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 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2020-09-08 1 (32) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-14:53 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande §§ 102-107, 110-122, ej §§ 108-109 på grund av jäv 
Kerstin Stenquist (C), ordf. § 109 
Erik Warg (C), ej §§ 109-110 på grund av jäv 
Irené Homman (S), ordf. § 108, ej §§ 109-110 på grund av jäv 
Tomas Fredén (S) 
Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD), ej §§ 108-109 på grund av jäv 
Maria Alfredsson (MP) 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Lars-Erik Granholm (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA) 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Fredrik Jarl (C) §§ 108-109 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Erik Warg (C) § 110 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 108-109 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Irené Homman (S) § 110 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Jan Wallin (M) §§ 102-107, 111-122 
Mathias Bengtsson (KD), §§ 102-107, 111-122, ej §§ 108-109 på grund av jäv 
Robert Österlund (V) §§ 102-107, 110-122 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Rolf Davidsson, enhetschef administration, §§ 102-103, 106-107, 115-116 
Tomas Skymning, miljöinspektör, § 104 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi, §§ 108-110, 113, 117 
Pär Mårtensson, beredskap- och säkerhetssamordnare, del av § 118 
 

Övriga 
Magnus Håkansson, Räddningstjänsten Dala Mitt, del av § 118 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) §§ 102-107, 110-122 och Christer Iversen (L) §§ 108-109 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2020-09-10, kl. 13:00 §102-§122 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C) §§ 102-107, 110-122  
 
 ________________________________   _________________________________  
Irené Homman (S) § 108 Kerstin Stenquist (C) § 109 
 
Justerare 
 
 ________________________________   _________________________________  
Anders Bengtsson (KD) §§ 102-107, 110-122 Christer Iversen (L) §§ 108-109 
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-09-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§102-§122 2020-09-10 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2020-10-02 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 102 
Medborgarförslag om att ta över turistbyrån i kommunens regi 
(KS/2020:177) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 
övertar driften av turistbyrån i Djurås i egen regi från det att Visit Dalarna 
lägger ner verksamheten. 
 
Destinationsbolaget Visit Dalarna har ett övergripande ansvar för 
utvecklingen av Dalarnas besöksnäring både regionalt och lokalt. Bolaget 
ägs av Dalarnas 15 kommuner. Bolaget samarbetar med företagen inom 
besöksnäringen i Dalarna som är samlade inom en ekonomisk förening med 
800 medlemmar. Visit Dalarna är kommunernas gemensamma verktyg för 
att uppnå Dalarnas strategiska mål för besöksnäringen fram till 2030. 
 
Gagnefs kommun har som delägare i Visit Dalarna ett avtalsenligt åtagande 
till bolaget i form av ett årligt grundbidrag om cirka 1,5 Mkr/år. Med ett 
särskilt uppdragsavtal mellan Gagnefs kommun och Visit Dalarna ansvarar 
bolaget för bokningar av Lindbergshallen. 
 
Bedömning 
Visit Dalarna har på affärsmässig grund bedömt att bolagets traditionella 
turistbyråer ska läggas ner och ersättas av digitala informationspunkter. 
Bakgrunden är att bolagets kunder efterfrågar allt mer av digitala tjänster 
framför fysiska tjänster. Kommunernas (ägarnas) ekonomiska åtaganden 
gentemot Visit Dalarna är reglerade i avtal och förändras inte med bolagets 
övergång till mer utvecklade digitala tjänster. 
 
Bokningar av Lindbergshallen är en fråga som hanteras särskilt och skilt 
från frågan om övergång till digitala tjänster. Frågan om en suvenirbutik kan 
inte anses vara en kommunal angelägenhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-05-11, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 2020-06-15 § 77, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2020-04-20, 1 sida. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2020-09-08 4 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 103 
Motion om kompostpåsar till butikerna i Gagnefs kommun 
(KS/2020:152) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 
 
Bakgrund 
De kompostpåsar som erbjuds gratis till hushållen i Gagnefs kommun 
betalas via fastighetsägarnas grundavgifter för avfallshantering. Avgiften 
är en obligatorisk avgift som fastställs för varje år av kommunfullmäktige. 
 
