
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-03-26 1 (36) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:09 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Tomas Fredén (S) 
Anders Bengtsson (KD) 
Maria Alfredsson (MP) §§ 41-59 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Christina Walles (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M) 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 60-67 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Robert Österlund (V) §§ 41-59 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, §§ 41, 45-47, 54-55 
Andreas Håll, avdelningschef tekniska, §§ 42, 54-56 
Helena Halvarsson, avdelningschef personal, §§ 49, 54-55 
Karin Halvarsson, ekonom, §§ 50-51, 54-56 
Sven Tysklind, ekonom, §§ 50-51, 54-56 
Katharina Mansfeld, avdelningschef ledning/administration, §§ 57-58 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-04-01, kl. 10:00 §41-§67 
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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 2021-03-26 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§41-§67 2021-04-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-04-28 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2018:339 

KS § 41 
 

Medborgarförslag om att Dala Energi ska överta 
gatubelysningen i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Motivering till beslut 
Kommunen för dialog med Dala Energi om en lösning där de tar över 
driften av gatubelysningen i Gagnef kommun likt Leksands och Rättviks 
kommuner. Förhandlingar pågår och kontraktet med nuvarande entreprenör 
går ut 2021-04-29. Upphandling av ny entreprenör är också påbörjad då 
kommunen ännu inte hittat en lösning med Dala Energi som är bättre än att 
ha en upphandlad entreprenör. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Dala Energi ska 
överta gatubelysningen i Gagnefs kommun. 
 
I förslaget beskrivs det att Gagnefs kommun inte ser till att lampor byts och 
stolpar repareras. Några av lamporna tillhör Trafikverket och kommunen 
har rapporterat dem men har svårt att påverka åtgärdstiden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-11, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 190311 § 7, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2018-12-19, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2019:351 

KS § 42 
 

Medborgarförslag om upprustning av skolgård, Syrholns skola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat.  

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att upprusta 
skolgården på Syrholns skola.  

Bedömning 
En upprustning av skolgården vid Syrholns skola genomfördes under hösten 
och vintern 2019/2020 i samverkan med skolans elever. 
 
En fortsatt utveckling av skolgården, utifrån pedagogiska mål och i 
samverkan, kommer att ske i samband med byggande och färdigställande av 
en förskola inom området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-08, 1 sida. 
Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-09, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 190930 § 100, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2019-09-12, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2020:240 

KS § 43 
 

Medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Björbo och 
Dala-Floda (E16) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Dalarna bedriver ett projekt vid namn ”Hela Dalarna Cyklar 
2.0”. Gagnefs kommun deltar i detta projekt varför medborgaförslaget med 
fördel kan behandlas som en del i arbetet med projektet.  
 
I arbetet på lokal nivå ingår att ta fram en översikt för hur cykelförbindelser 
mellan kommundelarna skulle kunna se ut. Syftet med det regionala 
projektet är att få till stånd mer satsningar på cykelinfrastruktur och andra 
cykelåtgärder i länets kommuner. Det syftar också till att stötta kommuner 
att ta fram eller aktualisera cykelplaner samt skapa en regional plattform för 
erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete kring cykelfrågor.  
 
Projektet möjliggör individuellt stöd i form av en projektledare från 
Länsstyrelsen samt ekonomiska medel till ”testcyklister” för kommuner som 
visat intresse att ta fram eller aktualisera en cykelplan. Testcyklisterna 
cyklar utvalda sträckor och rapporterar in brister i cykelinfrastrukturen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-02, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 200615 § xx, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2020-06-02, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2020:350 

KS § 44 
 

Medborgarförslag om en koldioxidbudget för Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att beakta medborgarförslagets 
intentioner i samband med uppföljning och revidering av kommunens 
energi- och klimatplan samt i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att en 
koldioxidbudget tas fram för Gagnefs kommun och att kommuninvånarna i 
Gagnefs kommun får löpande information om klimatarbetet på kommunal 
nivå och på olika sätt görs delaktiga i klimatarbetet. 

