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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:15 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Daniel Bergman (S) §§ 43-45, 47, 61, 69 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) §§ 43-58, 61-63, 69 
Maria Alfredsson (MP) 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Christina Walles (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) §§ 46, 48-60, 62-68 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Daniel Bergman (S) §§ 46, 48-53, 55-56, 58-60, 62, 64-68 
Mathias Bengtsson (KD) §§ 43-45, 47, 61, 69 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
David Östh, markingenjör, § 43 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, §§ 43-45, 47, 69 
Andreas Håll, avdelningschef tekniska, §§ 51-53, 62 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef, §§ 51-53, 62 
Katharina Mansfeld, avdelningschef ledning/administration, §§ 54, 57, 63 
Karin Halvarsson, ekonom, § 61 
Elova Flank, ekonom, § 61 
Pia Söderström, miljö- och byggchef, del av § 64 
Helena Halvarsson, avdelningschef personal, del av § 64 
Rosa Flank, ungdomssamordnare, del av § 64 
Kia Visén, samhällsplanerare, § 69 
 

Övriga 
Thomas Hellgren, Polisen, del av § 64 
Tom Andersson, Polisen, del av § 64 
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Justering 
Justerare 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-04-13, kl. 08:30 § 43-§ 69 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ulf Haglund (KOSA)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 43-§ 69 2022-04-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-05-05 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2021:256 

KS § 43 
 

Medborgarförslag om vägsträcka förbi Dalsänget mot 
Källbäcken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 
ska överta ansvaret för aktuell vägsträckning och förbättra säkerheten och 
tillgängligheten genom asfaltering av aktuell sträcka. 

Bedömning 
Vägsträckan förbi Dalsänget mot korsningen mot Källbäcken saknar idag 
ordnad väghållning. Björbo vägförenings ansvarsområde slutar i höjd med 
fastigheten på Dalsängsvägen 20, sedan är väghållningen oreglerad fram till 
korsningen mot Källbäcken där Floda Södra vägförening tar över 
skötselansvaret. Vägen är inte heller detaljplanelagd. 
 
Denna oreglerade vägsträcka på cirka 470 meter ligger belägen på två 
privatägda fastigheter samt på en bolagsägd fastighet. Då vägsträckan 
varken ligger på kommunal mark eller är detaljplanerad har kommunen 
ingen rådighet över vägen. Bestämmanderätten över vägen ligger hos 
fastighetsägarna. 
 
För att få till en ordnad väghållning på vägsträckan bör vägen förrättas in i 
någon av de angränsande vägföreningarnas gemensamhetsanläggning. 
Ändring av gemensamhetsanläggning sker genom omprövning av tidigare 
anläggningsbeslut och handläggs av lantmäteriet. Omprövning kan ansökas 
av fastighetsägare som har andel i gemensamhetsanläggningen, 
fastighetsägare till det nya utrymmet som önskas införlivas i gemensamhets-
anläggningen samt av samfällighetsföreningen efter stämmobeslut. 
 
Gagnefs kommun har inlett dialog med Björbo vägförening kring frågan om 
att utöka befintlig gemensamhetsanläggning till att omfatta hela 
Dalsängsvägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-13, 2 sidor. 
Kartbilaga, 2022-01-26, 1 sida. 
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Protokollsutdrag, KF 210927 § 137, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-06-11, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:286 

KS § 44 
 

Medborgarförslag om skötsel samt upprättande av en 
skötselplan på kommunens mark runt Nässjön 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan om skötsel av grönytor 
ingående i gemensamhetsanläggning på kommunal mark vidare. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att upprätta en 
skötselplan för kommunens mark runt Nässjön. 

Bedömning 
I kommunens tätorter ingår generellt sett alla grönytor och vägar, som i en 
detaljplan benämns ”allmän plats”, i en gemensamhetsanläggning. 
Anläggningen förvaltas (underhålls och sköts) av en förening, i Djurås är 
det Djurås samfällighetsförening som förvaltar den allmänna platsen. Den 
mark runt Nässjön som kommunen äger ingår i en sådan anläggning. 
 
Man kan konstatera att det finns vissa oklarheter kring skötsel av grönytorna 
ingående i gemensamhetsanläggningar på kommunal mark. Det kan anses 
finnas skäl att utreda frågan vidare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-22, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 210927 § 138, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-07-12, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:351 

KS § 45 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Näset och 
flottbron i Gagnefs Kyrkby 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Motivering till beslut 
Vägsträckan som anges i medborgarförslaget är statlig vilket innebär att 
Trafikverket är väghållare. Trafikverket är den som i första hand eventuellt 
ska anlägga en gång- och cykelväg. 
 
För Gagnefs kommun pågår ett arbete med att utarbeta en cykelplan. I 
arbetet kan en gång- och cykelväg efter den aktuella sträckningen bedömas 
utifrån behov och angelägenhet samt påtalas för Trafikverket vid finnande.  

