
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-01-19 1 (18) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-14:55 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Christina Walles (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 
Curt Svärd (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) tjänstgörande för Christer Iversen (L) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Jan Wallin (M) 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, § 1 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef, § 1 
Pia Söderström, miljö- och byggchef, § 1 
Katharina Mansfeld, avdelningschef ledning/administration, § 2 
Tomas Kristoffersson, näringslivsutvecklare, §§ 2, 6 
Rolf Davidsson, enhetschef administration, § 5 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, § 6 
Krister Lindström, arbetsledare/chef, § 7 
Johan Ploman, personalstrateg, § 7 
 

Övriga 
Daniel Eek, tillväxt och tillsyn, del av § 2 
Ola Granholm, tillväxt och tillsyn, del av § 2 
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Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-01-21, kl. 13:00 §1-§11 
 
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 2021-01-19 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§1-§11 2021-01-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-02-15 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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 KS/2020:112 

KS § 1 
 

Information om coronaviruset/covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information ges om kommunens arbete med anledning av coronaviruset/covid-19. 

• Krisledningsstab 

‒ Möten två gånger per vecka 

‒ Information/kommunikation 

• Vård och omsorg / Stöd och omsorg 

‒ Vaccination 

‒ Smitta inom verksamheten 

‒ Bemanning 

• Barn och utbildning 

‒ Förskola/Skola 

‒ Bemanning 

‒ Högstadium 

‒ Gymnasium 

• Miljö och bygg 

‒ Myndighetsutövning 

‒ Tillsyn och kontroll 

‒ Trängseltillsyn 

• Politisk information 

‒ Planen för vaccineringen 
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 KS/2020:519 

KS § 2 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Utvecklingsverksamhet i förvaltningen 

• Plan- och exploateringsarbete 

• Översiktsplanen 

• Näringslivsråd 

• Utvärdering, pandemiarbete  

• Policydokument 

• Lednings- och styrprinciper 

• Ärendehanteringssystem 

• Stratsys 

• Lokaler 

• Dalarnas kommunförbund 

• Falun-Borlängeregionen 

• Tillväxt och tillsyn 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-11, 2 sidor. 
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 KS/2018:244 

KS § 3 
 

Kommunstyrelsens ärendebalanslista 

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 200303 § 10 
KS/2020:67 

Kommunala råd i Gagnefs kommun - överläggningsärende 

AU 201110 § 69 
KS/2020:67 

Kommunala råd i Gagnefs kommun – överläggningsärende 

KS 201124 § 194 
KS/2020:256 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 
66 i Dalarnas län

KS 201124 § 195 
KS/2020:257 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 
70 i Dalarnas län

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-12-22, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2020-12-22, 10 sidor. 
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 KS/2021:31 

KS § 4 
 

Plan budgetprocess 2022 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Fastställa ”Plan Budgetprocess 2022”. 

2.    Tidplanen får ändras efter beslut av kommunstyrelsens ordförande. 

Ärendebeskrivning 
En plan för budgetarbetet har tagits fram, där datum för budgetberedningens 
sammanträden framgår. En sådan plan måste ha en viss flexibilitet, och kan 
behöva justeras. Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera 
tidplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-19, 1 sida. 
Plan budgetprocess 2022, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
Socialnämnden + handling 
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 KS/2020:67 

KS § 5 
 

Kommunala råd i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsens beslut den 11 december 2018, §§ 195-196 
(KS/2018:220), gällande uppdrag i kommunala handikapprådet och 
kommunala pensionärsrådet, upphävs. 

2. Kommunala handikapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet 
(KPR) under kommunstyrelsen ombildas till Tillgänglighets- och 
pensionärsrådet (TPR) i Gagnefs kommun. 

3. Anta arbetsordning för Tillgänglighets- och pensionärsrådet (TPR) i 
Gagnefs kommun med tillägget under rubriken ”Rådets ställning och 
sammansättning” i styckena som börjar med Ordinarie respektive 
Ersättare lägga till ”eller ersättare”. 

Motivering till beslut 
Enligt kommunallagen (2017:725) och enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
ska nämnderna verka för att samråd sker med den som brukar deras tjänster. 
I Gagnefs kommun finns kommunala råd i form av pensionärsråd (KPR) 
och handikappråd (KHR). 
 
