
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2020-01-17 1 (22) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Erik Warg (C) 
Tomas Fredén (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Magnus Eriksson (S) tjänstgörande för Irené Homman (S) 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Erik Bergman (M) §6-§8, §11-§16 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef, §6 
Rolf Davidsson, enhetschef administration, §9-§10, §17-§18 
Tomas Kristoffersson, näringslivsutvecklare, §11 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi, §16 
Karin Halvarsson, ekonom, §16 
Andreas Håll, avdelningschef tekniska, §6, §16 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, §16 
Sven Tysklind, ekonom, §16 
 

Övriga 
Jonas Rosén, Visit Dalarna, §11 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2020-01-23, kl. 09:30 §6-§18 
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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 2020-01-17 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§6-§18 2020-01-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2020-02-14 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 6 
Utredning om skollokaler – information (KS/2019:446) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet för fortsatt beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med tekniska avdelningen 
gjort en översyn av renoveringsbehovet för Djuråsskolan, Kyrkskolan i 
Gagnef och Bäsna skola. För Bäsna skola omfattas även förskolan. 
 
Utredningen baseras dels på befolkningsprognoser, elevutveckling, dels på 
fastigheternas skick utifrån fastighets- och skyddsronder läsåret 2018/19, 
samt en genomgång av fastigheternas renoveringsbehov. 
 
Utredningen visar att det finns omfattande renoveringsbehov vid samtliga 
objekt. Mot bakgrund av det, samt det ökande behovet av lokaler kopplat till 
elevantalsprognosen, bedömer tekniska avdelningen att en mer omfattande 
och strategisk förprojektering behöver genomföras i det fortsatta arbetet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en prioriteringsordning för 
renovering och ombyggnad enligt följande: 

1. Djurås skola 
2. Kyrkskolan i Gagnef 
3. Bäsna skola 
 
För att på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt kunna genomföra både 
planering, projektering och byggnation för nämnda skolor, förslår tekniska 
avdelningen att samtliga projekt upphandlas som en strategisk partnering 
där projekten delas in i två faser. I fas 1 planeras och projekteras 
förutsättningarna för de byggnationsvägval som är bäst i de olika 
delprojekten utifrån en LCA. Efter fas 1 presenteras även förslag till 
investeringsram för varje separat projekt. Fas 2 är en option på 
genomförandet av de presenterade förslagen under förutsättning att 
investeringsramen anslås. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Återremittera ärendet för fortsatt beredning. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-12-18, en sida. 
Protokollsutdrag, BUN 191209 § 110, dnr BUN/2019:281, två sidor. 
Lokalutredning avseende Djuråsskolan, Bäsna skola, Kyrkskolan och 
Djurmo skola, 14 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-12-03, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens beredning 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 7 
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 
Au 191105 § 52 
KS/2019:400 

Lokaliseringsalternativ för ombyggnad av 
E16/väg 70, Borlänge-Djurås, delen Norr 
Amsberg-Sifferbo (etapp 2) Borlänge kommun, 
Dalarnas län – yttrande

Ks 191126 § 167 
KS/2019:422 

Organisationsförändring Bemanningscentrum 
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag 

att slutligt besluta i ärendet i enlighet med 
föreslagen inriktning efter att erforderliga 
förhandlingar är avslutade.

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-12-16, en sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2019-12-16, elva sidor. 
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§ 8 
Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 
fullmakter m m (KS/2018:239) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl (C), 1:e vice ordförande 
Irene Homman (S), kommunchef Tommy Sandberg, ekonomichef Jenz Ek 
samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i förening teckna 
kommunens firma. 

2. Kommunens firmatecknare får var för sig skriva på handlingar som rör 
överföring av telefonabonnemang, vem som för kommunens räkning får 
administrera SITHS kort, vem som för kommunens räkning får tillträde 
till Försäkringskassans SUS system samt ansökningar om kund- och 
kreditkort upp till kreditbelopp på 50 000 kronor. För kreditbelopp över 
50 000 kronor ska handlingen underskrivas två i förening. 

3. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna 
kommunens bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Jenz Ek Ekonom, Birgitta Jansson 
Ekonom, Karin Halvarsson Ekonom, Helene Örnebring 
Ekonom, Sven Tysklind Ekonom Erica Arvidsson 
Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow 

4. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg och ekonomichef Jenz Ek 
att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 
fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. 
Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 
öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 
till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. Utdrag ur 
detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

7. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 
till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges 
beslut, till ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. 
Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 
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8. Ge fullmakt åt ekonomichef Jenz Ek eller kommunchef Tommy Sandberg 
att underteckna handlingar där kommunstyrelsen beviljar kommunal 
borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

9. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg eller den kommunchefen 
sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll 
ska tjäna som fullmakt. 

10. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Marcus Bröddén Blomqvist att ansöka 
om och som ombud företräda Gagnefs kommun vid lantmäteriförrättningar. 

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

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

· köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

· att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 
kommunens fastigheter. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Tommy Sandberg 
inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe. 

14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Jenz Ek 
inträder kommunchef Tommy Sandberg i dennes ställe. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-09, två sidor. 
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§ 9 
Nämndinitiativ om mötesinbjudningar till nämnder och styrelser 
(KS/2019:401) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1.  Avslå nämndinitiativet. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Maria Alfredsson (MP) att 
i samband med mötesinbjudningar till nämnder och styrelser, som läggs i 
Netpublicator, även skapa kalenderinbjudning i Outlook för deltagarna. 
 
Bedömning 
Inbjudningar till möten ska hanteras med krav på säkerhet och effektivitet. 
För att minimera felkällor och för att uppnå effektivitet i hanteringen 
används ett (1) system (Netpublicator).  
 
Erfarenhetsmässigt ökar antalet felkällor vid användning av flera olika 
system för exempelvis inbjudningar och bokningar. Detta på grund av att 
det lätt uppstår variationer med avseende på mottagare i samband med 
uppdateringar. Över tid, under en mandatperiod, sker tämligen stora 
förändringar gällande sammansättningen i styrelser och nämnder (med 
hantering i fyra olika system). 
 
Inbjudningar i fler system utöver Netpublicator bör, utifrån krav på säkerhet 
och effektivitet, undvikas. 
 
Det är fullt möjligt för den som bjuds in till ett möte att själv lägga in aktuell 
mötesdag och tid i Outlook. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-09, en sida. 
Protokollsutdrag, KS 191022 § 151, en sida. 
Nämndinitiativ, 2019-10-22, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Maria Alfredsson (MP) 
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§ 10 
Nämndinitiativ om att ändra riktlinjerna för startbidrag till fristående 
förskola (KS/2019:465) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn gällande 
riktlinjer för startbidrag till fristående förskola (Dnr 2014:200/04). 

 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Robert Österlund (V), 
Anders Bengtsson (KD), Lars-Erik Granholm (KOSA) och Christer Iversen (L) 
att riktlinjerna för startbidrag till fristående förskola ändras. 
 
Bedömning 
En kommun får enligt kommunallagen (2017:725) genomföra åtgärder, i 
överensstämmelse med de allmänna kompetensreglerna, för att främja 
näringslivet. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas 
om det finns synnerliga skäl för det. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut den 8 april 2014, § 61 (Dnr KS/2014:200) 
antagit riktlinjer för startbidrag gällande fristående förskola. 
 
I föreliggande nämndinitiativ anförs att gällande riktlinjer för startbidrag till 
fristående förskola bör omarbetas, förtydliga och begränsas enligt anförda 
synpunkter. Av den naturliga läsarten följer en viss osäkerhet gällande vilka 
begränsningar och synpunkter som avses och vilket stöd i lag som kan anses 
finnas för sådana begränsningar. 
 
Anförda riktlinjer är antagna 2014. Detta i sig kan anses motivera en allmän 
översyn gällande riktlinjerna. Särskilt som gällande riktlinjer ska stå i 
överenstämmelse med den kommunallag som gäller från 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-09, en sida. 
Protokollsutdrag, KS 191126 § 179, en sida. 
Nämndinitiativ, 2019-11-25, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 140408 § 61, dnr KS/2014:200 
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Protokollsutdrag 
Robert Österlund (V) 
Anders Bengtsson (KD) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Christer Iversen (L) 
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§ 11 
Rapporter (KS/2019:128, KS/2019:176, KS/2019:178, KS/2019:342) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Information om Visit Dalarna 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Rosén, VD, informerar om Visit Dalarna. 
 
2. Organisationsförändring Bemanningscentrum 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 26 november 2019, § 167 
(KS/2019:422) har kommunstyrelsens ordförande den 11 december 2019 
beslutat följande gällande Bemanningscentrum under kommunstyrelsen. 

• Verksamheten bemanningscentrum med tillhörande budgetram överförs 
från kommunstyrelsen till socialnämnden från den 1 januari 2020. 

• Verksamheten med tillsvidareanställning inom pool med inriktning möt 
förskola avvecklas från och med den 31 december 2019.  

Av det föreliggande beslutet följer att personalchefen Helena Halvarsson har 
uppdraget att verkställa beslutet. 

Dnr: KS/2019:422 
 
3. Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 191118 § 76, två sidor. 