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att anlägga en 
gång- och cykelväg mellan Näset och flottbron i Gagnefs kyrkby. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-22, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 211108 § 160, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-10-04, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:362 

KS § 46 
 

Motion om social samvaro runt matborden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

Motivering till beslut 
Det är inte möjligt att öppna upp särskilt boende för allmänheten av flera 
skäl, dels är matsalarna inte offentliga (hyrs av de som bor där), dels så 
finns det inte plats för fler vid borden. Flertalet av de som bor på särskilda 
boenden har också stora funktionsnedsättningar vilket innebär att man 
behöver mycket stöd från personal i matsituationen, i vissa fall kan det vara 
direkt olämpligt att personer som inte hör till boendet sitter med vid bordet. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Robert Österlund (V) att 
Gagnefs kommun åter öppnar upp kommunens boenden där möjligheter 
finns för besök i samband med måltider för kommunens övriga äldre och på 
så sätt se till att alla kan få besök av jämnåriga samt vänner och familjer. 

Bedömning 
Matsalarna på kommunens särskilda boenden är utformade efter de som bor 
där. På de flesta boenden är matsalarna uppdelade per avdelning, två bord 
där man kan sitta 4-6 personer vid varje bord. Där finns det plats för dem 
som bor på boendet. De som bor på särskilt boende betalar också en del av 
hyran för de allmänna utrymmena som på så vis ingår i deras bostad.  
 
Anhöriga är alltid välkomna att äta på kommunens särskilda boenden. Om det 
inte finns plats, eller av andra orsaker inte är lämpligt att äta ute i de allmänna 
utrymmena, äter man inne hos de boende som man besöker. Anhöriga 
beställer måltider dagen innan, så att köket vet hur många portioner som ska 
levereras. Det finns anhöriga (make/maka) som besöker kommunens boenden 
dagligen och äter tillsammans med den som de hälsar på.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 220321 § 19, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 211108 § 163, 1 sida. 
Motion, 2021-10-09, 1 sida. 
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Underlag 
Protokollsutdrag, SN AU 220307 § 8, 1 sida. 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 220114, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:404 

KS § 47 
 

Motion om att öka bidragen till enskilda lekplatser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att 
bidragen till de föreningsdrivna lekplatserna i kommunen ska höjas rejält. 

Bedömning 
Förslaget till beslut i föreliggande motion är att bidragen till de 
föreningsdrivna lekplatserna höjs rejält. 
 
Av den naturliga läsarten torde följa att förslaget i motionen är otydligt 
uttryckt utifrån att det kan anses vara opreciserat. Begreppet ”rejält” kan 
inte anses kunna leda till konkret verkställighet vid bifall till förslaget. 
 
Begreppet ”rejält” torde kunna bli föremål för tolkning gällande belopp. 
 
Enligt antagen policy för allmänna lekplatser i Gagnefs kommun 
(KS/2020:97) kan varje by i ansöka om bidrag till lekutrustning och 
falldämpande skydd till en lekplats. 
 
Ideell förening ska stå som huvudman för lekplatsen och teckna avtal med 
markägaren. Föreningen ska ansvara för tillsyn, skötsel och underhåll samt 
teckna ansvarsförsäkring. Föreningen ska visa att den har eller kan 
införskaffa erforderlig kompetens för att garantera säkerheten för lekplatsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Bifall till motionen samt tilläggsförslag om att det 
årliga driftsbidraget till de föreningsdrivna lekplatserna ökas till 10 000 kronor. 
Christer Iversen (L): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-22, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 211108 § 165, 1 sida. 
Motion, 2021-11-02, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:139 

KS § 48 
 

Ombudgetering av investeringsmedel barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av 
investeringsmedel 2021 till 2022 om 500 tkr. 

Investeringsredovisning 2021 
 

Nämnd (tkr)     Årsbudget      Utfall     Avvikelse   

  Förslag 
ombudgetering 

till 2022  
  Justerad 
budget   

  Justerad 
avvikelse   

Barn‐ och 
utbildningsnämnden 

                 

Inventarier   ‐       1 987   ‐     1 275              712                          ‐     ‐       1 987             712  

IT Förskolan  ‐          500               ‐                500   ‐                  500                 ‐                  ‐    

Dala‐Floda fsk inventarier  ‐          500               ‐                500                          ‐     ‐          500             500  

Djurmoskolan inventarier  ‐       1 200   ‐     1 575   ‐          375                          ‐     ‐       1 200   ‐         375  

Elevdatorer grundskolan  ‐       1 400   ‐     1 793   ‐          393                          ‐     ‐       1 400   ‐         393  

Lärplattform  ‐       2 000               ‐             2 000                          ‐     ‐       2 000          2 000  

Utrustning storkök  ‐          975   ‐        919                56                          ‐     ‐          975               56  

Summa   ‐      8 562   ‐     5 562           3 001   ‐                 500   ‐       8 062         2 501  
 

Investeringar har gjorts i datorer för årskurserna 3 och 4. En större 
investering har gjorts i möbler och inventarier för den om och tillbyggda 
Djurmoskolan. En ny lärplattform för förskolan och grundskolan har 
upphandlats. Kostenheten har bytt ut en grovdiskmaskin i Djurås, samt ett 
antal diskmaskiner ute på olika förskolor. Investeringar har också gjorts i 
kokgrytor. Föreslås ombudgeteras medel för datorer i förskolan. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN 220322 § 22, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-15, 1 sida. 
Protokollsutdrag, BUN AU 220307 § 10, 1 sida. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-16, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:139 

KS § 49 
 

Ombudgetering av investeringsmedel kultur- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsmedel 
från 2021 till 2022 om 503 tkr. 