Bedömning 
Allt fler kommuner använder sig av koldioxidbudget som ett underlag för att 
tydliggöra de utmaningar som kommunen står inför när det handlar om att 
uppnå Parisavtalet. 
 
Koldioxidbudgeten beräknas bland annat utifrån vilka utsläpp kommunen 
har idag och hur mycket utsläppen måste minska för att kommunen ska 
bidra till målsättningen att hålla den globala temperaturökningen under två 
grader. En koldioxidbudget ger viktigt underlag i en kommuns klimatarbete 
men naturligtvis inte alla svar. 
 
Gagnefs kommun har en energi- och klimatplan med mål fram till 2020, 
vars måluppfyllelse redovisas två gånger per år. Med planen har 
kommunfullmäktige angett inriktning och mål för det lokala arbetet för en 
hållbar utveckling. 
 
Föreliggande förslag kan med fördel beaktas i samband med uppföljning 
och en kommande revidering av kommunens energi- och klimatplan. 

Förslag till beslut 
Liggande förslag till beslut i kommunfullmäktige är att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Ge kommunstyrelsen i uppdrag att beakta 
medborgarförslagets intentioner i samband med uppföljning och revidering 
av kommunens energi- och klimatplan samt i övrigt anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-03, 1 sida. 
Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-09-18, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 200928 § 111, 1 sida. 
Medborgarförslag inklusive bilaga, 2020-09-16, 18 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2020:445 

KS § 45 
 

Medborgarförslag om att kommunen omgående ser över 
detaljplanen för Dalvägen Skogen 8:5 m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ändring av detaljplan för Dalvägen (Skogen 8:5 m fl) antogs av 
kommunfullmäktige 1991-06-27.  Detaljplanen medger bostadsbyggande i 
två plan med en byggnadshöjd på 6 meter. Fastigheten får ej utgöras av fler 
en 8 lägenheter. Genomförandetiden utgick 2000-12-31.  

Bedömning 
Då medborgarförslaget syfte är att stoppa sökt bygglov anses 
medborgarförslaget slå felaktigt. Att ändra detaljplanen vid denna tidpunkt 
kommer inte ändra förutsättningarna för den byggrätt som garanterades 
genom detaljplanen då bygglovsbeslutet fattades. Eftersom kommunen inte 
äger fastigheten finns inga planer att lägga kommunala resurser på ändring 
av detaljplanen. Däremot finns inget hinder för att en privataktör köper 
fastigheten och ändrar detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-04, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 201214 § 184, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2020-11-01, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2020:453 

KS § 46 
 

Medborgarförslag om att det inte ska gå att ta sig ned under 
Älvbron i Mockfjärd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

2. Översända medborgarförslaget till Trafikverket. 

Motivering till beslut 
Bron tillhör Trafikverket och kommunen kan inte bygga någon inhägnad 
eller liknande. Medborgarförslaget föreslås att översändas till Trafikverket. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att det inte ska gå att ta 
sig ned under Älvbron i Mockfjärd. Till exempel genom att det byggs en 
barriär eller inhägnad som försvårar eller omöjliggör att ta sig under bron. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-11, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 201214 § 185, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2020-11-10, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-03-26 10 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

KS/2020:490 

KS § 47 
 

Medborgarförslag om att detaljplanen för del av Djurmo 1:11 
(Ytterbacka) inte ska antas 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att detaljplanen 
för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) inte ska antas. 
 
Detaljplan för del av Djurmo 1:11 antogs av kommunfullmäktige 
2020-12-14 och beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.  

Bedömning 
Planärenden ska avgöras i enlighet av de demokratiska principer som finns i 
Plan- och bygglagen (PBL). Då medborgarförslaget syfte är att stoppa 
aktuell detaljplan genom att kringgå pågående planprocess avslås därmed 
medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-10, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 201214 § 186, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2020-12-03, 50 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 201214 § 205 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2015:419 

KS § 48 
 

Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anki Enevoldsen (C) och 
Sofia Lorentzon (C) att Gagnefs kommun kompletterar reningsverken 
med ytterligare reningssteg så att läkemedelsrester tas bort. 

