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Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-18:35 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Fredrik Jarl (C), ordförande, ej §§ 101, 104, 106, 108 på grund av jäv 

Erik Warg (C) §§ 93, 95-96, 114, 117-119, 128  

Irené Homman (S), ordförande §§ 101, 104, 108, ej §§ 106-107 på grund av jäv 

Tomas Fredén (S), ordförande § 106 

Daniel Bergman (S) 

Jan Wiklund (M) ej §§ 102, 106 på grund av jäv 

Anders Bengtsson (KD) ej §§ 101-102, 104, 106-108 på grund av jäv 

Christer Iversen (L) §§ 93, 95-96, 109, 114, 117-119, 128 
 

Tjänstgörande ersättare 

Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 

Jan Wallin (M) tjänstgörande för Erik Warg (C) §§ 94, 97-113, 115-116, 120-127, 129-130 

Lars-Erik Granholm (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA), ej § 101 på grund av jäv 

Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Christer Iversen (L) §§ 94, 97-100, 103, 105, 110-113, 

115-116, 120-127, 129-130, ej §§ 101-102, 104, 106-108 på grund av jäv 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Jan Wallin (M), §§ 93, 95-96, 114, 117-119, 128 

Mathias Bengtsson (KD), §§ 93, 95-96, 109, 114, 117-119, 128 

Nagla Negm El Din (M), §§ 93, 95-98, 109, 114-115, 117-120, 128 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, §§ 93, 95-96, 117, 128 

Jenz Ek, avdelningschef ekonomi, §§ 97-100, 115-116, 122 

Karin Halvarsson, ekonom, § 97 

Sven Tysklind, ekonom, § 97 

Andreas Håll, avdelningschef tekniska, §§ 118-119 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, § 118 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef, §§ 119-120 

Helena Halvarsson, avdelningschef personal, § 120 

 
Förtroendevalda 

Erik Warg (C), §§ 94, 98-101, 103-105, 107-108, 110-113, 116, 121-127, 129-130, 

ej §§ 102, 106 på grund av jäv 

 
Övriga 

Marcus Tell, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, § 109 
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Justering 

Justerare 

Robert Österlund (V) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2021-06-04, kl. 10:00 §93-§130 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   _________________________________  

Fredrik Jarl (C) §§ 93-100, 102-103, 105, Irené Homman (S) §§ 101, 104, 108 

107, 109-130 

 

 ________________________________  

Tomas Fredén (S) § 106  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Robert Österlund (V)  

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§93-§130 2021-06-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-06-29 
 

Underskrift 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors 
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KS/2015:353 

KS § 93 
 

Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av 

styrdokument gällande villkor och avtal för kommunalt vägbidrag. 

2. Anse motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Anders Bengtsson (KD) har den 9 september 2015 lämnat in en motion 

om att reglerna för vägbidrag till vägföreningarna ska anpassas efter 

verkligheten. 

 

Det har förutom denna motion varit frågor kring hjälp med finansiering av 

åtgärder som byte av brunnar, trummor och förstärkning av vägar samt 

beläggningsarbeten. Kommunen erbjuder idag enbart ett tioårigt räntefritt 

lån för att finansiera större åtgärder. Det vore bra att se över om och när 

kommunen skulle kunna vara behjälpliga med finansiering utöver när det 

byggs nytt.  

Bakgrund 

I Gagnefs kommun föreligger ett flertal avtal mellan kommunen och olika 

vägföreningar gällande väghållning. Vägföreningar erhåller bidrag och kan 

efter ansökning erhålla lån från kommunen för att uppfylla uppdrag enligt 

gällande avtal. 

Bedömning 

Vägföreningar fyller en viktig funktion för skötsel och underhåll av det 

vägnät och den väghållning inom kommunen som inte faller på Trafikverket. 

 

Vägföreningar kan anses vara uttryck för lokal demokrati, lokalt 

engagemang i närliggande och gemensamma angelägenheter samt för 

gemensamt ansvarstagande på lokal nivå. 

 

För kommunen kan det anses effektivt och resursbesparande att underhålla 

gator och vägar via avtal med vägföreningar. 

 

Utifrån god ekonomiska förvaltning och utifrån öppenhet och 

likabehandling är det viktigt med tydliga och uppdaterade styrande 

dokument gällande avtal och ekonomiskt engagemang via vägföreningar. 
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Detta inte minst som det sammanlagt är betydande ekonomiska medel som, 

via bidrag och lån, förmedlas från kommunen till föreningarna. 

 

Det kan för närvarande anses råda viss oklarhet gällande vilka regler som 

läggs till grund för de avtalsenliga villkoren mellan kommunen och 

respektive vägförening. Det föreligger även särskilt påtalade oklarheter 

gällande bland annat beräkningsgrund för bidrag (som i föreliggande 

motion), villkor för lån samt gällande regler för investeringar och gällande 

överskott av erhållna driftbidrag. 

 

Som exempel kan nämnas att det som villkor för erhållande av lån från 

kommunen hänvisas till vad som i januari 2003 lämnades till förslag på 

regler av dåvarande gatuchefen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-16, 2 sidor. 

Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-12, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, KS 160216 § 5, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, TN 160204 § 2, 3 sidor. 

Protokollsutdrag, KF 151014 § 165, 1 sida. 

Motion, 2015-09-09, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2018:76 

KS § 94 
 

Motion om utredning av skolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Stefan Eriksson (M) har motionerat i rubricerat. Motionären föreslår en 

övergripande utredning av den kommunala skolverksamhetens 

dimensionering, organisation och ekonomiska förutsättningar att bedriva en 

verksamhet med hög kvalitet. 

Bedömning 

Antalet elever inom skolverksamheten i Gagnefs kommun har under de 

senaste åren ökat stadigt. Enligt prognoser och bedömningar kommer 

trenden med ett ökat elevantal att bestå flera år framöver. Det faktiska och 

det bedömda antalet elever ställer krav på en väl fungerande organisation 

och ledningsstruktur för en fortsatt hög nivå gällande infrastruktur, lokaler, 

pedagogik samt organisation och ledning 

 

Efter en hemställan från barn- och utbildningsnämnden beslutade 

kommunstyrelsen den 8 september 2020 att 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. Kommunstyrelsen har i 

beslutet avsatt medel för externt stöd i översynen. 