Investeringsredovisning 2021 
 

Nämnd (tkr)   
 

Årsbudget     Utfall     Avvikelse   

  Förslag 
ombudgetering 

till 2022  
  Justerad 
budget   

  Justerad 
avvikelse   

Kultur‐ och 
fritidsnämnden 

                 

Konst  ‐            75   ‐          35                40   ‐                      36   ‐            39                 4  

Nytt biblioteksdatasystem  ‐            75               ‐                  75   ‐                      75                 ‐                  ‐    

Självbetjäningsautomater  ‐          300   ‐        114              186                           ‐     ‐          300             186  

Invent ny fritidsgård  ‐          100               ‐                100   ‐                   100                 ‐                  ‐    

Skyltning upprustn leder  ‐          100   ‐            8                92   ‐                      92   ‐              8                ‐    

Kodlåssystem idrottshall  ‐          200               ‐                200   ‐                   200                 ‐                  ‐    

 Summa   ‐          850   ‐        157              693   ‐                   503   ‐          347             190  
 

Förvaltningen har haft sex investeringsprojekt 2021. Två av dem har 
genomförts fullt ut och det är inköp av konst till kommunens 
konstsamling samt inköp av självbetjäningsautomater till biblioteken i 
Björbo och Dala-Floda. Fyra projekt har endast påbörjats eller fått skjutas 
på framtiden. Huvudsakligen på grund av vakanser på flera befattningar, 
men även på grund av svårigheter att finna en ny lämplig lokal för 
fritidsgårdsverksamheten. Det föreslås att ombudgetera medel på grund 
av en tuff personalsituation som har inneburit att pågående projekt ej 
avslutats under året. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 220324 § 14, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-15, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 220310 § 6, 1 sida. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-15, 1 sida.  

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:139 

KS § 50 
 

Ombudgetering av investeringsmedel socialnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2021 
till 2022 om 200 tkr. 

Investeringsredovisning 2021  
Investeringarna för året har inte fallit ut som planerat och mycket har 
påverkats av arbetet med pandemin.  
 

Inom teknik, digitalisering och välfärdsteknik har det varit möjligt att 
genomföra en del av utvecklingsarbetet bland annat har verksamheten 
investerat i Yubikey och nyckelgömmor. Implementeringen av medicinskåp 
har gjorts enligt plan. När det gäller IT-infrastruktur på särskilda boende har 
det inte varit en prioriterad fråga under året.  
 

Ett pågående projekt har inte hunnits avslutas och föreslås därmed 
ombudgeteras medel till 2022. 
 

Nämnd (tkr)     Årsbudget      Utfall     Avvikelse   

  Förslag 
ombudgetering till 

2022  
  Justerad 
budget   

  Justerad 
avvikelse   

 Socialnämnden                    

Inventarier  ‐          500   ‐        310              190                           ‐     ‐          500             190  

Teknik & Digitalisering  ‐          366   ‐        133              233   ‐                    200   ‐          166               33  

Medicinskåp  ‐          300   ‐        329   ‐            29                           ‐     ‐          300   ‐           29  

IT‐infrastruktur SÄBO  ‐       1 000               ‐             1 000                           ‐     ‐       1 000          1 000  

 Summa   ‐       2 166   ‐        772           1 394   ‐                    200   ‐       1 966          1 194  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 220321 § 20, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-17, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2019:446 

KS § 51 
 

Utökning av investeringsram för projektering och tillfälliga 
skollokaler 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka investeringsramen med 18 mnkr för fortsatt projektering. 

2. Utöka investeringsramen med 3 mnkr för inköp och etablering av 
tillfälliga skollokaler. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen, i samarbete med tekniska avdelningen, 
genomför i enlighet med tidigare beslut en omfattande utredning kring 
pedagogiska och tekniska behov för Djuråsskolan, Kyrkskolan i Gagnef och 
Bäsna skola. För Bäsna skola omfattas även förskolan. 
 
Genom utredningen har pedagogiska och tekniska behovsanalyser tagits 
fram. Dess volymer och omfattning baseras dels på befolkningsprognoser, 
elevutveckling, dels på fastigheternas skick utifrån fastighets- och 
skyddsronder åren 2018 till 2021, samt en genomgång av fastigheternas 
underhållsbehov. Men även hur befintliga och tillkommande lokaler bäst 
möter upp de pedagogiska behoven.  
 
Under utredningens gång har behovet av undervisningslokaler ökat på grund 
av ökande elevantal på samtliga skolor som omfattas av utredningen. Behovet 
har hittills kunnat lösas genom inköp av moduler inom befintlig ram för 
projektet, men för att klara det utökade behov av undervisningslokaler för 
högstadiet i Djurås som prognostiseras från och med HT2022, samt slutföra 
utredning och fullfölja projektering behöver ramen utökas ytterligare.  
 
Målet för den fortsatta projekteringen är att skapa underlag för genomförande 
genom framtagande och säkerställande av produktionskalkyler, 
produktionstidplaner, driftkostnadsanalyser och kontinuitetsplanering för 
verksamheten. 

Finansiering 
Kommunen har för året en låneram på 792,2 mnkr (KF 2021-12-13 § 202) 
varav 620,0 mnkr är upplånat för tillfället. Inom ramen finns i dagsläget 
alltså ett utrymme för ytterligare 172,2 mnkr i upplåning. Ramen är 
beräknad för att kunna finansiera samtliga planerade investeringar samt 
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förutsätter att kommunen klarar sitt budgeterade resultat för året. Där utöver 
finns ett buffertutrymme på 15,0 mnkr för att hantera oförutsedda behov.  
 