Bedömning 
Flertalet reningsverk i landet är från början inte byggda för att rena 
läkemedel, men lättnedbrytbara läkemedel bryts ändå oftast ned i dagens 
reningsverk. I dag finns ganska god kunskap om olika metoder att rena 
avloppsvatten från läkemedelsrester.  
 
Läkemedel behövs för att bota och lindra sjukdomar. Men med läkemedlens 
positiva effekter följer även läkemedelsrester i vattenmiljön vilket kan leda 
till negativa effekter på vattenlevande organismer, fiskar, fåglar och djur.  
 
Erfarenheterna av utvecklingsarbetet visar på behov av att koppla ihop ny 
kunskap gällande teknik och miljö med klok läkemedelsanvändning.  
 
Det anses föreligga fortsatt behov av teknikutveckling och nya metoder i de 
fall där extra rening behövs för att klara uppsatta mål för vattenkvaliteten. 
 
Föreliggande motion kan anses besvarad med hänvisning till att åtgärder 
och insatser i motionens syfte kan beaktas i samband med revidering av 
kommunens VA-plan, tillika VA-policy. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-02, 1 sida. 

Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-15, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, KS 160517 § 101, 1 sida. 

Protokollsutdrag, GTAB 160317 § 11, dnr 2016/2, 1 sida. 

Yttrande gällande motion om att rena vattnet från läkemedelsrester vid 
reningsverk i Gagnef, Dala Vatten och Avfall AB, 2016-01-12, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, KF 151112 § 204, 1 sida. 
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Motion, 2015-11-10, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2019:414 

KS § 49 
 

Motion om att påbörja övergången till sex timmars arbetsdag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Robert Österlund (V) att en 
förstudie genomförs för att utreda i vilken verksamhet arbetstidsförkortningen 
ska genomföras och att ett projekt med att förkorta arbetstiden inleds i 
Gagnefs kommun. 
 
Arbetstidsförkortningar av olika slag kräver stöd i kollektivavtal. En 
arbetstidsförkortning utan motsvarande löneminskning förutsätter ändring 
av normalarbetstid, så kallat heltidsmått.   
 
Gagnefs kommun är i likhet med övriga kommuner bundna av att följa de 
centrala kollektivavtal som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tecknar 
med centrala arbetstagarorganisationer. De allra flesta medarbetarna i 
Gagnefs kommun omfattas av kollektivavtal i form av Allmänna bestämmelser 
(AB). Detta kollektivavtal är tvingande i vissa delar och medger i andra delar 
att lokala avvikelser görs. Gällande ändring av normalarbetstid, heltidsmått, 
medges ingen lokal avvikelse. Det innebär att heltidsmåttet inte kan förändras i 
förhållande till centrala kollektivavtal. I dagsläget varierar heltidsmåttet i 
aktuella centrala kollektivavtal mellan 34.20 – 40.00 beroende på arbetstidens 
förläggning. 
 
Ur hållbarhetsperspektiv, jämställdhetsperspektiv och 
kompetensförsörjningsperspektiv har Gagnefs kommun som mål att öka antalet 
tillsvidareanställda som arbetar heltid enligt Allmänna Bestämmelser (AB). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Alfredsson (MP): Återremiss för att klargöra de juridiska 
möjligheterna för ett införande. 

Fredrik Jarl (C): Bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Maria Alfredsson (MP) förslag om återremiss mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
 

Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
Den som röstar nej bifaller Maria Alfredsson (MP) förslag om återremiss. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster, 1 nej-röster. 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Kerstin Stenquist C – Johan Elfsberg (C) X  
Erik Warg C X  X  
Irené Homman S X  X  
Tomas Fredén S X  X  
Daniel Bergman S – Christina Walles (S) X  
Jan Wiklund M – Jan Wallin (M) X  
Anders Bengtsson KD X  X  
Patrik Andersson KOSA – Mathias Bengtsson (KD) X  
Maria Alfredsson MP X  X  
Christer Iversen L X  X  
Fredrik Jarl C X  X  

  Totalsumma: 10 1 0 0 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-11, 1 sida. 
Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-20, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 191104 § 129, 1 sida. 
Motion, 2019-09-30, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2019:20 

KS § 50 
 

Ombudgetering av investeringsmedel kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Investeringsredovisning 2020 Kommunstyrelsen”. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 
2020 till 2021 om 51 590 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger investeringsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år 
2020 med förslag till ombudgetering av investeringsmedel. 
 