Skatt och avgifter som fastställs och upptas av kommunen får endast 
användas inom ramen för den kommunala kompetensen. Dessutom ska 
skatt och avgifter i princip används till verksamheter som är avsedda för 
kommunens medlemmar och för insats eller åtgärd som motiverar 
fastställd avgift. 
 
Det finns en lagstadgad uppdelning mellan hushållsavfall och 
verksamhetsavfall. Hushållens utsorterade kompost är hushållsavfall. 
Matvaruaffärer ska hantera verksamhetsavfall. 
 
Ärendebeskrivning 
Robert Österlund (V) har i en motion till kommunfullmäktige väckt frågan 
om att, för konsumenter, möjliggöra användning av gratis kompostpåsar 
vid privat inhandling av frukt och grönsaker i matvaruaffärer inom 
Gagnefs kommun. 
 
Bedömning 
Det kan inte anses vara en kommunal angelägenhet att förse kunder i 
matvaruaffärer med kompostpåsar att användas vid privata inköp av 
frukt och grönsaker.  
 
Motionen kan på formell grund avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-04-06, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 200427 § 55, 1 sida. 
Motion, 2020-03-23, 1 sida. 
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Underlag 
www.avfallsverige.se  
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 181015 § 128, dnr KS/2017:166 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 104 
VA-plan för Gagnefs kommun (KS/2019:403) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta VA-plan för Gagnefs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun har saknat VA-plan. Projektet med att ta fram dokumentet 
har pågått 1,5 år och har syftat till att utarbeta VA-översikt, VA-policy och 
VA-handlingsplan. 
 
Dokumentet ska samverka med kommunens översiktsplan och vara ett 
övergripande strategiskt dokument för en hållbar utveckling gällande vatten, 
spill- och dagvatten. 
 
Planeringen syftar till att på bästa sätt förvalta och utveckla vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen så att den stödjer samhällsutvecklingen 
och medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och 
avloppsvattenhantering kan följas. 
 
VA-planen har remissbehandlats av Länsstyrelsen och Gagnefs kommuns 
samhällsplanerare.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, MBN 200617 § 41, dnr MBN/2020:37, 1 sida. 
VA-plan för Gagnefs kommun, 61 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2020-05-26, dnr 
MBN/2020:37/30 (Lex) och dnr MBN/2019-99 (Ecos), 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS AU 200623 § 40 
KS 191126 § 182 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 105 
Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna (KS/2020:238) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, 
med 4 bilagor. 

2. Ge Dalarnas kommunförbund i uppdrag att administrera och besluta i 
frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i 
Samverkansavtal med bilagor. 

 
Ärendebeskrivning 
Under år 2020 har huvudmannaskapet för Gysam Dalarna utretts. 
Förslaget är att Dalarnas kommunförbund övertar huvudmannaskapet 
från Falun-Borlänge regionen AB och att förändringen sker från och med 
1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Falu kommun, mail, 2020-09-02, 1 sida. 

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna, Dalarnas 
Kommunförbund, 2020-09-01, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, DKF 200506 § 31, 3 sidor. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM Dalarna inklusive bilagor, 
Dalarnas Kommunförbund, 11 sidor. 

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna, Förstudie med förslag till 
beslut, 12 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS AU 200623 § 40 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 106 
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna - revidering (KS/2019:380) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ”Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna”. 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Dalarna övergick 2019-01-01 till Region Dalarna vilket 
aktualiserat en revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 
2013-08-29. Sakinnehåll i stort oförändrat, se dock specifikt § 6 och § 7, 
tillägg av blankett för att redovisa externa utförare av Hälso- och sjukvård i 
respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, HND 190926 § 40, dnr RD19/02948, 2 sidor. 
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2019-09-11, 7 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 131209 § 203, dnr KS/2013:500 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 107 
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 (KS/2020:61) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna inkomna redovisningar av partistöd för perioden den 
1 januari till den 31 december 2019.  