Eftersom den föreslagna utökningen kan komma att överstiga 
buffertutrymmet kan det innebära att låneramen kommer att behöva utökas 
under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-10, 2 sidor. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS 200407 § 54, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN 191209 § 110, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 200427 § 56  

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:105 

KS § 52 
 

Utökning av investeringsram för ombyggnationer 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka 2022 års investeringsram för ombyggnationer med 3 mnkr. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska avdelningen genomför, inom investeringsramen för ombyggnationer 
2022, en rad olika byggnadsprojekt. 
 
Ett av de projekten är ombyggnationen av Lindberghallen för att möjliggöra 
förutsättningar för Leksands Sparbank som ny hyresgäst. Projekteringen har 
pågått sedan augusti 2021, där tekniska avdelningen tillsammans med 
Leksand Sparbank och upphandlad entreprenör har arbetet tillsammans i 
utformningen av lokalerna. Under januari 2022 påbörjades ombyggnationerna 
av upphandlad entreprenör. Under projekteringen och ombyggnationerna har 
olika brister i byggnaden uppdagats vilket innebär att större ingrepp i lokalen 
har blivit nödvändiga för att klara myndighetskrav för bland annat 
tillgänglighet, ljud och brand. Den utökade omfattningen har medfört att 
kostnaderna för projektet inte ryms inom befintlig investeringsram. 

Bedömning 
Leksands Sparbank har tillsammans med kommunen för avsikt att teckna ett 
långsiktigt hyresavtal för lokalen i Lindberghallen, där intäkterna från hyran 
förväntas ge god avkastning i förhållande till investerings- och driftkostnader 
för lokalen.  

Finansiering 
Kommunen har för året en låneram på 792,2 mnkr (KF 2021-12-13 § 202) 
varav 620,0 mnkr är upplånat för tillfället. Inom ramen finns i dagsläget 
alltså ett utrymme för ytterligare 172,2 mnkr i upplåning. Ramen är 
beräknad för att kunna finansiera samtliga planerade investeringar samt 
förutsätter att kommunen klarar sitt budgeterade resultat för året. Där utöver 
finns ett buffertutrymme på 15,0 mnkr för att hantera oförutsedda behov.  
 

Den föreslagna utökningen kan hanteras inom befintlig låneram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-22, 1 sida. 
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Tidigare beslut i ärendet 
KF 211108 § 176, dnr KS/2021:365 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2018:178 

KS § 53 
 

Utökning av investeringsram för byggnation av ny förskola i 
Dala-Floda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utöka investeringsramen med 24 mnkr för genomförande av 
byggnation av ny förskola i vid Syrholns skola i Dala-Floda. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2017-05-17 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ritning på en förskola 
sammanbyggd med Syrholns skola. Förskolan ska ha tre avdelningar och 
inrymma cirka 45 platser. Det befintliga mottagningsköket ska byggas om 
till ett tillagningskök. Skolledningen har tillsammans med personal, barn 
och elever utarbetat en pedagogisk plattform och verksamhetsidé som utgör 
grunden den planritning som tagits fram. Det förslag som tagits fram är 
förankrad bland personal, barn, föräldrar och i skolledningen, som har getts 
möjlighet att delta vid framtagandet av förslaget. 
 
Förslaget har redovisats för barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21. 
Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att gå vidare med förslaget och göra en kostnadsberäkning för 
byggande av en förskola i anslutning till Syrholns skola. Ärendet skickades 
till tekniska förvaltningen för handläggning. 
 
Tekniska avdelningen har genomfört en omfattade utredning och 
projektering kring förutsättningarna för genomförande av byggnationen 
utifrån den ritning som barn- och utbildningsförvaltningen tog fram under 
2018. Som stöd i utredning upphandlades en entreprenör för projektering, 
och möjlighet till byggnation, i samverkansformen partnering.  
 
I projekteringsfasen har tekniska avdelningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetat tillsammans med arkitekt och entreprenör 
för att ta fram handlingar.  
 
Projekteringens första slutsats var att det inte fanns tekniskt försvarbara 
förutsättningar att uppföra en byggnad och ombyggnation av storköket 
utifrån det befintliga ritningsförslaget. En fortsatt utredning och projektering 
kring alternativa byggnadsplaceringar och utformningar har resulterat i ett 
nytt förslag avseende utformning och placering på tomten.  
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Den nya placeringen och utformningen av byggnaden, samt förslaget till 
ombyggnation av storköket innebär en betydande kostnadsökning, då fler 
befintliga byggnadsdelar berörs av om- och nybyggnationen. Utredningen 
har även kompletterats med projekterade förslag på utformning av 
pedagogisk utemiljö och trafikangöring.  

Kostnadsberäkning 
Ny kalkyl för projektet inklusive pedagogisk utemiljö, trafikangöring samt 
byggherrekostnader uppgår till 42 mkr. Underlaget till kalkylen är 
entreprenörens beräknade totala produktionskostnad samt kommunens 
byggherrekostnader.  

