sifferbo IP 

• Västerdalsbanan 

• E16, styrgruppsmöte 

• Arbetsförmedlingen 

• Regional samverkansövning 
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§ 58 
Anmälan av utskottens protokoll (KS/2019:18) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-29, en sida. 
Allmänna utskottet 2019-03-26, §§ 13-16 
Personalutskottet 2019-03-26, §§ 6-12 
Allmänna utskottet 2019-03-05, §§ 9-12 
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§ 59 
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 
10/2019, Hyreskontrakt 
11/2019, Försäljning av fastighet 
12-13, 19/2019, Parkeringstillstånd 
14/2019, Antagning i hemvärnet 
15/2019, Hyreskontrakt 
16/2019, Markanvisningsavtal 
17/2019, Fiber 
18/2019, Takrenovering 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-29, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2019-03-29, en sida. 
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§ 60 
Nämndinitiativ om utdelning av kommunvapensnål (KS/2019:152) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2019-04-09, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Beredningen 
 