Dnr: KS/2019:178 (SN/2019:58) 
 
4. Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar en budgetuppföljningsprognos per den 31 oktober 
som är 6,6 mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående prognos är detta 
en förbättring med 451 tkr. De största förändringarna mot föregående 
prognos finns inom Integration och IFO. 
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Underlag 
Protokollsutdrag, SN 191118 § 71, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Socialnämnden, tre sidor. 
Budget i balans, 2019-11-15, nio sidor. 

Dnr: KS/2019:176 (SN/2019:12) 
 
5. Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden per sista oktober visar en 
negativ avvikelse på 187 tkr före återbetalning för kost till äldreomsorgen. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 191119 § 95, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Barn- och utbildningsnämnden, två sidor. 
Protokollsutdrag, BUN 191119 § 96, en sida. (Budget i balans 2019) 

Dnr: KS/2019:176 (BUN/2019:15) 
 
6. Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för kultur- och fritidsnämnden visar en budget i balans för 2019. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 191121 § 66, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2019:176 (KFN/2019:4) 
 
7. Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar en prognos för helåret som är 960 tkr 
bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror till största del på att intäkter 
har varit högre än budgeterat samt att lönekostnader har varit lägre i och 
med att verksamheter inte har varit bemannade fullt ut under året. Jämfört 
med föregående prognos är detta förbättring med 105 tkr. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 191113 § 124, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2019:176 (MBN/2019:5) 
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8. Rapport om ekonomin i förskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av barn- och 
utbildningsförvaltningen med fokus på ledningsorganisationen samt 
lokalisering av förskolorna. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 191119 § 97, en sida. 
Analys av kostnadsnivå, förskolan, 2019-11-05, åtta sidor. 

Dnr: KS/2019:342 (BUN/2019:11) 
 
9. Detaljbudget 2020 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 191121 § 67, en sida. 
Detaljbudget 2020 Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2019:128 (KFN/2019:14) 
 
10. Detaljbudget 2020 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 191211 § 138, en sida. 
Detaljbudget 2020 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida. 

Dnr: KS/2019:128 (MBN/2019:24) 
 
11. Detaljbudget 2020 Socialnämnden 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 191217 § 79, en sida. 
Detaljbudget 2020 Socialnämnden, fyra sidor. 

Dnr: KS/2019:128 (SN/2019:37) 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-12-16, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 3, 4, 11) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 5, 8) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 6, 9) 
Miljö- och byggnadsnämnden (nr 7, 10) 
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§ 12 
Ordföranderapport (KS/2019:485) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU), regional utvecklingsstrategi 

• Dalarnas kommunförbund 

• Statistiska centralbyrån (SCB), undersökning 

• Björbo intresseförening 
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§ 13 
Anmälan av 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, 2019-12-13, en sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2019-12-13, en sida. 
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§ 14 
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 
87/2019, Markupplåtelseavtal 
88/2019, Jordbruksarrende (avtal) 
89/2019, Yttrande till MBN 
90-92/2019, Parkeringstillstånd 
93/2019, Antagning i hemvärnet 
94/2019, Byte av kyltorn till kondensor 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-12-27, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2019-12-27, en sida. 
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§ 15 
Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2019:484) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Lokal- och fastighetsutredningar  

• Samhällsbyggnadsavdelningen; 
• Översiktsplanen 
• Detaljplaner 
• Landsbygdsutveckling i strandnära områden 
• Cykelplan 
• Riskanalys E16 
• Utveckling av etableringsområden 
• Programhandlingar/utvecklingsprogram (t ex Djurås centrum) 

• Framtidsbolaget, temat ”Tillväxt och tillsyn” 

• Hållbart chefsskap och aktivt medarbetarskap 

• Framtidsfrågorna, ekonomisk stabilitet 

• Säkerhets- och beredskapsfrågorna 

• Dalarnas kommunförbund 

• Region Dalarna 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-17, två sidor. 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2020-01-17 18 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    
 

§ 16 
Detaljbudget 2020 Kommunstyrelsen (KS/2019:20) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna detaljbudget 2020 för Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Budget för kommunstyrelsen 2020 bygger i stort sett på en oförändrad 
budgetram jämfört mot föregående år. Kommunikationsavdelningen och 
tekniska verksamheten har fått ramökningar för att täcka upp ökade 
licenskostnader och möjlighet till köp av tjänsteköp för ökat behov av 
projektledning. Finansiering av omorganisationen som genomfördes under 
2019 har skett genom flytt av befintlig budget inom kommunstyrelsen.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-16, en sida. 
Detaljbudget 2020 Kommunstyrelsen, två sidor. 
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§ 17 
Upphävande av uppdrag att ingå i plankommittén (KS/2020:12) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut den 11 december 2018, § 192 (KS/2018:220), 
gällande uppdrag i plankommittén, upphävs. 