2. Partistöd för 2021 betalas ut under första kvartalet 2021 till 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kommunal Samling, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och till Vänsterpartiet. 

3. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelning av partistöd. 

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

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

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

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

 
För mottagande av partistöd gäller att partiet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 4 kap. 29 § första stycket avse 
perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid kan för ett sådant parti 
beslutas att inte utbetala något stöd för nästkommande år.  
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Bedömning 
Redovisning med granskningsintyg har för perioden getts in av 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kommunal Samling, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och till Vänsterpartiet. 
 
Inkomna redovisningar kan godkännas. 
 
Partistöd enligt reglemente kan betalas ut till samtliga dessa partier för 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 200825 § 44, 2 sidor. 
Redovisningar från partierna, 13 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-11, 2 sidor. 
 
Lagrum 
4 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 108 
Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2019 (KS/2020:216) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2019 för Utveckling i 
Dalarna Holding AB. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2019 för Utveckling i Dalarna Holding AB till 
handlingarna. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Anders Bengtsson (KD) och 
Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger Årsredovisning från Utveckling i Dalarna Holding AB för år 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-20, 1 sida. 
Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB räkenskapsåret 2019 
inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, 10 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
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§ 109 
Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2019 (KS/2020:148) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
verksamhetsåret 2019. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C), Irené Homman (S), 
Anders Bengtsson (KD) och Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-05-07, 1 sida. 
Skrivelse från revisorer i RDM, 2020-03-28, 1 sida. 
Protokollsutdrag, RDM 200604 punkt 34, 1 sida. 
Svar på revisionsberättelse för 2019, 2020-06-04, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, RDM 200423 punkt 13, 1 sida. 
Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Dala Mitt inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport, 60 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 110 
Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) 
årsredovisning 2019 (KS/2020:320) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar för 
räkenskapsåret 2019. 

2. Bevilja ledamöterna i Stiftelsen för Spegeldammspengar ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2019. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) och Irené Homman (S) 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 2019 är klar för stiftelsen och bör godkännas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-28, 1 sida. 
Årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar räkenskapsåret 2019 
inklusive revisionsberättelse, 12 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 111 
Kommunchefens verksamhetsrapport (KS/2019:484) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Osäkra ekonomiska förutsättningar 

• Översiktsplan 

• Större projekt 

• Pandemiarbetet 

• Prioriteringar för hösten 

• Regionalt arbete 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-28, 2 sidor. 
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§ 112 
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 151117 § 201 
KS/2014:922 

Motion om digitalt arkiv över politikers inlägg 

Ks 181120 § 161 
KS/2018:176 
KS/2019:320 

Motion om inbyggda filter 

KF 200309 § 28 
KS 200218 § 23 
KS/2020:52 

Bekräftelse av borgensförbindelse till 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) och fullmakt 
att kommunicera borgensförbindelse

AU 200623 § 33 
KS/2020:155 

Budgetuppföljningsprognos 2020-05-31 
Kommunstyrelsen

AU 200623 § 37 
KS/2020:186 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning – yttrande

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-14, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2020-08-14, 12 sidor. 
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§ 113 
Finansrapport 2020-08-31 (KS/2020:223) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga Finansrapport 2020-08-31 till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns 
finansförvaltning som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 
ska finansförvaltningen rapportera till kommunstyrelsen 3 gånger om året. 
En gång om året, vid årsskiftet, ska rapporten skickas till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-19, 1 sida. 
Finansrapport 2020-08-31, 3 sidor. 
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§ 114 
Översyn av förvaltningsorganisationen - Barn- och 
utbildningsförvaltningen (KS/2020:338) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Efter hemställan från barn- och utbildningsnämnden ge kommunchefen 
i uppdrag att genomföra en översyn av hela förvaltningsorganisationen 
inom barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att lämna alternativa 
förslag gällande förvaltningsorganisation inom förvaltningen. 