 

Översynen pågår och är indelad i två faser, där fas 1 genomlyser den 

strategiska ledningsfunktionen och fas 2 övrig ledningsfunktion och 

eventuella åtgärder i övrigt. Fas 1 avslutas under försommaren 2021 och fas 

2 inleds under hösten 2021. 

 

Till detta kommer ett pågående arbete med att genomlysa behov av 

investeringar vad gäller Djuråsskolan, Kyrkskolan i Gagnef samt Bäsna 

skola. Arbetet omfattar behov av investeringar för att klara 

dimensioneringskrav, infrastruktur och fysiska förutsättningar i övrigt.  

Men det ska betonas i arbetet ingår även en översyn av den pedagogiska 

lärmiljön. Det är nödvändigt att vara framsynt i utformningen av lärmiljön 

för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elever och skolpersonal. 
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Sammantaget kan konstateras att det pågår ett intensivt arbete i Gagnefs 

kommun vad gäller förutsättningarna för förskola och skola.  

 

Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-14, 2 sidor. 

Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-23, 1 sida. 

Protokollsutdrag, KF 180307 § 6, 1 sida. 

Motion, 2018-02-28, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2019:232 

KS § 95 
 

Motion om biologisk mångfald i Gagnef 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

Motivering till beslut 

De nationella miljömålen är bindande även för kommunen. Utifrån 

riksdagens antagna definition av ”Ett rikt växt och djurliv” kan anses att 

målet ska främjas inom flertalet av kommunens verksamheter. 
 

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP 2040) för Gagnefs 

kommun ingår att behandla grönstrukturen i kommunen. Arbetsgruppen 

föreslår att en grön infrastrukturplan tas fram som vidareutvecklar de 

rekommendationer som redovisas i ÖP 2040. 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen för kontinuerlig dialog med den tekniska 

avdelningen om skötselintervall för grönytor för att gynna den biologiska 

mångfalden. 

Ärendebeskrivning 

Maria Alfredsson (MP) har den 22 maj 2019 gett in en motion om biologisk 

mångfald i Gagnef. 
 

I motionen kopplas begreppet mångfald till kommunens skötsel av olika 

grönytor samt till hänsyn vid exploateringar. 
 

I motionen föreslås i sammanfattning följande. 

1. Gagnefs kommun ser över vilka ytor som lämpar sig för att främja 

biologisk mångfald. 

2. Utarbeta en plan för att successivt främja den biologiska mångfalden. 

3. Arbetet med att främja biologisk mångfald följ upp och rapporteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-29, 2 sidor. 

Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-10, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, KF 190610 § 65, 1 sida. 

Motion, 2019-05-22, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 8 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

KS/2020:372 

KS § 96 
 

Motion om att skapa bilfria zoner vid skolor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med skolutredningen 

utreda möjligheten till bilfria zoner och ökad trafiksäkerhet kring 

skolområden i Gagnefs kommun. 

2. Anse motionen besvarad. 

Motivering till beslut 

Kommunen har ett allmänt ansvar för trafiksäkerheten inom tätorterna i 

kommunen och särskilt kring skolor. 

Ärendebeskrivning 

I en motion skriver Maria Alfredsson att Många elever känner sig otrygga 

när de går eller cyklar till och från skolan, eftersom bilar kör för fort vid 

hämtning och lämning precis utanför skolan. Många elever bor så nära 

skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och 

miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en osäker 

trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil. 

Gagnefs kommun kan inrätta bilfria zoner runt skolorna för att bidra till en 

bättre folkhälsa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-27, 1 sida. 

Protokollsutdrag, KF 200928 § 112, 1 sida. 

Motion, 2020-09-24, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2020:439 

KS § 97 
 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Gagnefs kommun. 

2. Kalla barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till 

kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-06-22 för redogörelse 

av åtgärder för att nå budget i balans. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Gagnefs kommun 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en budgetuppföljningsprognos 

per 2021-04-30. 

 

Prognosen visar ett överskott på 17,3 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budget. 

 

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 15,5 mnkr vilket beror 

på att skatteintäkterna ökar tack vare ett förbättrat konjunkturläge jämfört 

med höstens prognoser. 

 

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 15,4 mnkr. Socialnämndens 

prognos pekar mot ett underskott på 13,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden 

samt kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr vardera. 

 

Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 

kommunfullmäktige prognostiserar överskott på 0,6 mnkr, 0,3 mnkr 

respektive 0,2 mnkr. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): Tilläggsförslag, kalla barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden till kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-06-22 för 

redogörelse av åtgärder för att nå budget i balans. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 10 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-30, 1 sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Gagnefs kommun, 10 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 11 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

KS/2020:65, KS/2020:459 

KS § 98 
 

Revidering av verksamhet och budget 2021-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa reviderad ”Verksamhet och budget 2021-2023” 

som kommunens budgetdokument för perioden. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har inkommit med en begäran om en utökning av nämndens 

budgetram med 7,3 mnkr. Orsaken till nämndens begäran är främst volym- och 

kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen samt personlig assistans. 

 

För 2021 har regeringen anslagit 4,0 mdkr i statsbidrag riktat till 

äldreomsorgen vilket blev känt under hösten 2020. Statsbidraget är ämnat 

för äldreomsorgen men till skillnad mot övriga riktade statsbidrag var detta 

bidrag inte villkorat med särskilda krav på motprestation eller krav på 

återredovisning. Bidraget skulle utan anmodan betalas ut till kommunerna 

och fördelas utifrån demografiska förutsättningar. När kommunens budget 

fastställdes var det oklart hur utbetalningen skulle gå till. I praktiken kunde 

det ske på två olika sätt. 1) Utbetalning till finansförvaltningen tillsammans 

med övriga generella statsbidrag eller 2) utbetalning direkt till 

socialförvaltningen. För att kunna hantera den osäkerheten utan negativ 

resultatpåverkan är budgeten för 2021 utformad så att socialnämndens totala 

budgetram inkluderar statsbidraget. 

 

Under våren 2021 blev det känt att riksdagen efter behandling i 

socialutskottet ändrat förutsättningarna för bidraget. Bidraget ska numera 

rekvireras samt kommer med krav på motprestation, det vill säga 

kommunen får inte disponera bidraget fritt utan endast till ett antal specifika 

områden. Det föreligger även krav på återrapportering där kommunen senast 

2022-02-28 ska redogöra hur bidraget har använts. Medel som inte har 

utnyttjats eller som inte använts enligt angivna villkor ska återbetalas. 