En sammanslagning av pensionärsrådet och handikapprådet bedöms ge en 
mer enhetlig hantering av de frågor som aktualiseras inom respektive råd 
och möjliggör en mer effektiv administrativ hantering samt ett mer 
sammanhållet tjänstemannastöd. 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet har den 3 mars 2020, § 10 och den 10 november 2020, § 
69 behandlat frågan om kommunala råd i Gagnefs kommun som 
överläggningsärende. 
 
Förslag till arbetsordning för ett sammanslaget råd har diskuterats utifrån 
upprättat förslag. 

Bedömning 
Av beredningen den 3 mars 2020 och den 10 november 2020 följer att det 
bedöms föreligga fördelar med ett sammanslaget råd för pensionärfrågor 
respektive för tillgänglighetsfrågor. Ett sammanslaget råd anses vara till 
fördel som arena för information och dialog mellan kommunen och 
representanter för de olika intresseföreningarna.  
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Finansiering 
Inga utökade medel behövs för att inrätta ett sammanslaget råd för 
pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor. 

Måluppfyllelse 
Ett sammanslaget råd för pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor bedöms 
uppfylla samrådsskyldigheten enligt kommunallagen och enligt socialtjänstlagen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wiklund (M): Beslutspunkt 3, att i arbetsordningen under rubriken 
”Rådets ställning och sammansättning” i styckena som börjar med Ordinarie 
respektive Ersättare lägga till ”eller ersättare” enligt nedanstående. 

”Ordinarie ledamöter i rådet är respektive ordförande i kommunstyrelsen, i 
socialnämnden och i barn- och utbildningsnämnden samt ytterligare en 
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen som representerar majoriteten i 
styrelsen och en ledamot eller ersättare som representerar oppositionen i 
styrelsen. 

Ersättare i rådet är respektive vice ordförande i kommunstyrelsen, i 
socialnämnden och i barn- och utbildningsnämnden samt en ledamot eller 
ersättare i kommunstyrelsen som representerar majoriteten i styrelsen och 
en ledamot eller ersättare som representerar oppositionen i styrelsen.” 

Robert Österlund (V): Bifall till Jan Wiklund (M) tilläggsförslag. 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till Jan Wiklund (M) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jan Wiklund (M) tilläggsförslag mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Wiklund (M) förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-12-21, 3 sidor. 
Arbetsordning för Tillgänglighets- och pensionärsrådet (TPR) i Gagnefs kommun, 
4 sidor. 

Underlag 
Skrivelse den 15 januari 2018, KS/2018:13, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS AU 201110 § 69 
KS AU 200303 § 10 
KS 181211 §§ 195-196, dnr KS/2018:220 
KS 151215 § 247, dnr KS/2015:239 
KS 151117 § 225, dnr KS/2015:240 
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Lagrum 
8 kap 3 § kommunallagen (2017:725) 
5 kap. §§ 4-6 socialtjänstlagen (2001:453) gällande äldre 
5 kap. §§ 7-8a socialtjänstlagen (2001:453) gällande funktionshindrade 

Protokollsutdrag 
Enligt sändlista + handling 
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 KS/2020:474 

KS § 6 
 

Regionala Utvecklingsstrategin - Dalastrategin 2030 – yttrande 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Anta yttrande över ”Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart 
Dalarna” samt översända yttrandet till Region Dalarna. 

Deltar ej i beslut 
Anders Bengtsson (KD) deltar ej i beslut. 

Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har remitterat rubricerat för yttrande senast den 29 januari 
år 2021. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och 
prioriteringar fram till år 2030.  
 
RUS har sin grund i det uppdrag som landets Regioner har från regering och 
riksdag att utarbeta och fastställa en utvecklingsstrategi för respektive län 
samt samordna genomförandet och uppföljningen av strategin. RUS ska 
vägleda kommuner, näringsliv, akademi, det civila samhället, länsstyrelser 
och andra statliga myndigheter i det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet. 
 
En ytterligare dimension är att RUS också ska bidra till genomförandet av 
internationella och nationella strategier.  