2. Anslå 200 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsmedel att 
användas för externt stöd i översynen. 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar 
genomföra en översyn av hela förvaltningsorganisationen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen i syfte att lämna alternativa förslag gällande 
förvaltningsorganisation inom förvaltningen. 
 
Förslag till beslut 
Liggande förslag till beslutspunkt 1 är ”Ge kommunchefen i uppdrag att 
genomföra en översyn av hela förvaltningsorganisationen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen i syfte att lämna alternativa förslag gällande 
förvaltningsorganisation inom förvaltningen.”. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Tilläggsförslag på beslutspunkt 1, ”Efter hemställan från 
barn- och utbildningsnämnden ge kommunchefen…”. 

Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag och Fredrik Jarl (C) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-09-07, 1 sida. 
Protokollsutdrag, BUN 200901 § 59, dnr BUN/2020:14, 1 sida. 
Översyn av ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen, 
2020-06-26, 7 sidor. 
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Underlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 35, dnr BUN/2020:14, 1 sida. 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-11, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 115 
Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 
66 i Dalarnas län (TRV 2020/27572) – yttrande (KS/2020:256) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge ordförande i uppdrag att besvara remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har i remiss den 12 juni 2020 gett Gagnefs kommun möjlighet 
att ge in yttrande gällande förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning 
på väg 66 i Dalarna. Enligt förslaget ska den högsta tillåtna hastigheten 
sänkas till 80 km/tim gällande exempelvis för sträckan väg 50 Ludvika till 
E16 Björbo och för sträckan E16 Björbo till E45 cirkulationsplats Malung. 
Hastighetsbegränsningen föreslås ska gälla från den 1 december 2020. 
 
Föreliggande förslag följer vad Trafikverket tidigare har beslutat ska gälla 
beträffande hastigheten för E16 i Dalarnas län och som Gagnefs kommun, 
med flera, har överklagat. Den överklagningen är under fortsatt behandling 
av regeringen. (Dnr KS/2019:448) 
 
Bedömning 
Trafikverkets grund och syfte gällande föreliggande förslag om 
hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarna står i överensstämmelse med vad 
som anfördes som grund och syfte för verkets beslut gällande E16 Dalarna.  
 
Mot beslutad hastighetsbegränsning för E16 har Gagnefs kommun tidigare 
anfört följande i korthet. 
 
1. Trafikverket har inte tagit tillräcklig hänsyn till samhällsekonomiska 
effekter och till aspekter gällande tillgänglighet. 
 
2. Trafikverket motiverar sitt beslut med hänvisning till ett generellt 
antagande gällande den högsta tillåtna hastighetens påverkan gällande 
sparade liv. 
 
3. Åtgärden som sådan riskerar att vara kontraproduktiv med avseende på 
trafiksäkerheten, särskilt utifrån att tunga transporter kan komma att välja 
andra vägar. 
 
4. Beslutet har inte föregåtts av erforderligt samråd och utan hänsyn tagen 
vad som i svar på remiss har anförts mot förslaget. 
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5. Inga alternativa eller kompletterande förslag på trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder har övervägts och ställts mot generellt sänkta 
hastighetsbegränsningar. 
 
6. Hänsyn har inte tagits till att E16 är en svensk stamväg som ingår i 
Europaväg vilket gör att E16 ska vara en prioriterad förbindelse mellan 
Gävle och Oslo/Bergen. 
 
7. Det kan inte anses ankomma på Trafikverket att på egen hand och med 
systematiskt uppdelade och likartade beslut genomdriva en generell 
reformering av hastighetssystemet innebärande långtgående förändringar. 
 
Vad som enligt ovan (1-7) anförts mot en sänkning av hasigheten gällande 
E16 Dalarna torde även kunna anföras i svar på remiss gällande 
föreliggande förslag för väg 66 i Dalarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-20, 2 sidor. 

