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Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:17 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande, ej §§ 77, 80, 82, 84 på grund av jäv 
Erik Warg (C), ej §§ 78, 82 på grund av jäv 
Irené Homman (S), ordförande §§ 77, 80, 84, ej §§ 82-83 på grund av jäv 
Jan Wiklund (M), ej §§ 78, 82 på grund av jäv 
Anders Bengtsson (KD), ej §§ 77-78, 80, 82-84 på grund av jäv 
Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande § 82, ej § 77 på grund av jäv 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Thomas Lindh (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Christina Walles (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S), ej § 86 på grund av jäv 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S), ej § 87 på grund av jäv 
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP), ej § 78 på grund av jäv 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Mathias Bengtsson (KD), ej §§ 77-78, 80, 82-84 på grund av jäv 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
Helena Halvarsson, avdelningschef personal, §§ 70, 92 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, §§ 72, 75, 92 
Kia Visén, samhällsplanerare, § 72 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, § 73 
David Östh, markingenjör, § 75 
Pär Mårtensson, beredskap- och säkerhetssamordnare, § 76 
Karin Halvarsson, ekonom, § 90 
Elova Flank, ekonom, § 90 
Andreas Håll, avdelningschef tekniska, § 92 
Tomas Hellquist, avdelningschef IT/kommunikation, § 92 
Katharina Mansfeld, avdelningschef ledning/administration, § 92 
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Justering 
Justerare 
Christer Iversen (L) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-05-30, kl. 09:30 § 70-§ 99 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C) §§ 70-76, 78-79, 81, 83, 85-99  
 
 ________________________________   _________________________________  
Irené Homman (S) §§ 77, 80, 84 Lars-Erik Granholm (KOSA) § 82 
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Christer Iversen (L)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 70-§ 99 2022-05-31 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-22 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2021:414 

KS § 70 
 

Medborgarförslag om blodgivning på arbetstid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 
tydliggör möjligheten till blodgivning på arbetstid för kommunens anställda. 

Ärendets beredning 
Gagnefs kommun har, precis så som medborgarförslaget beskriver, ett beslut 
på kommunstyrelsens personalutskott 2012-10-09 avseende lokal tillämpning 
gällande AB§28mom11 (numer benämns i centralt kollektivavtal med 
AB§28mom10 Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön). 
Det lokala tillägget innebär att även blodgivning, mammografiundersökning 
samt PSA-prov får ske med bibehållen lön, utöver skrivningen i centrala 
kollektivavtalet. Beslutet gäller från och med 2012-11-01. 
 

Förslaget avser att stryka ”om så nödvändigt måste ske på arbetstid” 
regleras AB§28 i det centrala kollektivavtalet.  
 

Det centrala kollektivavtalets skrivning är: 
AB§28 Mom. 10 Besök inom hälso- och sjukvården med bibehållen lön 
Arbetstagare har rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller 
tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket sker på 
arbetstid. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och/eller smärta och med olycksfall 
en plötslig oförutsedd händelse. Allmänna hälsokontroller, planerade läkarbesök och 
provtagningar inryms inte i akuta läkarbesök. 
Det är i övrigt upp till varje arbetsgivare att besluta om vilken typ av besök inom hälso- och 
sjukvården som arbetstagaren ska ha rätt att gå på med bibehållen lön. Detta kan förslagsvis 
regleras i arbetsgivarens riktlinjer. 
Om arbetstagaren blir sjukskriven i samband med läkar- eller tandläkarbesöket så börjar 
sjuklöneperioden att löpa efter besöket. 
Momentet är inte tillämpligt under en pågående sjukfrånvaro. 
 
Arbetsgivare kan i ensidiga beslut göra förmånligare kompletteringar till ett 
kollektivavtal, men inte utan överenskommelse med parterna ändra 
skrivningar i ett centralt avtal. Den vidare bedömningen i Gagnef avseende 
vilka besök i sjukvården som får ske med bibehållen lön har i dialog 
hanterats på enhetsnivå mellan chef och medarbetare sedan beslutet fattades. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-12, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 211213 § 192, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-11-10, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS PU 121009 § 50 

Lagrum 
Allmänna Bestämmelser §28mom10 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:417 

KS § 71 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ”Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Gagnefs kommun”. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga ”Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Gagnefs kommun” 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en budgetuppföljningsprognos 
per 2022-04-30. 
 
Prognosen visar ett överskott på 21,1 mnkr vilket är 3,3 mnkr bättre än 
budget. 
 