Kostnader drift och internhyra 
Ny internhyra beräknad på 42 mkr 2 070 tkr 
Nuvarande hyreskostnad för förskolan Sörgården: -585 tkr 
Samordning kost: -105 tkr 
Samordning förskola och grundskola: -300 tkr 
Samordning kost och lokalvård: - 100 tkr 
 

Differens: cirka 980 tkr 
 

Samordningsvinster är en försiktig uppskattning av möjliga effektiviseringar 
som kan göras om verksamheterna förs samman. 

Kostnad kosten i budget 2018 
Skolan 475 000 kr/år 
Fritidsverksamheten 55 000 kr/år 
Förskolan 445 000 kr/år 
Summa: 975 000 kr/år 

Beräknade kostnader för ett gemensamt produktionskök skola/förskola 
Dala-Floda 
Personalkostnad endast kost 840 000 kr/år 
Personalkostnad städ skolan 30 000 kr/år 
Summa: 870 000 kr/år 
 

Den minskade kostnaden för kostverksamheten är beräknad till cirka 
105 000 kronor. Lokalvårdskostnaden på förskolan är minskad i kosten 
budget men kommer att belasta förskoleverksamhetens budget. Kostnaden 
för lokalvård på förskolan är 2022 beräknad till 173 000 kronor. En översyn 
av kostens och lokalvårdens kombinationstjänster kommer att göras i 
samband med en sammanslagen förskola och grundskola. 
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Finansiering 
Kommunen har för året en låneram på 792,2 mnkr (KF 2021-12-13 § 202) 
varav 620,0 mnkr är upplånat för tillfället. Inom ramen finns i dagsläget 
alltså ett utrymme för ytterligare 172,2 mnkr i upplåning. Ramen är 
beräknad för att kunna finansiera samtliga planerade investeringar samt 
förutsätter att kommunen klarar sitt budgeterade resultat för året. Där utöver 
finns ett buffertutrymme på 15,0 mnkr för att hantera oförutsedda behov. 
 
Eftersom den föreslagna utökningen överstiger buffertutrymmet kommer det 
innebära att låneramen kommer att behöva utökas under året. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-25, 3 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 181015 § 124, 3 sidor. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS 180918 § 109, 3 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN 180530 § 36, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:96 

KS § 54 
 

Taxa för utlämnande av allmän handling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Taxa för utlämnande av allmän handling”. 

Motivering till beslut 
I januari 2004 trädde taxan för utlämnande av allmän handling i kraft. 
Beslutet fattades av kommunfullmäktige och har sedan dess inte uppdaterats.  

Ärendebeskrivning 
Allmänheten har rätt att ta del av alla allmänna offentliga handlingar genast 
eller snarast möjligt. Den rätten innebär inte att allmänheten kostnadsfritt 
kan få ut kopior på allmänna handlingar. Kopiering av allmänna handlingar 
kan ske mot avgift, om fullmäktige fastställt en kopieringstaxa. Till grund 
för kopieringstaxan får endast läggas själva kopieringskostnaden. Den för 
statliga myndigheter gällande avgiftsförordningen (SFS 1992:191) kan vara 
vägledande inför beslut om kopieringstaxa. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 220329 § 15, 1 sida. 
Taxa för utlämnande av allmän handling, 4 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-17, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 031030 § 102, dnr KS/2003:244 

Lagrum 
Tryckfrihetsförordningen 
Kommunallagen 
Avgiftsförordningen 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:38 

KS § 55 
 

Godkännande av deltagande på distans för förtroendevalda i 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänner deltagande på distans vid nämndssammanträde för 
förtroendevald i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner som ingår i 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
fattar ett likalydande beslut. 

Motivering till beslut 
Möjligheten för förtroendevalda att delta på distans vid nämndsammanträde 
bedöms vara ändamålsenlig, så väl utifrån tillgänglighet som utifrån 
effektivitet samt även som åtgärd vid extraordinär omständighet. 
 
Möjligheten att delta på distans kan anses främja hög närvaro av 
förtroendevalda vid sammanträde med nämnd samt resfria möten. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel (ATL) har den 31 januari 2022 anmodat alla ingående 
kommuner att fatta likalydande beslut om att godkänna deltagande på 
distans vid nämndsammanträde för förtroendevalda. 
 
Den gemensamma nämnden har i beslut den 8 februari 2022 godkänt 
deltagande på distans för nämndens förtroendevalda. 

Bedömning 
Enligt 5 kap. 24 § Kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges 
sammanträde. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-10, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, ATL 220208 § 15, dnr ATL0012/22, 1 sida. 
Falu kommun, anmodan, 2022-01-31, 1 sida. 
Protokollsutdrag, Falu kommun, KF 211209 § 280, dnr KS0351/20, 2 sidor. 
Tjänsteskrivelse, Falu kommun, 2022-01-20, dnr ATL0012/22, 1 sida. 

Lagrum 
5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:303 

KS § 56 
 

Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 
förtroendevalda i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna arvodeskommitténs förslag till beslut till kommunfullmäktige 
utan eget ställningstagande. 

Motivering till beslut 
Enligt 5 kap. 28 § Kommunallagen (2017:725) ska styrelsen ges tillfälle att 
yttra sig i ärenden som bereds direkt under fullmäktige. 
 
Arvodeskommittén är parlamentariskt sammansatt med en (1) representant 
för varje parti som är representerat i fullmäktige och arbetar på direkt 
uppdrag av fullmäktige. Det ter sig därför följdriktigt att kommitténs förslag 
föreläggs fullmäktige för beslut, utan förslag från styrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har den 8 november 2021 tillsatt 
en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram förslag till arvoden för 
förtroendevalda gällande mandatperioden 2023-2026. 
 