Trafikverket, mail, 2020-06-12, 2 sidor. 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 66 i 
Dalarnas län, 1 sida. 

Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 66,  
Dalarnas län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning 
vid regelgivning, 2020-06-10, 6 sidor. 

Bilaga Sampers, 2020-06-10, 1 sida. 

Bilaga Tillgänglighetsindex, 2020-06-10, 1 sida. 

Sverigekarta Tillgänglighetsindex, 1 sida. 

Sverigekarta Sampers, 1 sida. 
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§ 116 
Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 
70 i Dalarna (TRV 2020/20472) – yttrande (KS/2020:257) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge ordförande i uppdrag att besvara remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har i remiss den 12 juni 2020 gett Gagnefs kommun möjlighet 
att ge in yttrande gällande förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning 
på väg 70 i Dalarna. Enligt förslaget ska den högsta tillåtna hastigheten 
sänkas till 80 km/tim gällande exempelvis för sträckan mellan E16 Djurås 
och väg 1024 Älvdalen. Hastighetsbegränsningen föreslås ska gälla från den 
1 december 2020. 
 
Föreliggande förslag följer vad Trafikverket tidigare har beslutat ska gälla 
beträffande hastigheten för E16 i Dalarnas län och som Gagnefs kommun, 
med flera, har överklagat. Den överklagningen är under fortsatt behandling 
av regeringen. (Dnr KS/2019:448) 
 
Bedömning 
Trafikverkets grund och syfte gällande föreliggande förslag om 
hastighetsbegränsning på väg 70 i Dalarna står i överensstämmelse med vad 
som anfördes som grund och syfte för verkets beslut gällande E16 Dalarna.  
 
Mot beslutad hastighetsbegränsning för E16 har Gagnefs kommun tidigare 
anfört följande i korthet. 
 
1. Trafikverket har inte tagit tillräcklig hänsyn till samhällsekonomiska 
effekter och till aspekter gällande tillgänglighet. 
 
2. Trafikverket motiverar sitt beslut med hänvisning till ett generellt 
antagande gällande den högsta tillåtna hastighetens påverkan gällande 
sparade liv. 
 
3. Åtgärden som sådan riskerar att vara kontraproduktiv med avseende på 
trafiksäkerheten, särskilt utifrån att tunga transporter kan komma att välja 
andra vägar. 
 
4. Beslutet har inte föregåtts av erforderligt samråd och utan hänsyn tagen 
vad som i svar på remiss har anförts mot förslaget. 
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5. Inga alternativa eller kompletterande förslag på trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder har övervägts och ställts mot generellt sänkta 
hastighetsbegränsningar. 
 
6. Hänsyn har inte tagits till att E16 är en svensk stamväg som ingår i 
Europaväg vilket gör att E16 ska vara en prioriterad förbindelse mellan 
Gävle och Oslo/Bergen. 
 
7. Det kan inte anses ankomma på Trafikverket att på egen hand och med 
systematiskt uppdelade och likartade beslut genomdriva en generell 
reformering av hastighetssystemet innebärande långtgående förändringar. 
 
Vad som enligt ovan (1-7) anförts mot en sänkning av hasigheten gällande 
E16 Dalarna torde även kunna anföras i svar på remiss gällande 
föreliggande förslag för väg 70 i Dalarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-20, 2 sidor. 

Trafikverket, mail, 2020-06-12, 2 sidor. 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 70 i 
Dalarnas län, 1 sida. 

Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 70,  
Dalarnas län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning 
vid regelgivning, 2020-06-10, 5 sidor. 

Bilaga Sampers, 2020-06-10, 1 sida. 

Bilaga Tillgänglighetsindex, 2020-06-10, 1 sida. 

Sverigekarta Tillgänglighetsindex, 1 sida. 