Nämndernas prognoser pekar mot ett underskott på totalt 19,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
räknar med underskott på 7,2 mnkr, 2,3 mnkr respektive 9,5 mnkr. Övriga 
nämnder prognostiserar små eller inga avvikelser. 
 
Nämndernas prognostiserade underskott kompenseras av ett bedömt 
överskott i finansförvaltningen på 22,4 mnkr vilket främst beror på högre 
skatte- och utjämningsintäkter än budgeterat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-24, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Gagnefs kommun, 18 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2018:69 

KS § 72 
 

Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040 – antagande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa särskilt utlåtande för översiktsplan Gagnefs kommun 2040. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta översiktsplan för Gagnefs kommun 2040. 

Ärendebeskrivning 
En översiktsplan (ÖP) är en fysisk plan som ska ange de långsiktiga 
grunddragen i användningen av kommunens mark- och vattenområden. 
Översiktsplanen ska ange den politiska viljeinriktningen för kommunens 
fysiska utveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-26, 1 sida. 

Gagnefs kommuns översiktsplan 2040: 
Kapitel 1, Inledning och mål, 34 sidor. 
Kapitel 2, Planeringsförutsättningar, 64 sidor. 
Kapitel 3, Planförslag på kommunnivå, 62 sidor. 
Bilaga 1, Miljökonsekvensbeskrivning för Gagnefs kommuns översiktsplan 
2040, 48 sidor. 
Bilaga 2, Hållbarhetsbedömning av Gagnefs kommuns nya översiktsplan, 
46 sidor. 
Samrådsredogörelse, 177 sidor. 
Särskilt utlåtande, 79 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220225 § 29, KS 220215 § 16, KS 220215 § 15, KS 210928 § 156, 
KS 200526 § 93, KF 200309 § 29, KS 200218 § 31 

Lagrum 
Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 1 §. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:173 

KS § 73 
 

Patientavgifter för hjälpmedel i Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa avgift på 250 kronor per personligt förskrivet hjälpmedel. 

2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §.  

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-2022, 
har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av patientavgifter för 
hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som hanteras inom 
förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn Region Dalarna. Ett 
särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för hjälpmedel. 
 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för 
kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen 
en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i 
landet. Rapporten syftade också till att ge ett underlag för kommuner och 
regioner i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet 
eller avgiftsfrågor. Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader 
både inom och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. 
 
I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån 
av det behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom 
regionens eller kommunernas hälso- och sjukvård. 
 
Riksdagen fattade 1997 beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
och slog fast att tre principer ska ligga till grund för prioriteringar inom 
vården: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen . Dessa principer samt hälso- och 
sjukvårdslagens (HSL 2017:30) mål om en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen utgör grunden för denna översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
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Syftet med utredningen av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna inklusive 
utredning om möjlighet till högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Målet med att se över patientavgiften var att patientavgifter för hjälpmedel i 
Dalarna är satta utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. 
Att patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika, lätta att administrera och 
kostnadsnytta effektiva för individ och samhälle. 
 
Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
Samma avgift på 250 kronor per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun som 
räknas fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och 
sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

• Rekommendationen gäller för de hjälpmedelsgrupper som hanteras inom 
ramen för Dalarnas Hjälpmedelscenter med undantag av de hjälpmedel 
som idag: 

‒ är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt 
medicinska behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP). 

‒ är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar 
och ortopediska skor 

‒ är belagd med eget val; hårersättning 

• Rekommendationen för särskilda boenden (SÄBO) gäller enbart 
personligt förskrivna hjälpmedel i samband med hemgång. I övrigt gäller 
tidigare rekommendationer(beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26). 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående tillbehör vid 
förskrivning av huvudhjälpmedel (se riktlinjer för respektive 
hjälpmedelsgrupp). 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående 
förbrukningsartiklar kopplat till det förskrivna huvudhjälpmedlet som 
bekostas av användaren (se riktlinjer för respektive hjälpmedelsgrupp). 

• Ingen förändring från nuvarande riktlinjer vad gäller LSS boenden och 
palliativ vård (beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26). 
Rekommendationen om ny avgift på 250 kr gäller där avgift tas ut i 
samband med personlig förskrivning av hjälpmedel. 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för barn, unga och 
personer över 85 år (barn och unga; avgiftsfritt enligt beslut 
Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26. Personer över 85+; avgiftsfritt inom 
regionen utifrån HSL 2017:30) 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för vad som räknas till 
egenansvarsprodukter. Det vill säga produkter som inte kräver hälso- och 
sjukvårdens kompetens för utprovning och som användaren betalar själv. 
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• Avgiftsändringen gäller från det beslutade datumet; 2021-01-01. Inga 
avgifter kommer att återbetalas eller inkrävas retroaktivt. 