Bidraget rekvireras av och betalas ut till socialförvaltningen och redovisas 

således som en intäkt på förvaltningen. Denna intäkt är idag obudgeterad på 

grund av ovanstående oklarheter. 

 

För Gagnefs kommun uppgår bidraget till 4,9 mnkr 2021. Utifrån 

kommunens budgetdokument ska socialnämndens budgetram sänkas 

motsvarade bidraget eftersom detta var avsett att vara en del av ramen. 

Ombudgeteringen hade då resulterat i ett överskott på finansförvaltningen. 
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Med hänsyn till att bidraget inte får disponeras fritt samt de volym- och 

kostnadsökningar som uppstått inom LSS samt individ- och 

familjeomsorgen förslås därför att texten ”Bidraget ingår i socialnämndens 

budgetram.” (sid 6, Verksamhet och budget 2021 – 2023) stryks. Det 

innebär att socialnämnden behåller sin tilldelade budgetram på 226,0 mnkr 

samt kan tillgodoräkna sig en obudgeterad intäkt på 4,9 mnkr vilket 

resulterar i en förstärkning av förvaltningens ekonomi. 

 

Nämndens totala begärda utökning uppgår till 7,3 mnkr vilket i så fall 

innebär att 2,4 mnkr måste hanteras genom effektivisering av befintlig 

verksamhet. 

 

Förändringen ger inga andra effekter på kommunens budget förutom att ett 

tänkt överskott på finansförvaltningen uteblir. Detta kompenseras dock av 

en positiv utveckling av vårens skatteprognoser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2021-05-24, 2 sidor. 

Verksamhet och budget 2021-2023, 24 sidor. 

Protokollsutdrag, SN 210322 § 13, 1 sida. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2021-03-03, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2021:119 

KS § 99 
 

Föreskrifter om avgift för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Gagnef kommun föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor” samt att gälla 

från den 1 juli 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM, har beslutat att 

godkänna förslaget om uppdaterad taxa för sotning- och brandskyddskontroll. 

Förbundsdirektionen rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna 

antar taxan. 

 

2018 skapades en ny föreskrift om avgifter inom sotningsväsendet. Det 

uttryckets från början att föreskriften hölls enkel och att den skulle komma 

att behöva revideras framöver. Efter införandet av föreskrifterna har nya 

frågeställningar uppkommit, det har även identifierats ett nytt behov för 

reglering. Detta har resulterat i att föreskrifterna reviderats och nya 

tillägg/taxor infogats under respektive punkt. Utgångspunkten har varit att 

behålla befintlig avgiftsfinansiering, minimera förändringar men samtidigt 

genomföra eller förtydliga nödvändiga förändringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-24, 1 sida. 

Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Dala Mitt 210312 § 13, 4 sidor. 

Gagnef kommun föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor inklusive bilaga, 

13 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2021:121 

KS § 100 
 

Föreskrifter om avgift för brandskyddstillsyn och tillstånd för 
brandfarlig och explosiv vara 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Gagnef kommun föreskrifter om avgift (taxor) för tillsyn enligt 

Lag om skydd mot olyckor och för tillsyn samt tillstånd enligt Lag om 

brandfarlig och explosiv vara” samt att gälla från den 1 juli 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM, har beslutat att 

godkänna förslaget om uppdaterad taxa för brandskyddstillsyn och tillstånd 

för brandfarlig och explosiv vara. Förbundsdirektionen rekommenderar att 

fullmäktige i medlemskommunerna antar taxan. 

 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga  

och explosiva varor har reviderats bland annat vad gäller möjligheten att ta 

betalt för hel tillsyn. Tidigare reglering möjliggjorde endast avgift för  

tillsynsbesöket. För att bättre följa självkostnadsprincipen har ett nytt  

förslag på taxa för tillsyn tagits fram och motiveras av ett ökat behov av  

tydlighet och styrning. Förslag utgår från det som Sveriges kommuner och  

regioner, SKR, presenterat men har justerats i vissa delar för att bli mer  

heltäckande. Taxan utgår från en beräknad handläggarkostnad som  

omvandlats till fasta eller tidsbaserade avgifter. Utgångspunkten har varit att  

behålla befintlig avgiftsfinansiering, minimera förändringar men samtidigt  

genomföra eller förtydliga nödvändiga förändringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-24, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Dala Mitt 210312 § 14, 4 sidor. 

Gagnef kommun föreskrifter om avgift (taxor) för tillsyn enligt Lag om 

skydd mot olyckor och för tillsyn samt tillstånd enligt Lag om brandfarlig 

och explosiv vara inklusive bilaga, 10 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 15 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

KS/2021:178 

KS § 101 
 

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit under året har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2020 för Gagnefsbostäder AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 

tillstyrker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2020 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Anders Bengtsson (KD), 

Mathias Bengtsson (KD) och Lars-Erik Granholm (KOSA) i handläggning 

och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Gagnefsbostäder AB för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-18, 1 sida. 

Protokollsutdrag, GBAB 210419 § 14, 1 sida. 

Årsredovisning för Gagnefsbostäder Aktiebolag, räkenskapsåret 2020 

inklusive revisionsberättelse, 21 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Gagnefsbostäder AB 
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Kommunstyrelsen 2021-06-01 16 
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KS/2021:127 

KS § 102 
 

Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som Gagnefs Teknik AB bedrivit under året har varit 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2020 för Gagnefs Teknik AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 

tillstyrker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2020 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C), Anders Bengtsson (KD), Mathias 

Bengtsson (KD) och Jan Wiklund (M) i handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning för Gagnefs Teknik AB för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-14, 1 sida. 

Protokollsutdrag, GTAB 200408 § 13, 2 sida. 

Årsredovisning 2020 för Gagnefs Teknik AB, inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport, 22 sida.  

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Gagnefs Teknik AB 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 17 
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KS/2021:128 

KS § 103 
 

Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Vatten och Avfall AB bedrivit under året har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2020 för Dala Vatten och 

Avfall AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 

tillstyrker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2020 för Dala Vatten och Avfall AB till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-14, 1 sida. 

Protokollsutdrag, DVAAB 210407 § 15, 3 sida. 

Årsredovisning 2020 för Dala Vatten och Avfall AB, inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport, 22 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Dala Vatten och Avfall AB 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 18 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

KS/2021:49 

KS § 104 
 

Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Falun Borlänge-regionen AB bedrivit under året har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2020 för 

Falun Borlänge-regionen AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 

tillstyrker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2020 för Falun Borlänge-regionen 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 Falun Borlänge-regionen AB för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-19, 1 sida. 