Arbetsgruppen har gett in förslag till arvoden innebärande ändring och 
justering av Reglementet rörande arvode och ersättning till kommunala 
förtroendevalda i Gagnefs kommun, inkluderande bilagor och med förslag 
om tillägg av bilaga gällande regler för gåva till förtroendevalda inom 
Gagnefs kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-02, 2 sidor. 

Mötesprotokoll, Arvodeskommitté 2022-03-17 och 2022-03-29, 4 sidor. 

Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda i 
Gagnefs kommun, korrigerad version efter arvodeskommitténs förslag, 22 sidor. 

Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda i 
Gagnefs kommun, ändringsförslag från arvodeskommittén, 25 sidor. 

Underlag 
Kommunallagen (2017:725) 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 25 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 211108 § 183 
KF 191209 § 166, dnr KS/2018:66 
KF 180614 § 83, KS/2018:66 

Lagrum 
4 kap. 12 – 14 §§ Kommunallagen (2017:725) 
5 kap. 28 § Kommunallagen (2017:725) 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:34 

KS § 57 
 

Årsredovisning 2021 för Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa årsredovisning 2021 för Gagnefs kommun. 

2. Överlämna årsredovisningen 2021 för Gagnefs kommun 
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning 2021 för Gagnefs kommun. 

2. Av årets resultat efter balanskravsjusteringar på 26 593 tkr 
avsätts 19 695 tkr till resultatutjämningsreserven i enlighet 
med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till årsredovisning 2021 har tagits fram. Årsredovisningen innehåller 
även sammanställd redovisning för kommunkoncernen (koncernredovisning). 
 
Kommunen redovisar ett överskott på 26,9 mnkr vilket är 9,2 mnkr bättre än 
det budgeterade resultatet på 17,7 mnkr. Nämnderna redovisar sammantaget 
ett överskott på 3,2 mnkr vilket motsvarar 0,5 % av nämndernas budget. 
 
Några faktorer som påverkar resultatet: 

• Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 5,6 mnkr. Överskottet 
inom skatte- och utjämningsintäkter uppgår till 26,6 mnkr vilket beror på 
att betydligt bättre konjunkturläge jämfört när budgeten för 2021 lades. 
Den negativa avvikelsen för pensions- och personalkostnader uppgår till 
20,0 mnkr eftersom kommunen genomfört en partiell inlösen av 
pensionsförpliktelsen som belastar 2021 års resultat. 

• Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,1 mnkr vilket till största del 
beror på centralt budgeterade medel för bland annat utvecklingsprojekt inte 
har nyttjats fullt ut. 

• Inom barn- och utbildningsnämnden återfinns de största avvikelserna 
inom förskoleverksamheten som redovisar ett underskott på 3,5 mnkr 
samtidigt som grundskolan samt vuxenutbildningen lämnar överskott på 
1,5 mnkr vardera. 
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• Socialnämnden redovisar ett underskott på 4,9 mnkr. Verksamheterna 
vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg 
redovisar underskott på 1,6 mnkr, 2,1 mnkr respektive 1,4 mnkr. 
LSS-verksamheten redovisar ett överskott på 1,2 mnkr. 

• Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. 

• Miljö- och byggnadsnämnden lämnar ett överskott 1,8 mnkr vilket till 
största del beror på högre bygglovsintäkter än budgeterat. 

 
Kommunens resultat på 26,9 mnkr motsvarar 3,90 % av skatte- och 
utjämningsintäkterna. Kommunkoncernen uppnår alla tre finansiella delmål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-04, 2 sidor. 
Årsredovisning 2021 Gagnefs kommun, 72 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen + handling 
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KS/2018:346 

KS § 58 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga redovisningen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska kommunstyrelsen 
och nämnderna redovisa de motioner och medborgarförslag som inte 
besvarats inom ett år. 
 
I dagsläget har kommunstyrelsen och nämnderna inga motioner och 
medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-04, 1 sida. 
Redovisning av motioner och medborgarförslag, 2022-04-04, 1 sida. 
Protokollsutdrag, SN 220321 § 28, dnr SN/2020:34, 1 sida. 
Protokollsutdrag, BUN 220322 § 28, dnr BUN/2020:54, 1 sida. 
Protokollsutdrag, MBN 220323 § 20, dnr MBN/2020:23, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN 220324 § 19, dnr KFN/2020:13, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:11 

KS § 59 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Kriget i Ukraina 

• Budgetprocess 

• Översiktsplan 

• Investeringsutredningar, förskolor och skolor 

• Investeringsbehov, kommunens lokaler 

• Äldreboendet, Högsveden 

• Stortäppa Handelsområde 

• Bostadsbyggnation, externa investerare 

• Northvolts etablering, Borlänge 

• Översyn av ledningsfunktion, barn- och utbildningsförvaltningen 

• Rekrytering, personal 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-11, 1 sida. 
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KS/2018:244 

KS § 60 
 

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 210927 § 137 
KS/2021:256 

Medborgarförslag om vägsträcka förbi Dalsänget mot 
Källbäcken 

KF 210927 § 138 
KS/2021:286 

Medborgarförslag om skötsel samt upprättande av en 
skötselplan på kommunens mark runt Nässjön 