Sverigekarta Sampers, 1 sida. 
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§ 117 
Årsbokslut 2019 för stiftelse som förvaltas av Gagnefs kommun 
(KS/2020:258) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsbokslut 2019 för stiftelsen Adelborgska fonden för 
Gagnefs minnestuga. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun är förvaltare för stiftelsen Adelborgska fonden för 
Gagnefs Minnesstuga och kommunstyrelsen utgör styrelse för den. 
Kommunen är däremot inte ägare. 
 
Stiftelsen administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete 
ingår löpande utbetalningar i enlighet med stiftelsens ändamål och efter 
attest av ekonomichef eller beslut av kommunstyrelsen, löpande redovisning 
och upprättande av bokslut. För detta arbete debiteras ett årligt arvode.  
 
Årligen upprättas årsbokslut, vilket fastställs av kommunstyrelsen som 
styrelse och revideras av kommunrevisionen. 
 
Årsbokslut för 2019 är klart för stiftelsen Adelborgska fonden för 
Gagnefs minnesstuga och bör fastställas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 200825 § 45, 1 sida. 
Årsredovisning för stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs minnesstuga, 
räkenskapsåret 2019, 8 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-11, 1 sida. 
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§ 118 
Rapporter (KS/2018:269, KS/2019:320, KS/2019:400, KS/2019:459, 
KS/2020:248, KS/2020:253, KS/2020:274, KS/2020:275, KS/2020:319, 
KS/2020:94) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Information om Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Håkansson informerar om Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
2. Internkontrollplan 2019 – helårsredovisning, Socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
Godkänna redovisningen av ”Internkontrollplan 2019 för Socialnämnden”. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 200316 § 24, 2 sidor. 
Internkontroll 2019 Uppföljning, 200118, 6 sidor. 

Handlingsnummer: KS 2020:2023, KS 2020:2024 
 
3. Ställningstagande för anläggning/ombyggnad av E16/ väg 70, 
Borlänge-Djurås, delen Norr Amsberg-Sifferbo (etapp 2), Borlänge 
kommun, Dalarnas län - TRV 2018/97924 
 
Underlag 
Meddelande om ställningstagande för anläggning/ombyggnad av E16/ väg 
70, Borlänge-Djurås, delen Norr Amsberg-Sifferbo (etapp 2), Borlänge 
kommun, Dalarnas län inklusive beslut, Trafikverket, 2020-05-19, 6 sidor. 

Dnr: KS/2019:400 
 
4. Rapport angående filtrering av webbinnehåll 
 
Underlag 
Rapport angående filtrering av webbinnehåll, 2020-05-26, 1 sida. 

Dnr: KS/2019:320 
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5. Utträde ur Falun Borlänge Regionen AB - Ludvika kommun 
 
Beslut 
Fullmäktige beslutar att Ludvika kommun begär utträde ur Falun Borlänge 
regionen AB per den 31 december 2020. Fullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa beslutet. 
 
Underlag 
Ludvika kommun, mail, 2020-06-11, 1 sida. 
Ludvika kommun, protokollsutdrag, KF 200601 § 80, 2 sidor. 

Dnr: KS/2020:253 
 
6. Verksamhetsberättelse – Överförmyndare i samverkan, 
Falun-Borlänge regionen 
 
Överförmyndare i samverkan Falun Borlänge-regionens beslut 
Verksamhetsberättelsen godkänns. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Överförmyndare i samverkan Falun Borlänge-regionen 
200603 § 86, 2 sidor. 

Dnr: KS/2020:248 
 
7. Tertialrapport 200101-200430 – Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Förbundsdirektionens beslut 
Godkänna tertialrapporten för perioden 2020-01-01--2020-04-30 om 
verksamhets- och ekonomisk uppföljning. Uppdra till förbundschefen att 
sända denna till medlemskommunerna. Uppdra till förbundschefen att vidta 
åtgärder så att inte underskottet för helår 2020 överskrider prognostiserade 
underskottet om 17,5 Mkr. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, RDM 200604 P. 29, 1 sida. 
Tertialrapport 2020, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2020-04-30, 19 sidor. 