Protokollsutdrag, FBR AB 210421 § 7, 4 sidor. 

Årsredovisning 2020 för Falun Borlänge-regionen AB, inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport, 16 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Falun Borlänge-regionen AB 
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Kommunstyrelsen 2021-06-01 19 
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KS/2021:209 

KS § 105 
 

Dala Energi AB årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Dala Energi AB bedrivit under året har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2020 för Dala Energi AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så 

tillstyrker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2020 för Dala Energi AB till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-19, 1 sida. 

Årsredovisning 2020 för Dala Energi AB, inklusive revisionsberättelse, 47 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Dala Energi AB 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-01 20 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

KS/2021:118 

KS § 106 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 

verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C), Irene Homman (S), 

Anders Bengtsson (KD), Mathias Bengtsson (KD) och Jan Wiklund (M) i 

handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-14, 1 sida. 

Protokollsutdrag, RDM 210312 § 3, 4 sidor. 

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Dala Mitt, inklusive 

revisionsberättelse med företeckning, granskningsrapport och 

revisorernas redogörelse, 54 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2021:163 

KS § 107 
 

Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 

verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Irene Homman(S), Anders Bengtsson (KD) och 

Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Nedansiljans samordningsförbund för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-04-29, 1 sida. 

Protokollsutdrag, NSSF 210324 § 15, 1 sida. 

Årsredovisning 2020 för Nedansiljans samordningsförbund, inklusive 

revisionsberättelse och revisionsrapport, 27 sidor.  

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2021:120 

KS § 108 
 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut 
och verksamhetsberättelse 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för Gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Anders Bengtsson (KD) och 

Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse för Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-06, 1 sida. 

Protokollsutdrag, GNU 20210222 § 2, 2 sidor. 

Tjänsteskrivelse, Ludvika kommun, 2021-02-15, 2 sidor. 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan, 4 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2021-06-01 23 
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KS/2021:57 

KS § 109 
 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel verksamhetsberättelse 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2020 för Gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

Ärendebeskrivning 

Föreligger verksamhetsberättelse för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-08, 1 sida. 

Protokollsutdrag, GNATL 210209 § 2, 1 sida. 

Tjänsteskrivelse, Falu kommun, 2021-01-27, 1 sida. 

Verksamhetsberättelse 2020 för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel, 10 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2021:132 

KS § 110 
 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och 
verksamhetsberättelse 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger bokslut för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-04-06, 1 sida. 

Protokollsutdrag, HND 2010311 § 11, 2 sidor. 

Verksamhetsberättelse 2020 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna, inklusive bokslut 

och rapportblad, 12 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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KS/2021:100 

KS § 111 
 

Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för 

Språktolksnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Språktolksnämnden Dalarna ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger verksamhetsberättelse och bokslut från Språktolknämnden för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-06, 1 sida. 

Protokollsutdrag, SND 200218 § 3, 3 sidor. 

Verksamhetsberättelse 2020 för Språktolknämnden i Dalarna, inklusive 

bokslut och revisionsrapport, 12 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2021-06-01 26 
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KS/2020:519 

KS § 112 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Lättnader i restriktioner 

- Nationella beslut 

- Krisledningsstab 

• Utredning - tjänsteman i beredskap 

• Regionala avstämningar 

• Demokratin i Sverige 100 år 

• Översyn av strategisk ledningsfunktion inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 

• ATL-organisering 

• Leda i förändring 

• Aktivt medarbetarskap 

• Lednings- och styrprinciper 

• Implementering av Värdegrunden 

• Agenda 2030 

• Internhyran 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-06-01, 1 sida. 
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KS/2018:244 

KS § 113 
 

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 151014 § 165 

Ks 160216 § 5 

KS/2015:353 

Motion om att förbättra reglerna för kommunalt 

vägbidrag 

 

Tn 160204 § 2 

KS/2019:308 

Förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 

Kf 180307 § 6 

KS/2018:76 

Motion om utredning av skolan 

Kf 190311 § 15 

KS/2019:77 

Investering i skollokaler gällande Djurmo skola 

Kf 190610 § 65 

KS/2019:232 

Motion om biologisk mångfald i Gagnef 

KF 200120 § 7 

KS 200117 § 2 

KS/2012:752 

Upphandling av äldreboende för personer med 

demenssjukdom i Gagnefs kommun 

AU 200324 § 13 

KS/2020:100 

KS/2020:98 

Upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, 

Djurmo – planuppdrag 

 

KF 201214 § 206 

KS/2020:98 

Upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, 

Djurmo 

AU 200324 § 17 

KS/2020:132 

Åtgärdsvalsstudie Djurås – Malung 

KF 200928 § 112 

KS/2020:372 

Motion om att skapa bilfria zoner vid skolor 

KF 201214 § 195 

KS 201124 § 162 

KS/2020:183 

Medfinansierings- och samverkansavtal E16 

Borlänge-Djurås 
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KS 210216 § 17 

KS/2020:404 

Stortäppa handelsområde – investeringsbudget 

KS 210216 § 40 

KS/2021:77 

Utredning gällande tillståndsfrågor som rör 

servering av alkohol samt försäljning av tobak, 

folköl och receptfria läkemedel 

KF 210308 § 15 

KS/2020:486 

Taxa för kopiering gällande ideella föreningar i 

Gagnefs kommun 

AU 210309 § 13 

KS/2021:93 

Inriktningen av det framtida EU-programmet 

Interreg Sverige-Norge 2021-2027 – yttrande 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-21, 2 sidor. 

Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2021-05-21, 11 sidor. 
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KS/2021:130 

KS § 114 
 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

”Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 kommunstyrelsen”. 

2. Lägga ”Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 kommunstyrelsen” 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lägger en prognos per den sista april som är 1,9 mnkr 

sämre än budget vilket är en förbättring mot föregående prognos med 

0,2 mnkr. De största avvikelserna finns hos kommunledningen och 

fastighetsavdelningen 

Åtgärder för budget i balans 

Fortsatt analys av ingående delposter under kommunledning. Fortsatt hög 

restriktivitet vad gäller resor och konferenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-20, 1 sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Kommunstyrelsen, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 

KS 210413 § 80 
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KS/2021:31 

KS § 115 
 

Budget 2022, kommunstyrelsen - behovsbeskrivning 2022 – 
komplettering 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Budget 2022, kommunstyrelsen - behovsbeskrivning 2022 

– komplettering” samt översända den till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens förvaltning har, som ett led i pågående budgetarbete för 

år 2022, sett över och kompletterat/reviderat den sedan tidigare presenterade 

behovsbeskrivningen. 