Beskrivning framgår i beslutsunderlag. 
 
Summa 51 590 tkr föreslås ombudgeteras till år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-03, 1 sida. 
Investeringsredovisning 2020 Kommunstyrelsen, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2019:128 

KS § 51 
 

Ombudgetering av investeringsmedel barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av 
investeringsmedel från 2020 till 2021 om 687 tkr. 

Motivering till beslut 
Kommunen har under hösten 2020 saknat upphandlade avtal för inköp av 
möbler och datorer. Det har medfört att några inköp inte kunnat göras för de 
avsatta investeringsmedlen. 

Ärendebeskrivning 
Följande verksamheter har inte kunnat göra planerade inköp: Djuråsskolan, 
möbler och inventarier för en summa av 137 tkr, förskolan för inköp av 
möbler för en summa av 350 tkr samt förskolan för inköp av datorer för en 
summa av 500 tkr. 
 
Kostenheten har budgeterat för ett utbyte av diskmaskin vid Djuråsskolan.  
Bytet har inte gjorts under 2020 och kostnaden är budgeterad till 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN 210209 § 1, dnr BUN/2019:39, 1 sida. 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 1, 1 sida. 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-18, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2020:519 

KS § 52 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Krisledning 

• Projektmodell 

• Arbete pågår inom kommunövergripande frågor kring ledning och 
verksamhetsutveckling. Däribland: 
‒ Leda i förändring (utbildning riktad till samtliga kommunens chefer) 
‒ Aktivt medarbetarskap 
‒ Översyn av styrdokument 
‒ Lednings- och styrprinciper 
‒ Implementering av Värdegrunden 

• Företagsklimatet 

• Tekniska verksamheten 

• Visit Dalarna 

• Falun-Borlänge regionen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-24, 1 sida. 
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KS/2018:244 

KS § 53 
 

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 
Kf 151112 § 204 
KS/2015:419 
Ks 160517 § 101 
KS/2015:419 

Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 

Tn 181030 § 43 
TN/2018:168 
KS/2019:306 

Nämndinitiativ om förmodade delegationsbeslut 

Kf 190311 § 7 
KS/2018:339 

Medborgarförslag om att Dala Energi ska överta 
gatubelysningen i Gagnefs kommun

Kf 190930 § 100 
KS/2019:351 

Medborgarförslag om upprustning av skolgård, 
Syrholns skola

Kf 191104 § 129 
KS/2019:414 

Motion om att påbörja övergången till sex timmars 
arbetsdag 

KF 200615 § 78 
KS/2020:240 

Medborgarförslag om en gång- och cykelväg 
mellan Björbo och Dala-Floda (E16)

KF 200928 § 111 
KS/2020:350 

Medborgarförslag om en koldioxidbudget för 
Gagnefs kommun

KF 201214 § 184 
KS/2020:445 

Medborgarförslag om att kommunen omgående ser 
över detaljplanen för Dalvägen Skogen 8:5 m.fl.