Dnr: KS/2020:275 
 
8. Beslut om samverkansavtal med Dalabiblioteken – Region Dalarna 
 
Regionfullmäktiges beslut 
Region Dalarna sluter samverkansavtal med Dalarnas 15 kommuner enligt 
föreliggande förslag och därmed gå in i bibliotekssamverkan Dalarna. 
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Underlag 
Protokollsutdrag, RD 200615 § 54, 2 sidor. 

Dnr: KS/2018:269 
 
9. Budgetuppföljningsprognos 2020-05-31 Gagnefs kommun 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 200623 § 42, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2020-05-31 Gagnefs kommun, 11 sidor. 

Dnr: KS/2019:459 
 
10. Ohälsotal 2020-01-01--2020-06-30 
 
Personalutskottets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS PU 200825 § 16, 1 sida. 
Sjukfrånvarofrekvens exklusive sjukersättning, 1 sida. 
Arbetad tid och sjuktimmar 2020-06-01--2020-06-30 Periodiserat, 2020-07-30, 1 sida. 
Arbetad tid och sjuktimmar 2020-01-01--2020-06-30 Periodiserat, 2020-07-28, 1 sida. 

Dnr: KS/2020:94 
 
11. Stiftelsen för Gagnefs Naturvårdsfond årsredovisning 2019 
 
Underlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond 2019 inklusive 
revisionsberättelse, 2020-08-26, 12 sidor. 

Dnr: KS/2020:319 
 
12. Budget 2021 och plan 2022-2023 - Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Förbundsdirektionens beslut 
Ställa sig bakom förvaltningens förslag till budget 2021 och framföra 
äskande på sammanlagt 165 178 tkr till medlemskommunerna. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, RDM 200604 P. 30, 1 sida. 
Budget 2021 och plan 2022-2023, Räddningstjänsten Dala Mitt, 6 sidor. 

Dnr: KS/2020:274 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-21, 3 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 2) 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2020-09-08 29 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 119 
Ordföranderapport (KS/2019:485) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

• Dala Energi AB - nyemission   

• Ekonomiska förutsättningar för budget 2021  

• Dalarnas kommunförbund  

• Beredningen för Dalarnas utveckling  

• Tillväxt och tillsyn  

• Holdingbolaget Utveckling Dalarna - Visit Dalarna 
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§ 120 
Anmälan av utskottens protokoll (KS/2020:6) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 
Ärendebeskrivning 
Protokollen för allmänna utskottet och personalutskottet finns under 
kommunstyrelsens mapp i Netpublicator. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-28, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2020-08-25, §§ 44-51 
Allmänna utskottet 2020-06-23, §§ 30-43 
Personalutskottet 2020-08-25, §§ 15-16 
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§ 121 
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 
44-45, 52, 54-55, 59-60, 62, 69/2020, Yttrande till MBN 
46, 66/2020, Försäljning av fastighet 
47, 49-50/2020, Nyttjanderätt 
48/2020, Jakträttsavtal 
51/2020, Yttrande till Försvarsmakten 
53, 63/2020, Köpebrev 
56/2020, Sommargåva 
57/2020, Markupplåtelse 
58, 65/2020, Parkeringstillstånd 
61, 67-68/2020, Nyttjanderättsavtal 
64/2020, Yttrande till polisen 
70/2020, Verksamhetsbidrag 
71/2020, Deltagande i nyemission 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-19, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2020-08-19, 2 sidor. 
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§ 122 
Nämndinitiativ om positiva erfarenheter av coronakrisen 
(KS/2020:336) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Anders Bengtsson (KD) att 
kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en grupp som kan fånga upp positiva 
erfarenheter av coronakrisen som kan hjälpa till att utveckla och effektivisera 
verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2020-09-07, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Beredningen 
 