 

Den kompletterade behovsbeskrivningen ser ut som nedan: 

 

IT/ kommunikation    
Kommunikatör 650  
Utbildning infosäk 

 

100 tkr Kan hanteras inom befintlig 

ram 
MS-licenser 200  

    
Ledning o Administration    
Incheck reception 

 

70 tkr Kan hanteras inom befintlig 

ram 

Arkivassistent 

 

250 tkr Kan hanteras inom befintlig 

ram 

TIB-funktion 280  
     
Personal    
Facklig tid 500 500 tkr omfördelning av budget 

Julklapp 150 idag 75000 

     
Tekniska    
Drift och mediakostnader 

fastighet 600  
Byggprojektledare 50% 700  
Ledningsfunktion 80% 900  
Utomhuspoolen Björbo 220  
Beredskap vaktmästeri 425  
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Personalkostnader 

vaktmästeri 200  
2 säsongsarb. Grönyta 380  
Halkbana vaktmästeri 50 

 

    
Samhällsbygg   

 

Drift o skötsel lekplatser 300 
 

Riskträd på kommunens 

mark 
  75 tkr Kan hanteras inom befintlig 

ram 

TOTAL kommunstyrelsen 5 555   

 

Föreslås att den kompletterande behovsbeskrivningen tillställs 

budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-26, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, KS 210326 § 56, 1 sida. 

Behovsbeskrivning 2022 för kommunstyrelsens förvaltning, 4 sidor. 

Protokollsutdrag 

Budgetberedningen 
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KS/2021:221 

KS § 116 
 

Finansrapport 2021-04-30 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ”Finansrapport 2021-04-30” till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Kommunens finansförvaltning bedöms per 2021-04-30 följa de av 

kommunstyrelsen fastställda riktlinjerna. 

Ärendebeskrivning 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-25, 1 sida. 

Finansrapport 2021-04-30, 3 sidor. 
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KS/2020:98 

KS § 117 
 

Upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, Djurmo 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva detaljplan Utby 1:37 m fl., antagen av kommunfullmäktige 

2003-10-30 § 99. 

Motivering till beslut 

I översiktsplanen är det berörda området avsatt som ett vägområde eller 

skyddsområde för järnväg där bebyggelse är förbjudet. Aktuell detaljplan 

gjordes år 2000 för att ytterligare förhindra för byggnation för boende 

genom att bara tillåta verksamheter som inte är lika känsliga för buller och 

andra faror som Riksvägen och Dalabanan medför. 
 

Allmänheten är sedan länge informerad av arbetet med etapp 3 första 

samrådet hölls 2011 ytterligare ett 2014 och senast nu i mars 2020. Detta 

upphävande är mer en formalitet.  
 

I Trafikverkets arbete med att ta fram en vägplan har dialoger hållits på plats 

innan samråd i Djurmo, Vägplanen har ställts ut och berörda sakägare fått 

tagit del av handlingarna. Projektet och dessa handlingar har utöver 

Trafikverkets annonseringar, samrådsmöten kungjorts och funnits 

tillgängliga på kommunen fysiskt och digitalt både under samråd och 

granskning. Kommunen bedömer Trafikverkets utökade samrådsprocess 

enligt väglagen mer än tillräcklig för att uppfylla de demokratiska 

principerna i PBL. 
 

Upphävandet av detaljplanen medför inte en betydande miljöpåverkan men 

projektet I etapp 3 sin helhet gör det. Det är redan idag stora barriäreffekter i 

och med E16 och dalabanans läge. Den tänkta omlokaliseringen ska 

motverka nulägets negativa effekter för både hälsa och säkerhet. I 

Trafikverkets arbete med att upprätta vägplanen beslutade Länsstyrelsen den 

30 januari 2019 att projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan, 

då sträckan kan påverkas av höga flöden från Dalälven samt utgör 

rekommenderad väg för transporter av farligt gods.  
 

För angränsade närboende till område ges positiv effekt i och med flytt av 

vägen genom lokalt förbättrad luftkvalitet och bättre säkerhet för de boende 

då vägen kommer längre från bostäderna. Även buller kommer minska då 

vägen förskjuts från bostäder och bullerskydd kommer kunna möjliggöras 

inom det nya vägområdet. 
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Vägens nya utformning blir i sin helhet en starkare barriär för landlevande 

djur än jämfört med nollalternativet, samtidigt som risken för viltolyckor 

minskar. Se miljökonsekvensbeskrivning för fullständig bedömning. 

Ärendebeskrivning 

För att möjliggöra fastställandet av Trafikverkets vägplan för nya E16 

(etapp tre) måste befintlig detaljplan för industriändamål upphävas då den 

planerade sträckningen går igenom hela industriområdet. Detaljplanen 

måste upphävas i sin helhet för att möjliggöra den nya lokaliseringen av 

E16. Någon ny detaljplan kommer inte upprättas då befintligt planområde 

behövs som buffertzon för E16 med dess vägområde. Genomförandetiden 

för detaljplan för Utby1:37 m fl, Djurmo, gick ut 2018-11-28. Samråd 

genomfördes av Trafikverket den 25 mars 2020 till den 15 april och 

granskning 2 november till den 2 december 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-20, 2 sidor. 

Upphävandekarta, 1 sida. 

Upphävandebeskrivning, 8 sidor. 

Granskningsutlåtande 13, 13 sidor. 

Detaljplan för Utby 1:37 m fl, Djurmo, 21 sidor. 

Översikt för området, 2020-11-11, 1 sida. 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-10-19, 101 sidor. 

Naturvärdesinventering, 2020-10-19, 15 sidor. 

Kulturarvsanalys, 2020-03-20, 24 sidor. 

Protokollsutdrag, KF 201214 § 206, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, KS 201124 § 173, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 

KF § 206 2020-12-14 

Lagrum 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap  

Väglag (1972:984) 

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 

Protokollsutdrag 

Enligt sändlista 
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KS/2019:222 

KS § 118 
 

Förstudie för åtgärder av Björbo ishall – information 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Björbo ishall är i stort behov av åtgärder. För att ta fram ett grundligt 

beslutsunderlag för eventuella framtida åtgärder har en gedigen förstudie 

gjorts. Den beskriver fastighetens nuvarande status samt utvecklingspotential. 