KF 201214 § 185 
KS/2020:453 

Medborgarförslag om att det inte ska gå att ta sig 
ned under Älvbron i Mockfjärd

KF 201214 § 186 
KS/2020:490 

Medborgarförslag om att detaljplanen för del av 
Djurmo 1:11 (Ytterbacka) inte ska antas

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-10, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2021-03-18, 10 sidor. 
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KS/2021:46 

KS § 54 
 

Bokslut 2020-12-31 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ”Bokslut 2020-12-31 Kommunstyrelsen” till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott för 2020 motsvarande 5,5 mnkr. 
I detta utfall ingår extraordinära kostnader för Covid-19 med 1 529 tkr 
brutto och netto 991 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-03, 1 sida. 
Bokslut 2020 Kommunstyrelsen, 3 sidor. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-03-26 20 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

KS/2021:46 

KS § 55 
 

Verksamhetsberättelse 2020 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ”Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen”. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott för 2020 motsvarande 5,5 mnkr. 
Såväl budgeterade intäkter som kostnader är lägre än bokfört utfall. I detta 
utfall ingår extraordinära kostnader för Covid-19 med 1 529 tkr brutto och 
netto 991 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-03, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen, 12 sidor. 
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KS/2021:31 

KS § 56 
 

Budget 2022 – behovsbeskrivning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Behovsbeskrivning 2022 för kommunstyrelsens förvaltning” 
samt översända den till budgetberedningen utan eget ställningstagande. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger behovsbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet vad gäller 
budget 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-24, 1 sida. 
Behovsbeskrivning 2022 för kommunstyrelsens förvaltning, 4 sidor. 
Plan budgetprocess 2022, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Budgetberedningen + handling 
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KS/2018:215 

KS § 57 
 

Kommunstyrelsens uppfyllande mål, revidering indikatorer 
2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta revidering av indikatorer 2021-2022 för kommunstyrelsen. 

Motivering till beslut 
Alla mål ska kunna följas upp. En del av de aktuella indikatorerna behöver 
revideras för att säkerställa en bättre träffsäkerhet i mätbarheten.   

Ärendebeskrivning 
En indikator är ett mätbart mått som indikerar måluppfyllelse. Ordet 
indikator betyder att måttet eller måtten ensamt inte ger hela sanningen 
eftersom en analys och tolkning måste göras. Måluppfyllelsen utan att 
redovisa några indikatorer är mycket svår att verifiera. Ett mål kan ha en 
eller flera indikatorer. 
 
För att det ska vara tydligt om målet kommer att uppnås, bör indikatorer 
som kopplas direkt till mål vara angivna med vilken nivå kommunen vill nå. 
Kan kommunen inte ange en exakt förväntad nivå kan det istället anges om 
indikatorn ska minska, vara oförändrad eller öka. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-18, 1 sida. 
Kommunfullmäktiges Övergripande mål och Kommunstyrelsens 
Uppfyllande mål reviderad för 2021-2022, 2021-02-24, 6 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 190429 § 39 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige, rapport 
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KS/2021:78 

KS § 58 
 

Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen.  

Motivering till beslut 
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering 
• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Lagkrav 
Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §: 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

Ärendebeskrivning 
Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och rutiner 
inom verksamheternas ansvarsområde. Det gäller att hitta svaga punkter i 
processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Processerna som 
belysas avser: förvaltningens-/verksamhetens mål, intäktsprocesser, inköps- 
och utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna 
regler och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar 
i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs 
för att avlägsna bristerna. 
 
Intern kontrollplan för 2021 föreligger för beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 210309 § 9, 2 sidor. 
Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen, 2021-02-18, 3 sidor. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-18, 2 sidor. 
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KS/2019:306 

KS § 59 
 

Nämndinitiativ om förmodade delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nämndinitiativet avskrivs från vidare handläggning. 

Motivering till beslut 
Om tiden för beredning har överskritids kan ett ärende, med stöd av 5 kap. 
35 § 2 st. Kommunallag (2017:725) avskrivas från vidare handläggning. 
 
Föreliggande nämndinitiativ innehåll frågor av sådan detaljerad grad att de 
inte längre kan anses aktuella eller väsentliga. 
 
Fortsatt beredning kan inte anses kunna tillföra ärendet något nytt. 

Ärendebeskrivning 
Göran Westling (KOSA) och Gunnar Östberg (KOSA) har den 18 
september 2018 gett in ett nämndinitiativ gällande förmodade 
delegationsbeslut till dåvarande Tekniska nämnden. 
 