KF 211108 § 160 
KS/2021:351 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Näset och flottbron i Gagnefs Kyrkby 

KF 211108 § 163 
KS/2021:362 

Motion om social samvaro runt matborden 

KF 211108 § 165 
KS/2021:404 

Motion om att öka bidragen till enskilda lekplatser 

AU 220308 § 10 
KS/2021:450 

Nyttjanderättsavtal Pumptrackbana på fastigheterna 
Floda Kyrkby 4:4 och Floda Kyrkby 7:2 

AU 220329 § 15 
KS/2022:96 

Taxa för utlämnande av allmän handling – 
överläggningsärende 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-04, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2022-04-04, 9 sidor. 
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KS/2022:120 

KS § 61 
 

Prognos 2022-03-31 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ”Prognos 2022-03-31 kommunstyrelsen” till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen redovisar en prognos per den sista mars 2022 som är 
2,8 mnkr sämre än budget. De största avvikelserna finns hos IT-avdelningen 
och fastighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-31, 1 sida. 
Prognos 2022-03-31 kommunstyrelsen, 2 sidor. 
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KS/2019:446 

KS § 62 
 

Rivning av Djuråsskolans gamla låg- och 
mellanstadiebyggnader 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rivning av Djuråsskolans gamla låg- och mellanstadiebyggnader. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen, i samarbete med tekniska avdelningen, 
genomför i enlighet med tidigare beslut en omfattande utredning kring 
pedagogiska och tekniska behov för Djuråsskolan, Kyrkskolan i Gagnef och 
Bäsna skola. För Bäsna skola omfattas även förskolan. 
 

Genom utredningen har pedagogiska och tekniska behovsanalyser tagits 
fram. Dess volymer och omfattning baseras dels på befolkningsprognoser, 
elevutveckling, dels på fastigheternas skick utifrån fastighets- och 
skyddsronder åren 2018 till 2021, samt en genomgång av fastigheternas 
underhållsbehov. Men även hur befintliga och tillkommande lokaler bäst 
möter upp de pedagogiska behoven.  
 

Förprojekteringar har delvis genomförts på samtliga skolor. Ett delresultat 
av utredningen fastställer att låg- och mellanstadiebyggnaderna i Djurås inte 
är värda att bevara ur varje sig ett teknisk, ekonomiskt eller pedagogiskt 
perspektiv. För att kunna reducera driftskostnader, minska risken för 
skadegörelse samt bereda plats för nya och tillfälliga skollokaler behöver 
tomtytan, där låg- och mellanstadiebyggnaderna är placerade idag, frigöras.  

Finansiering 
Bokförda värden för låg- och mellanstadiebyggnaderna uppgår idag till cirka 
2,1 mnkr och kostnaderna för rivning bedöms till cirka 2 mnkr. Kostnaderna 
för avskrivning och rivning belastar Tekniska avdelningens driftsbudget för 
2022. Kostnaderna föreslås att hanteras som en avvikelse i budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-28, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 200427 §56 

Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS/2022:68 

KS § 63 
 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens arbete med 
tillgänglighet, service och bemötande” – yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över revisionsrapport ”Granskning av kommunens arbete 
med tillgänglighet, service och bemötande” i Gagnefs kommun samt 
översända svaret till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gagnefs kommun har KPMG 
granskat kommunens arbete med tillgänglighet, service och bemötande. 
Revisionsrapporten har avsett om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver 
ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredställande tillgänglighet för och 
service mot allmänheten. 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och svarar på de föreslagna 
utvecklingsområdena som belyses i rapporten.  

Bedömning 
Kommunstyrelsen svarar som samtliga nämnder och Gagnefsbostäder AB 
på rapportens identifierade utvecklingsområden. En del av de föreslagna 
åtgärder är särskild viktiga för kommunstyrelsens uppdrag att leda och styra 
arbete gällande framtaganande av övergripande dokument som gäller hela 
kommunorganisation.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-11, 1 sida. 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet, 
service och bemötande” – yttrande, 2022-04-11, 4 sidor. 

Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet, service och 
bemötande, missiv och revisionsrapport KPMG, 2022-02-24, 19 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunrevisionen + handling 
KPMG + handling 
Kommunfullmäktige + handling, rapport 
Barn- och utbildningsnämnden + handling, för kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden + handling, för kännedom 
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Miljö- och byggnadsnämnden + handling, för kännedom 
Socialnämnden + handling, för kännedom 
Gagnefsbostäder AB + handling, för kännedom  
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KS/2022:82, KS/2022:83, KS/2022:126, 
KS/2022:118, KS/2022:111, KS/2022:42, 
KS/2021:26 

KS § 64 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

1. Information om Polisen 

Ärendebeskrivning 
Polisen informerar om övergripande lägesbild lokalpolisområdet, 
polisens arbetssätt, valet 2022 och tillväxt 2022-2024. 

2. Efterdebitering vid myndighetsutövning 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen informerar om efterdebitering vid 
myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel. 

3. Överförmyndare i Samverkan Falun-Borlänge regionens bokslut och 
verksamhetsberättelse 2021 

Beslut 
Det ekonomiska resultatet i bokslutet 2021 för Överförmyndare i samverkan 
Falun-Borlänge regionen godkänns. Verksamhetsberättelsen för 2021 godkänns. 