Bedömning 

Dialog har under lång tid förts med Björbo IF som bedriver verksamhet i 

ishallen. Föreningen har bland annat framfört önskemål om nya 

omklädningsrum i direkt anslutning till ishallen samt förrådsutrymmen. 

Det behovet är rimligt och skulle främja föreningens möjlighet till att 

bedriva och utveckla verksamheten. 

Finansiering 

Förstudien har finansierats av kommunstyrelsen. 

Tekniska avdelningens kommentarer till Uppföljning av teknisk status 

oktober 2020 - Björbo ishall (2021-05-07) 

Tekniska avdelningen har tagit del av rapporten ”Uppföljning av teknisk 

status oktober 2020-Björbo ishall. Rapportens innehåll och slutsatser är 

relevanta och bekräftar den bild tekniska avdelningen har gällande 

anläggningens tekniska status. Bytet av kondensatorn under 2020 var en 

akut åtgärd för att kortsiktigt kunna säkerställa fortsatt drift av 

kylanläggning.  

 

Utöver de renoveringsåtgärderna som redovisas i rapporten har ny LED-

belysningen installerats i arenarummet under år 2020. 

Beslutsunderlag 

Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-07, 1 sida. 

Protokollsutdrag, KFN 210325 § 12, 1 sida. 

Björbo ishall – Gagnefs kommun, Uppföljning av teknisk status i oktober 

2020, 2020-11-09, 12 sidor. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-18, 1 sida. 

Björbo ishall – Gagnefs kommun, Teknikinventering och energikartläggning 

av ishall, 2020-10-20, 52 sidor. 

Protokollsutdrag 

Björbo IF 

Kultur- och fritidsnämnden 
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KS/2019:446 

KS § 119 
 

Information om skollokaler - Djurås, Kyrkbyn och Bäsna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen och avdelningschef tekniska informerar i ärendet. 

• Pedagogisk behovsbeskrivning  

• Bedömning av byggnader 
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KS/2020:338 

KS § 120 
 

Översyn ledningsorganisation - Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporten till handlingarna samt översända rapporten till barn- 

och utbildningsnämnden för vidare handläggning.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2020-09-08 att 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. 

 

Översynen har delats in i två faser: 

1. Översyn av den strategiska ledningsfunktionen 

2. Översyn av ledningsorganisationen i förvaltningen i övrigt och eventuellt 

övriga åtgärder 

 

Detta underlag med beslutsförslag avser översynen av den strategiska 

ledningsfunktionen. 

Utgångspunkter 

Översynen fokuserar på att finna en organisation för att säkerställa den 

strategiska ledningsfunktionen över tid. Delfrågor har varit: 

• Omfattningen av operativa verksamhetsfrågor för förvaltningsledning, 

direkt underställd personal och utrymme för tillgänglighet för de 

förtroendevalda  

• Förmåga och organisation inom förvaltningen avseende kvalité, 

struktur, utveckling och internkontroll – både avseende det nationella 

uppdraget och lokal politisk ambitionsnivå  

• Åtgärder/förbättringar 
 

Översynen har omfattat flera moment: 

• Beskrivning av nuvarande organisation med uppdrag och roller 

• Beskrivning av utmaningar i nuvarande organisation 

• Jämförelse med andra kommuner 
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• SWOT-analys 

• Förslag till åtgärder 

 

Vid sidan av det har också förutsättningar för chefer inom skola/förskola 

studerats utifrån nationella och lokala styrdokument. Också tidigare 

organisationsutredningar och medarbetarundersökningar har ingått som 

underlag i översynen. 

Resultat och förslag 

Utmaningar för förvaltningen är bland annat kompetensförsörjningen med 

en kommande (och till del redan inledd) generationsväxling. Demografin 

där Gagnef som en mycket barnrik kommun ställs inför såväl utmaningar 

som möjligheter. Verksamhetsutveckling där vi som en mindre kommun 

måste ha kraft att hänga med i de strategiskt viktiga utvecklingsområdena. 

Inte minst är det viktigt för att vi ska vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare 

inom förskola/skola. 

 

Komplexiteten i yrkeslivet ökar, vi kan se det genom att sjuktalen ökar. 

Förutsättningar måste skapas för chefer att arbeta med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Gagnefs kommun står mitt i ett omfattande arbete med strategiska  

lokalförsörjningsfrågor. Sakkunskap krävs från förvaltningen inte minst för 

att skapa en trygg miljö i förskolan och en god utbildningsmiljö för våra 

elever.  

 

Målbilden är att skapa en strategisk ledningsfunktion med förutsättningar att 

fokusera på strategiska utvecklingsfrågor – till exempel resultatanalys, 

verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och övriga lednings- och 

styrningsfrågor. 

 

Till målbilden hör även att utveckla samspelet med den politiska ledningen 

och att skapa fortsatt stabilitet och kontinuitet i verksamheten. 

 

Kärnvärden i nuvarande organisation som är värdefulla att bibehålla och 

utveckla vidare är: 

Decentraliserad organisation 

Tydlighet i styrkedjan 

Öppen kommunikation med enkla dialogvägar i hela organisationen 

Stabilitet 

Samverkan – både internt och externt 
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Bedömning 

Åtgärdsförslag 

Den centrala förvaltningsledningen förstärks med en avdelningschef 

skola/tillika biträdande förvaltningschef 

 

Avdelningschefen blir chef för rektorer, elevhälsa och ikt-

pedagoger/specialpedagoger 

 

Förväntade effekter 

Ger förvaltningschef möjlighet att fokusera på de strategiska 

utvecklingsfrågorna inklusive bland annat samspel med den politiska 

ledningen, analys, uppföljning och verksamhetsutveckling 

 

Ger en bättre hållbarhet över tid i ledningsorganisationen 

 

Ger möjlighet till en trygg generationsväxling i ledningsfunktionen 

Finansiering 

Finansiering av ny tjänst som avdelningschef sker genom omfördelning av 

medel inom befintlig budgetram för barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-10, 3 sidor. 

Uppdraget att utreda ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen, 

34 sidor. 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden + handling 
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KS/2021:77 

KS § 121 
 

Utredning gällande tillståndsfrågor som rör servering av alkohol 
samt försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunchefen ska senast 2021-10-31 färdigställa utredningen 

gällande hur tillståndsfrågor som rör servering av alkohol samt 

försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel ska vara 

organiserade. 