Yttrande över ”Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna” 

1. Samlad uppfattning 
RUS är den röda tråd som binder samman strategier på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Det ger en hög grad av komplexitet då 
RUS dels är en del i genomförandet av den nationella strategin för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s sammanhållningspolitik samt 
Agenda 2030. Dels ska RUS också fungera som sammanhållande länk på 
regional nivå för kommunala strategier, planer och program. 
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Gagnefs kommun anser att de tre målområden som föreslås är bra och 
relevanta med utgångspunkt från hållbarhetsdimensionerna. Likaså ser 
kommunen att de fyra vägledande principerna är goda vägval för att skapa 
förutsättningar för kraft och samsyn i utvecklingsarbetet. 
 
Dock hade Gagnefs kommun gärna sett ett något annorlunda perspektiv i 
framtagandet av mål, positioner och prioriteringar. Kommunen hade önskat ett 
starkare fokus på att identifiera Dalarnas styrkor och möjligheter samt att på 
basis av det bygga programmet. Känslan nu är att RUS blir för mycket styrt av 
formfrågor av vad RUS är och måste innehålla samt att förutsättningarna 
skapas med den utgångspunkten. Utvecklingsstrategin blir därmed snarare ett 
dokument för hur Dalarna ska bidra till att uppnå nationella och internationella 
målsättningar, i stället för det omvända. 
 
Det är med utgångspunkt från regionala utvecklingsstrategin inte möjligt att 
utröna vad det är för Dalarna som gemensamt ska skapas, därmed blir det 
också svårt att se hur utvecklingsstrategin ska kunna få det efterfrågade 
genomslaget i länets olika aktörers budgetar och strategidokument. 
 
Mot den bakgrunden blir det kommande arbetet med att forma delstrategier, 
och på det följande handlingsplaner, mycket viktigt, och där vill Gagnefs 
kommun vara en aktiv part. 

2. Mål, positioner och regionala prioriteringar  

Ett klimatsmart Dalarna 
Det är bra med offensiv strävan om att minska växthusgaserna, men att 
minska utsläppen i större grad än riksgenomsnittet innebär inte nödvändigtvis 
en påtaglig minskning av utsläppen utan bara att övriga län är sämre på att 
minska sina utsläpp. Måttet på om åtgärderna för att minska utsläppen 
bedöms som tillräckliga för att uppnå målsättningen avgörs alltså av hur 
framgångsrika övriga landet är i att minska utsläppen av växthusgaser. Det 
kan också innebära att ett väldigt framgångsrikt arbete med att minska 
utsläppen trots allt inte bedöms som tillräckligt eftersom förutsättningarna för 
minskningar har varit större på annat håll i landet. 
 
För att lyckas med målsättningar och omställningar till ett klimatsmart Dalarna 
behövs aktiva, växande och konkurrenskraftiga gröna näringar som kan bidra 
aktivt i detta arbete. Målsättningar och uppföljningar för detta saknas. 

Ett konkurrenskraftigt Dalarna 
Det är rätt att lyfta fram Dalabanan som den viktigaste infrastruktursatsningen 
och även betona vikten av att öka andelen godstransporter på järnväg. Men 
om målsättningen är att möjliggöra för större arbetsmarknadsregioner och att 
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främja besöksnäringen så måste även vägnätet förbättras. Det måste bli 
enklare, snabbare och säkrare att ta sig fram även på väg i Dalarna. 
Prioriteringar och uppföljning av detta måste därför också finnas med i 
strategin. Likaså behöver såväl vägnätets som järnvägens betydelse för 
skogsindustrins tunga transporter betonas. En stor del av dessa transporter 
sker också på enskilda vägar varför dessa behöver uppmärksammas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-11, 3 sidor. 

Dalastrategin 2030 – Samhandling för ett hållbart Dalarna, remissmissiv, 
2020-11-23, dnr RD20/05068, 4 sidor. 

Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna, remissutgåva 
november 2020, 32 sidor. 

Nulägesmätning (november 2020), bilaga, 4 sidor. 

Protokollsutdrag 
Region Dalarna 
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 KS/2020:518 

KS § 7 
 

Riktlinjer för fordonshantering i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare antagna ”Riktlinjer för fordonshantering i Gagnefs kommun” 
har kompletterats med ett avsnitt som bland annat beskriver 
prioriteringsordning vid nyanskaffning av fordon. 
 
Ärendet betraktas som ett verkställighetsärende mot bakgrund av den 
snabba teknikutveckling som sker vad gäller ”miljöfordon”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-11, 1 sida. 
Riktlinjer för fordonshantering i Gagnefs kommun, 4 sidor. 
 