I beslut den 18 september 2018, § 35 (TNI/2018:168) remitterade dåvarande 
Tekniska nämnden nämndinitiativet till beredning. 
 
I beslut den 30 oktober 2018 gav Tekniska nämnden förvaltningschefen i 
uppdrag att redovisa svar på förmodade delegationsbeslut. 

Bedömning 
Tekniska nämnden har numera upphört. Kommunens tekniska avdelning 
ingår numera i kommunstyrelseförvaltningen direkt under kommunchefen 
och kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har i beslut den 14 juni 2018, § 82 
(KS/2018:60) godkänt rutiner för hantering av nämndinitiativ. 
 
Föreliggande nämndinitiativ initierades i september 2018. 
 
Enligt fastställd rutin ska ett nämndinitiativ tas upp för beslut vid 
sammanträdet efter att ärendet väcktes. 
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Föreliggande ärende innefattar synnerligen detaljerade frågor som inte kan 
anses vara sådana att de ska kunna väckas genom nämndinitiativ. Vidare rör 
de ställda frågorna omständigheter och uppgifter som ligger flera år tillbaka 
i tid och som nu inte kan anses vare sig aktuella eller väsentliga. Tiden från 
det att ärendet väcktes och till nu gör att aktualitetskravet gällande 
nämndinitiativ inte längre kan anses uppfyllt, varför ärendet bör avskrivas 
från vidare handläggning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-11, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, TN 181030 § 43, 1 sida. 
Protokollsutdrag, TN 180918 § 35, 1 sida. 
Nämndinitiativ, 2018-09-18, 1 sida. 

Lagrum 
5 kap. 35 § 2 st. Kommunallag (2017:725) 

Protokollsutdrag 
Göran Westling (KOSA) 
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KS/2021:48 

KS § 60 
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i allmänna utskottet 
– Erik Bergman (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

Ärendebeskrivning 
Erik Bergman (M) avsäger sin plats som ersättare i allmänna utskottet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-01-25, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 190521 § 91, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 51, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 50, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 154, dnr KS/2018:263 
KS 181108 § 153, dnr KS/2018:262 
KS 181016 § 127, dnr KS/2018:220 

Protokollsutdrag 
Erik Bergman (M) 
Allmänna utskottet 
M, gruppledare 
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KS/2021:112 

KS § 61 
 

Val av ersättare i allmänna utskottet (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Jan Wallin (M) till ersättare i allmänna utskottet för tiden fram till 
nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Erik Bergman (M) har tidigare varit ersättare i allmänna utskottet. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 210326 § 60, dnr KS/2021:48 
KS 190521 § 91, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 51, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 50, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 154, dnr KS/2018:263 
KS 181108 § 153, dnr KS/2018:262 
KS 181016 § 127, dnr KS/2018:220 

Protokollsutdrag 
Jan Wallin (M) 
Allmänna utskottet 
M, gruppledare 
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KS/2021:48 

KS § 62 
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i budgetberedningen 
– Erik Bergman (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

Ärendebeskrivning 
Erik Bergman (M) avsäger sin plats som ersättare i budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-01-25, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 190521 § 92, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 53, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 52, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 157, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 158, dnr KS/2018:263 
KS 181016 § 129, dnr KS/2018:220 

Protokollsutdrag 
Erik Bergman (M) 
Budgetberedningen 
M, gruppledare 
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KS/2021:112 

KS § 63 
 

Val av ersättare i budgetberedningen (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Jan Wallin (M) till ersättare i budgetberedningen för tiden fram 
till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Erik Bergman (M) har tidigare varit ersättare i budgetberedningen. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 210326 § 62, dnr KS/2021:48 
KS 190521 § 92, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 53, dnr KS/2018:263 
KS 190409 § 52, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 157, dnr KS/2018:262 
KS 181108 § 158, dnr KS/2018:263 
KS 181016 § 129, dnr KS/2018:220 

Protokollsutdrag 
Jan Wallin (M) 
Budgetberedningen 
M, gruppledare 
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KS/2019:132, KS/2019:448, KS/2021:87, 
KS/2020:138, KS/2020:65, KS/2021:102 

KS § 64 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Uppfyllandemål 2021 Socialnämnden - indikatorer 

Socialnämndens beslut 
Anta socialförvaltningens förslag på indikatorer för 2021. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 201012 § 58, dnr SN/2018:145, 2 sidor. 
Presentation, Indikatorer 2021, 2020-10-06, 10 bilder. 