2. Plankommittén under kommunstyrelsen ombildas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utsåg i beslut den 11 december 2018 (KS/2018:220, § 192) 
åtta (8) ledamöter till plankommitté. Beslutet föranleddes av förändringar i 
miljö- och byggnadsnämndens reglemente med vilka nämndens presidium 
avvecklades. 
 
Följande personer beslutades att ingå i plankommittén fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2022.  
 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Irené Homman (S), vice ordförande  
Jan Wiklund (M)  
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Tomas Fredén (S) 
Jonas Hellsten (C) 
Curt Svärd (KOSA) 
 
Bedömning 
Efter det föreliggande har beslut fattats gällande en samlad kommunstyrelse-
förvaltning, i vilken ingår en nyinrättad samhällsbyggnadsavdelning. 
Inrättandet av en samhällsbyggnadsavdelning, direkt under kommunstyrelsen, 
motiverades med ett tydliggjort behov av en förbättrad mark- och 
planförsörjning för kommunen. 
 
Behovet av en snabb och effektiv beredskap gällande planer och exploatering 
kvarstår. Erfarenheten visar att en kommitté med åtta valda ledamöter är 
praktiskt svår att samla när det är påkallat. Inrättandet av en samhällsbyggnads-
avdelning direkt under kommunstyrelsen gör att kommitténs behörighet att 
fatta beslut, med ingående ledamöter utanför kommunstyrelsekretsen, kan 
ifrågasättas på legal, formell och organisatorisk grund. 
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För att ytterligare öka effektiviteten och snabbheten gällande exploaterings- 
och planfrågor, samt för att tydliggöra formell behörighet och organisatoriskt 
ansvar, bör plankommittén ombildas.  
 
För beslut att ombilda plankommittén krävs att kommunstyrelsens beslut 
den 11 december 2018, § 192 (KS/2018:220) upphävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-15, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 181211 § 192, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
Jan Wiklund (M)  
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Tomas Fredén (S) 
Jonas Hellsten (C) 
Curt Svärd (KOSA) 
Anders Ahlgren (C) 
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§ 18 
Ombildning av plankommittén med ledning av kommunstyrelsens 
reglemente (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Plankommittén under kommunstyrelsen utgörs av allmänna utskottet. 

2. Ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden samt ordföranden i 
Gagnefsbostäder AB kan beredas tillfälle att delta i behandling av 
ärenden i plankommittén. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen har styrelsen ansvar för bland annat 
följande områden: 

• Leda och samordna den fysiska planeringen (§ 10), inklusive 
översiktsplaneringen (§12). 

• Tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och att 
planläggningen sker i den omfattning som kommunens utveckling kräver 
(§12). 

 
Enligt reglementet har styrelsen även beslutanderätt gällande områden inom 
samhällsbyggnad (§13). 
 
Styrelsen har också ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig (§ 21).  
 
Ärenden gällande mark, plan och exploatering behandlas av plankommittén 
som utses och väljs av styrelsen. Ledamöter till plankommittén utsågs senast 
den 11 december 2018, § 192 (KS/2018:220).  
 
Bedömning 
På legala, behörighetsmässiga och organisatoriska grunder har skäl för en 
ombildning av plankommittén uppkommit. Detta delvis efter inrättandet av 
en samhällsbyggnadsavdelning, inom en samlad kommunstyrelseförvaltning, 
direkt under kommunstyrelsen. 
 
För att uppnå effektivitet och snabbhet i behandling av ärenden gällande 
mark, plan och exploatering bör det föreligga en tydlig och sammanhållen 
kedja gällande planering, beredning, beslut och verkställighet, utifrån vad 
som följer av lagar och förordningar. 
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Allmänna utskottet torde kunna utgöra ett tydliggjort strategiskt organ, som 
plankommitté, för hantering av mark och planfrågor inom samhällsbyggnads-
området. I sådana frågor till behandling kan plankommittén, i egenskap av 
allmänna utskottet, bereda ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden samt 
ordföranden i Gagnefsbostäder AB tillfälle att delta. 
 
Vid kommande revidering av reglementet för kommunstyrelsen torde kunna 
förtydligas att plankommittén under kommunstyrelsen utgörs av allmänna 
utskottet samt att ordföranden i berörda organ kan beredas tillfälle att delta i 
behandling av ärenden i plankommittén.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-15, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 200117 § 17, dnr KS/2020:12 
KS 190429 § 44 
KS 181211 § 192, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
Jan Wiklund (M)  
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Tomas Fredén (S) 
Jonas Hellsten (C) 
Curt Svärd (KOSA) 
Anders Ahlgren (C) 
 
 