  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-01-19 14 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

 KS/2020:275, KS/2020:438, KS/2019:459, 
KS/2020:138, KS/2020:230, KS/2020:476, 
KS/2019:448, KS/2019:313, KS/2020:451 

KS § 8 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

1. Delårsrapport 2020-08-31 – Räddningstjänsten Dala Mitt 

Underlag 
Protokollsutdrag, RDM 201023 p. 44, 1 sida. 
Bilaga 2, Delårsrapport 2020, 2020-10-23, 1 sida. 
Underbilaga 2.1 Delårsrapport per den 2020-08-31 saknas. 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2020-10-29, 2 sidor. 
Översiktlig granskning – delårsrapport per 2020-08-31, 10 sidor. 

Dnr: KS/2020:275, KS/2020:438 

2. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-21 

Underlag 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2020-10-23, 2 sidor. 
Granskning av delårsrapport 2020 Gagnefs kommun, 6 sidor. 

Dnr: KS/2019:459 

3. Rapportering av ej verkställda beslut, period 3 2020 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 201116 § 72, dnr SN/2020:39, 2 sidor. 

Dnr: KS/2020:138 (SN/2020:39) 

4. Sommaraktiviteter för barn och unga 2020 – redovisning 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 201119 § 73, dnr KFN/2020:103, 1 sida. 
Sommaraktiviteter för barn och unga 2020 - redovisning, 2020-11-11, 4 sidor. 
Protokollsutdrag, KS 200526 § 101, 2 sidor. 

Dnr: KS/2020:230 (KFN/2020:103) 
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5. Nämnd-/verksamhetsplan 2021 med budget och intern kontroll 
– Språktolksnämnden 

Underlag 
Protokollsutdrag, SND 201119 § 34, 1 sida. 
Tjänsteskrivelse, bildningssektorn, 2020-10-26, 2 sidor. 
Nämnd-/verksamhetsplan 2021 med verksamhetsbudget för 2021 och plan 
för 2022-2024, Språktolksnämnden i Dalarna, 9 sidor. 
Riskanalys 2021, 14 sidor. 

Dnr: KS/2020:476 

6. Yttrande över Trafikverkets remissvar gällande överklagade 
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län 

Underlag 
Yttrande över Trafikverkets remissvar gällande överklagade föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län, 2020-11-30, 7 sidor. 
Överklagande av Trafikverkets beslut om föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län, 2020-11-13, 1 sida. 
Remissvar överklagade föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i 
Dalarnas län och väg E4 i Västerbottens län, 2020-10-29, 6 sidor. 
Överklagade föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i 
Dalarnas län och väg E4 i Västerbottens län, remiss, 2020-10-07, 1 sida. 

Dnr: KS/2019:448, KS/2019:313 

7. Digitalisering av kort- och nyckelhantering till kommunens idrottshallar 

Underlag 
Digitalisering av kort- och nyckelhantering till kommunens idrottshallar, 
svar, 2021-01-11, 1 sida. 
Digitalisering av kort- och nyckelhantering till kommunens idrottshallar, 
skrivelse inklusive bilaga, 2020-11-07, dnr KFN/2020:154, 3 sidor. 
Dnr: KS/2020:451 (KFN/2020:154) 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-11, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 3) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 4, 7) 
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 KS/2021:6 

KS § 9 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Coronasituationen 

• Falun Borlänge-regionen AB 

• E16 

• Visit Dalarna 

• Stortäppa-verksamhetsområde 
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 KS/2019:328 

KS § 10 
 

Anmälan av inkomna handlingar 

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, 2021-01-19, 1 sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2021-01-05, 1 sida. 
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 KS/2018:245 

KS § 11 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

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 
108-109, 117/2020, Markupplåtelseavtal 
110/2020, Hedersgåva 
111-114/2020, Parkeringstillstånd 
115/2020, Köpebrev 
116, 119-120/2020, Yttrande till MBN 
118/2020, Yttrande till Trafikverket 
121/2020, Servitutsavtal, plankorsning i Bäckan 
122/2020, Jordbruksarrende 
123-125/2020, Nyttjanderättsavtal 
1-2/2021, Försäljning av fastighet 
3/2021, Kommunalt räntefritt lån 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-12, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2021-01-12, 2 sidor. 
 