2. Den fortsatta utredningen omfattar alternativen ’Fortsatt samarbete 

inom den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel’ samt ’Ny samverkan med annan kommun’. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-16 att uppdra till kommunchefen att 

utreda hur tillståndsfrågor rörande servering av alkohol samt försäljning av 

tobak, folköl och receptfria läkemedel ska vara organiserade Gagnefs 

kommun. 

 

Kommunchefen har avgett lägesrapporter vid tidigare sammanträden med 

kommunstyrelsen. 

 

Detta underlag syftar dels till att ge ytterligare en lägesrapport samt att ge 

förslag till ett strategiskt vägval i det fortsatt utredningsarbetet. 

 

Utredningen följer tre spår till framtida organisering av tillståndsfrågorna: 

• Egen regi där Gagnefs kommun hanterar tillståndsfrågorna på egen hand 

• Fortsatt samarbete inom den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel (GNATL) 

• Ny samverkan med annan kommun 

 

Inom ramen för utredningen har inledande analyser gjorts av de tre 

alternativen. Vid sidan av att studera förutsättningarna för ett ’hemtagande’ 

av tillståndsfrågorna har dialog förts med representanter för GNATL liksom 

med Vansbro kommun.  

 

Vad gäller alternativet ’Egen regi’ så måste tas i beaktande att omfattningen 

på verksamheten är mycket liten – uppskattas till cirka 0.18 årsarbetare 

(beräknat utifrån nuvarande samarbete inom GNATL). Den begränsade 
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omfattningen innebär att kringkostnaderna blir mycket höga i detta 

alternativ. Det gäller till exempel kostnader för kompetensutveckling, 

diarieföringssystem och andra administrativa kostnader.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att alternativet ’Egen regi’ avskrivs 

från den fortsatta utredningen. 

 

Vad gäller alternativet ’GNATL’ så kan konstateras att Falu kommun, som 

är värdkommun för den gemensamma nämnden, organisatoriskt har flyttat 

verksamheten från socialförvaltningen till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom ramen för utredningen har ett första 

dialogmöte hållits. Det konstateras att det finns en lyhördhet för Gagnefs 

kommuns frågeställningar kring formaliafrågor med mera. Vidare att det 

finns en god ambition att vidareutveckla samarbetet.  

 

När det gäller alternativet ’Ny samverkan med annan kommun’ har dialog 

förts med Vansbro kommun. Det finns ett intresse från Vansbro kommun att 

fortsätta överläggningarna. I det sammanhanget kan noteras att Gagnef och 

Vansbro kommuner slutit avtal om samverkan inom livsmedelskontrollen, 

där Gagnefs kommun säljer tjänst till Vansbro kommun.  

 

Mot den bakgrunden föreslås att alternativen ’GNATL’ och ’Ny samverkan 

med annan kommun’ utreds vidare med tidplan att utredningen ska vara 

färdigställd senast den 31 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-25, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, KS 210216 § 40, 1 sida. 
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KS/2021:159 

KS § 122 
 

Nämndinitiativ om att minska riskerna i kommunens upplåning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse nämndinitiativet besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens Riktlinjer för riskhantering ska revideras en gång om året. 

Senaste revisionen skedde våren 2020. Under 2021 har riktlinjerna ännu inte 

reviderats utan detta är planerat till andra halvan av året. 

 

Kommunen står inför stora investeringar i närtid vilket ger stor påverkan på 

kommunens upplåning. Ekonomichefen har valt att avvakta översynen av 

riktlinjerna tills lyftplanen för boendet för personer med demenssjukdom är 

fastställd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-31, 1 sida. 

Protokollsutdrag, KS 210413 § 92, 1 sida. 

Nämndinitiativ, 2021-04-13, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Anders Bengtsson (KD) 
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KS/2021:112 

KS § 123 
 

Val av ersättare i Västerdalsbanans Intresseförening (MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta val av ersättare i Västerdalsbanans Intresseförening. 

Ärendebeskrivning 

Owe Thorssell (MP) har tidigare varit ersättare i Västerdalsbanans 

Intresseförening. 

Tidigare beslut i ärendet 

KS 210413 § 86 

KS 210413 § 85, dnr KS/2021:48 

KS 181211 § 198, dnr KS/2018:220 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Västerdalsbanans Intresseförening 

MP, gruppledare 
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KS/2021:49, KS/2021:152, KS/2021:150, 

KS/2020:363, KS/2021:182, KS/2021:181, 

KS/2021:195 

KS § 124 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1. Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen bokslut och 

verksamhetsberättelse 2020 

Överförmyndare i samverkans beslut 

Bokslutet 2020 för Överförmyndare i Samverkan Falun-Borlängeregionen 

godkännes. Verksamhetsberättelsen godkänns. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Överförmyndare i samverkan 210224 § 11, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, Överförmyndare i samverkan 210224 § 12, 4 sidor. 

Dnr: KS/2021:49 

2. Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen budget 2022 

Överförmyndare i samverkans beslut 

Budget 2022 för Överförmyndare i Samverkan Falun-Borlängeregionen 

behandlas och förs vidare till respektive samverkanskommuner för beslut. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Överförmyndare i samverkan 210331 § 19, 4 sidor. 

Dnr: KS/2021:152 

3. E-arkiv budget 2022 

Underlag 

Protokoll, Styrgruppsmöte e-arkiv 2021-03-19, 3 sidor. 

E-arkivcentrum Dalarnas budget 2022, 2021-03-04, 2 sidor 

Förslag till budget 2022 för E-arkivcentrum Dalarna, 1 sida. 

Dnr: KS/2021:150 
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4. Gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarnas län 

Dalarnas kommunförbunds beslut 

Riktlinjer för mat och måltider i Dalarna, överlämnas till kommunerna utan 

eget ställningstagande, som stöd för framtagande av riktlinjer för mat och 

måltider inom kommunernas verksamhet. 

Underlag 

Protokoll, Styrgruppsmöte Dalarnas kommunförbund, 2021-01-20, 3 sidor. 

Gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarna, 8 sidor. 

Dnr: KS/2020:363 

5. Godkännande av kompletterande skrivelse – stöd för ökad 

medelstilldelning till samordningsförbunden i Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse till socialdepartementet, arbetsdepartementet, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen om ökad medelstilldelning till samordningsförbunden i 

Dalarna. Skrivelsen är godkänts av länets samtliga KSO. 