Underlag 
Protokollsutdrag, ÖiS 220223 § 15, 4 sidor. 
Protokollsutdrag, ÖiS 220223 § 16, 3 sidor. 

Dnr: KS/2022:82 

4. Överförmyndare i Samverkan Falun-Borlänge regionens nämndplan 2022 
med verksamhetsbudget för 2022 och plan för 2023-2024 

Beslut 
Nämndplan för 2022 med verksamhetsbudget för 2022 och ekonomiska ramar 
för 2023-2024 godkänns. 

Underlag 
Protokollsutdrag, ÖiS 220223 § 17, 1 sida. 
Nämndplan 2022 med verksamhetsbudget för 2021 och plan för 2022-2024, 10 sidor. 

Dnr: KS/2022:83 
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5. Periodrapport januari 2022– Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar om att godkänna redovisningen av den 
ekonomiska rapporten för perioden januari 2022. 

Underlag 
Protokollsutdrag, RDM 220311 § 5, dnr 2022-000133, 1 sida. 
Periodrapport januari 2022, 2022-02-25, 1 sida. 

Dnr: KS/2022:126 

6. Verksamhetsberättelse 2021 socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Godkänna Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220321 § 21, dnr SN/2022:16, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden, 11 sidor. 

Dnr: KS/2022:118 (dnr SN/2022:16) 

7. Verksamhetsberättelse 2021 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänna verksamhetsberättelse 2021 barn- och utbildningsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 220322 § 25, dnr BUN/2022:32, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden, 10 sidor. 

Dnr: KS/2022:118 (dnr BUN/2022:32) 

8. Verksamhetsberättelse 2021 miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänna verksamhetsberättelse 2021 miljö- och byggnadsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 220323 § 18, dnr MBN/2022:11, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2021 miljö- och byggnadsnämnden, 6 sidor. 

Dnr: KS/2022:118 (dnr MBN/2022:11) 
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9. Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänna ”Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och fritidsnämnden”. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 220324 § 17, dnr KFN/2022:6, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och fritidsnämnden, 9 sidor. 

Dnr: KS/2022:118 (dnr KFN/2022:6) 

10. Budget 2023 för Överförmyndare i Samverkan Falun-Borlänge regionen 

Beslut 
Budget 2023 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen 
behandlas och förs vidare till respektive medlemskommun för beslut. 

Underlag 
Protokollsutdrag, ÖiS 220323 § 34, 3 sidor. 

Dnr: KS/2022:111 

11. Kommunövergripande uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 för Gagnefs kommun 

Personalutskottets beslut 
Godkänna "Kommunövergripande uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet" 2021 för Gagnefs kommun samt översända rapporten till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS PU 220329 § 11, 1 sida. 
Kommunövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
13 sidor. 

Dnr: KS/2022:42 

12. Ohälsotal 2021 

Personalutskottets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS PU 220329 § 12, 1 sida. 

Sjukfrånvarofrekvens exklusive sjukersättning inklusive obligatoriska 
sjukfrånvarostatistiken, 2 sidor. 

Arbetad tid och sjuktimmar 2021-01-01--2021-12-31 Periodiserat, 
2022-02-28, 1 sida. 

Dnr: KS/2021:26 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-04, 4 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige (nr 3-5, 10-11) 
Socialnämnden (nr 6) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 7) 
Miljö- och byggnadsnämnden (nr 8) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 9) 
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KS/2022:32 

KS § 65 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Kriget i Ukraina, Migrationsverket 

• Dalarnas kommunförbund 

• Beredningen för Dalarnas utveckling 

• Räddningstjänsten Dala Mitt 

• Gemensamma nämnden för upphandling 

• Dala Energi, ägardialog 

• Projektet "Gröna vägen till Sälen" 
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KS/2019:328 

KS § 66 
 

Anmälan av inkomna handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En förteckning har upprättats över dokument som inkommit till 
kommunstyrelsens förvaltning som ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-11, 1 sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2022-03-31, 1 sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2022-03-07, 1 sida. 
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KS/2022:35 

KS § 67 
 

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, 2022-04-04, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2022-03-29, §§ 12-16 
Personalutskottet 2022-03-29, §§ 6-13 
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KS/2018:245 

KS § 68 
 

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 
16, 23/2022, Försäljning av fastighet 
17-22/2022, Parkeringstillstånd 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-04, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2022-04-04, 1 sida. 
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KS/2020:404 

KS § 69 
 

Stortäppa handelsområde riktlinjer för gestaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta riktlinje för gestaltning av Stortäppa handelsområde. 

Ärendebeskrivning 
En riktlinje för gestaltning av Stortäppa handelsområde har tagits fram av 
samhällsbyggnadsavdelningen. Syftet med riktlinjen är att ge stöd till 
byggnadsinspektörer och tydliggöra för bygglovssökanden de principer för 
utformning, arkitektur och karaktär som ska gälla för Stortäppa handelsområde. 
Riktlinjen ska säkerställa att Stortäppa handelsområde blir en vacker entré till 
Djurås med en karaktär av en småskalig handelsby i Dalarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-05, 1 sida. 
Stortäppa handelsområde – riktlinje för gestaltning, 2022-04-07, 7 sidor. 

Underlag 
PowerPoint presentation. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 060607 § 70, dnr KS/2005:171 

Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 

 