Dnr: KS/2019:132 (SN/2018:145) 

2. Överklagande av Trafikverkets beslut om föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarna län 

Regeringens beslut 
Regeringen avslår överklagandena. 

Underlag 
Överklagande av Trafikverkets beslut om föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarna län, regeringsbeslut inklusive 
föreskrifter, 2021-01-28, 9 sidor. 

Dnr: KS/2019:448 

3. Bokslut 2020 E-arkivcentrum Dalarna 

Underlag 
Protokoll, Styrgruppsmöte e-arkiv 2021-01-29, 3 sidor. 
Bokslut E-arkivcentrum Dalarna, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:87 
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4. Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 4, 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. 
Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 210208 § 7, dnr SN/2020:39, 2 sidor. 

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

5. Detaljbudget 2021 socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Godkänna Detaljbudget 2021 Socialnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 210208 § 4, dnr SN/2020:21, 1 sida. 
Detaljbudget 2021 Socialnämnden, 4 sidor. 

Dnr: KS/2020:65 (SN/2020:21) 

6. Detaljbudget 2021 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänna detaljbudget 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 210209 § 5, dnr BUN/2020:41, 1 sida. 
Detaljbudget 2021 barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Dnr: KS/2020:65 (BUN/2020:41) 

7. Detaljbudget 2021 miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänna Detaljbudget 2021 Miljö- och byggnadsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 210210 § 9, dnr MBN/2020:20, 1 sida. 
Detaljbudget 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 

Dnr: KS/2020:65 (MBN/2020:20) 
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8. Detaljbudget 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänna detaljbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 210225 § 6, dnr KFN/2020:9, 1 sida. 
Detaljbudget 2021 Kultur- och fritidsnämnden, 2 sidor. 

Dnr: KS/2020:65 (KFN/2020:9) 

9. Granskning av direktionens ekonomiska styrning 
– Räddningstjänsten Dala Mitt 

Underlag 
Revisorernas bedömning av rapporten, 2021-02-26, 2 sidor. 
Granskning av direktionens ekonomiska styrning, 
Räddningstjänsten Dala Mitt, rapport, 2021-02-26, 13 sidor. 
Dnr: KS/2021:102 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-10, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige (nr 1-4, 9) 
Socialnämnden (nr 1, 4, 5) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 6) 
Miljö- och byggnadsnämnden (nr 7) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 8) 
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KS/2021:6 

KS § 65 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Företagsråd 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

• Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

• Möte med Kronprinsessparet 

• Dalarnas Kommunförbund 

• Beredningen för Dalarnas utveckling 

• Strandskyddsremiss – länsgemensamt yttrande 

• Samtal med Civilministern om statlig närvaro/Migrationsverket 

• Länsstyrelsen, krisberedskap 

• EU-domstolens talan mot Mockfjärds reningsverk 

• Visit Dalarna 

• Vårdcentralen, vaccinationsplanering 

• Dala Energi – aktieköp  
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KS/2021:5 

KS § 66 
 

Anmälan av utskottens protokoll 

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, 2021-03-11, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2021-03-09, §§ 9-14 
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KS/2018:245 

KS § 67 
 

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 
6-7/2021, Parkeringstillstånd 
8/2021, Förrättning, fastighetsreglering 
9/2021, Yttrande till polisen 
10/2021, Nyttjanderättsavtal 
11/2021, Markupplåtelseavtal 
12/2021, Avverkningskontrakt 
13/2021, Överenskommelse fastighetsreglering 
14/2021, Köpebrev 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-10, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2021-03-10, 1 sida. 