Underlag 

Protokoll, Styrgruppsmöte Dalarnas kommunförbund, 2021-03-17, 3 sidor. 

Vi vill ha en ökad medelstilldelning till samordningsförbunden i Dalarna, 

2021-04-20, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:182 

6. Kommunalt ansvar returpapper 

Dala Vatten och Avfall AB´s beslut 

Styrelsen beslutar att överlämna till ägarkommunerna att besluta om 

fördelningen av uppdraget att ansvara för insamling och behandling av 

returpapper från 1 januari 2022. 

Underlag 

Protokollsutdrag, DVAAB 210407 § 23, dnr 2021/7, 1 sida. 

Kommunalt ansvar Returpapper, 2021-04-07, 3 sidor. 

Returpapper, PM, 2021-02-24, 27 sidor. 

Dnr: KS/2021:181 

7. Prognos 2021-03-31 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag Prognos 

2021-03-31 Barn- och utbildningsnämnden. Lägga Prognos 2021-03-31 

Barn- och utbildningsnämnden till handlingarna. 
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Underlag 

Protokollsutdrag, BUN 210427 § 42, dnr BUN/2020:267, 1 sida. 

Prognos 2021-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:195 (dnr BUN/2020:267) 

8. Prognos 2021-03-31 socialnämnden  

Socialnämndens beslut 

Lägga Prognos 2021-03-31 Socialnämnden till handlingarna. 

Underlag 

Protokollsutdrag, SN 210429 § 27, dnr SN/2020:126, 1 sida. 

Prognos 2021-03-31 Socialnämnden, 3 sidor. 

Dnr: KS/2021:195 (dnr SN/2020:126) 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-21, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige (nr 1-6) 

Barn- och utbildningsnämnden (nr 7) 

Socialnämnden (nr 8) 
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KS/2021:6 

KS § 125 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Ägardialog Gagnefs Teknik AB 

• Ägardialog Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

• Projekt E16 Borlänge-Djurås – fastställande av vägplan 

• Visit Dalarna 

• POLSAM 

• Demokratideklaration – Demokratin 100 år 

• Hälsning till övriga Dalarna på nationaldagen 
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KS/2021:5 

KS § 126 
 

Anmälan av utskottens protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-21, 1 sida. 

Allmänna utskottet 2021-05-18, §§ 20-29 

Personalutskottet 2021-05-18, §§ 8-10 
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KS/2018:245 

KS § 127 
 

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 

23/2021, Överenskommelse fastighetsreglering 

24, 34/2021, Yttrande till MBN 

25-27/2021, Nyttjanderättsavtal 

28/2021, Jordbruksarrende 

29/2021, Inköp av del av fastighet 

30-32/2021, Parkeringstillstånd 

33/2021, Nyttjanderättsavtal 

35/2021, Yttrande till polisen 

36/2021, Servitutsavtal rörande bullerplank 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-21, 1 sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2021-05-21, 1 sida. 
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KS/2021:176 

KS § 128 
 

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning och 
bedömning av Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-
2033 - yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande ”Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning 

och bedömning av Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-

2033 - yttrande”. 

2. Översända yttrandet till Region Dalarna. 

Motivering till beslut 

Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) följer det som 

föreskrivs i miljöbalken 6 kap 11§ om vad som ska ingå i en MKB. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2020 inleddes processen med revidering av nationell plan och 

länsplaner för regional transportinfrastruktur med regeringens uppdrag till 

Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny 

infrastrukturproposition (Regeringen lämnade ett förslag till proposition till 

Riksdagen 15 april). Framtagande av ny nationell plan samt länsplan för 

Dalarna påbörjas under våren 2021 och beslutas kring halvårsskiftet 2022.  

 

I miljöbalkens 6 kap finns krav på att en miljöbedömning ska upprättas för 

planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan Enligt förordning 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar antas att en Länsplan för 

regional infrastruktur medför betydande miljöpåverkan och ska därför 

bedömas. 

Bedömning 

Gagnefs kommun har ingen erinran på avgränsningen av 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och bedömning av Länsplan för 

regional transportinfrastruktur 2022–2033. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-27, 2 sidor. 

Yttrande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-21, 1 sida. 

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning och bedömning av 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033, Region Dalarna, 

2021-04-27, 4 sidor. 
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Protokollsutdrag 

Region Dalarna + handling 

Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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KS/2021:224 

KS § 129 
 

Utredning om alternativ lokalisering av vårdcentralen i Djurås 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna avsiktsförklaring gällande utredning om alternativ 

lokalisering av vårdcentralen i Djurås. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med kostnadsspecificering 

samt förslag till finansiering.  

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för den politisk samverkan mellan Gagnefs kommun och 

Region Dalarna (POLSAM) har fråga väckts om att utreda alternativ 

lokalisering av vårdcentralen i Djurås. 

 

Frågan har diskuterats bland annat mot bakgrund av det starka 

efterfrågetryck på bostäder och etableringsmöjligheter i Djurås, men också 

utifrån ett kommande behov av investeringar i befintlig vårdcentral. 

 

Ett uppföljande sammanträde med den politiska regionledningen resulterade 

i ett uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande en gemensam 

utredning av alternativ lokalisering av vårdcentralen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 

Robert Österlund (V): Bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-28, 1 sida. 

Avsiktsförklaring, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-06-01, 1 sida. 
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KS/2021:230 

KS § 130 
 

Val av ombud till Inera AB's årsstämma 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja kommunstyrelsen ordförande Fredrik Jarl (C) till ombud att 

företräda Gagnefs kommun på Ineras årsstämma 2021. 

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att utse en ersättare i 

händelse av förhinder att delta i årsstämman. 

Ärendebeskrivning 

Inera AB håller årsstämma den 18 juni 2021. Anmälan av ombud eller 

representant till stämman ska ske senast den 9 juni. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jarl (C): 1. Välja kommunstyrelsen ordförande Fredrik Jarl (C) till 

ombud att företräda Gagnefs kommun på Ineras årsstämma 2021. 

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att utse en ersättare i 

händelse av förhinder att delta i årsstämman. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-06-01, 1 sida. 

Kallelse till årsstämma i Inera AB, 2 sidor. 

Anmälan, representation vid årsstämma Inera AB, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Fredrik Jarl (C) 