• Rekommendationen innefattar en införandeplan för implementering i 
Region Dalarna samt respektive kommun 

Beslutsunderlag 
Region Dalarna, mail, 2022-05-17, 2 sidor. 

Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 220516 § 60, 
dnr RS2022/575, 4 sidor. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-05-09, 3 sidor. 

Följebrev gällande beslut till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna, 
22-04-21, 1 sida. 

Protokollsutdrag, HND 220310 § 7, dnr RD21/00617, 2 sidor. 

Beslutsunderlag, Region Dalarna - Hjälpmedel Dalarna, 2022-05-05, 
dnr RD21/00617, 4 sidor. 

Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna, 2 sidor. 

Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 2020-2021 Slutrapport, 
Region Dalarna - Dalarnas Hjälpmedelscenter, 21-02-12, 26 sidor. 

Översyn patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 2020-2021 Bilaga 1 
”Patientavgifter för hjälpmedel – nuläge och omvärldsbevakning”, 
Region Dalarna - Dalarnas Hjälpmedelscenter, maj 2020, 31 sidor. 

Översyn patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 2020-2021 Bilaga 2 
”Intervjuer”, Region Dalarna - Dalarnas Hjälpmedelscenter, juli 2020, 31 sidor. 

Bilaga 3 - Beräkningsunderlag för patientavgifter för hjälpmedel, 
Region Dalarna – central förvaltning, 2020-02-11, 10 sidor. 

Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna - fortsatt uppdrag 2021, 
Region Dalarna - Dalarnas Hjälpmedelscenter, 2021-09-15, 14 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:199, KS/2020:224 

KS § 74 
 

Avgifter inom verksamhetsområde för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa avgiften för ”Ändring av bolagsform (endast byte av 
organisationsnummer, inga andra förändringar i gällande tillstånd)” 
till 7 200 kronor. 

2. Fastställa avgiften för ”Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver 
utredning” till 600 kronor. 

3. Ändringar av avgifter inom serveringstillstånd ska gälla från den 1 juli 
2022 och vara föremål för justering i förhållande till prisbasbeloppet för 
varje år. 

 
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut 
från kommunfullmäktige 

1. Efterskänka eventuellt inbetalda avgifter under 2022 som överstiger 
nya taxan. 

Motivering till beslut 
Eftersom avgifterna inom serveringstillstånd i Gagnefs kommun nu är 
väsentligt högre i två avseenden jämfört med övriga ingående kommuner 
så kan ändringar av nu gällande taxa anses angeläget och motiverat för att 
avgifterna inte ska vara väsentligt olika inom den gemensamma nämndens 
verksamhetsområde och till nackdel för verksamhetsutövare i 
Gagnefs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Avgifter inom verksamhetsområde för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel beslutas av respektive 
kommunfullmäktige som ingår i den gemensamma nämnden. 
 
Gällande avgifter baseras på en procentsats av prisbasbelopp, och justeras 
varje i förhållande till prisbasbeloppet. 
 
Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun beslutade den 14 december 2020 
(KS/2020:224) om oförändrade avgifter jämfört med 2020.  
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Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2020, § 202, innebär att 
avgifterna inom serveringstillstånd i Gagnefs kommun nu är väsentligt högre 
i två avseenden jämfört med övriga kommuner som ingår i den gemensamma 
nämnden. Detta dels i fråga om ”Ändring av bolagsform (endast byte av 
organisationsnummer, inga andra förändringar i gällande tillstånd)” som i 
Gagnefs kommun är 12 000 kronor jämfört med 7 200 kronor i övriga 
kommuner, dels i fråga om ”Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver 
utredning” som i Gagnefs kommun är 5 000 kronor jämfört med 600 kronor i 
övriga kommuner.   

Bedömning 
Det kan inte anses att beslutet den 14 december 2020, om oförändrade 
avgifter inom verksamhetsområde för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel, syftade till högre avgifter inom 
Gagnefs kommun jämfört med avgifterna inom övriga ingående kommuner. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Tillägg om att efterskänka eventuellt inbetalda avgifter 
under 2022 som överstiger nya taxan. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-11, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 201214 § 202, 2 sidor. 
Avgifter och taxor för ATL-kontorets upptagningsområde, 
Serveringstillstånd 2022, 3 sidor. 
 
Lagrum 
2 kap. 5§ Kommunallag (2017:725) 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
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KS/2019:307 

KS § 75 
 

Riktlinje för prissättning av kommunala bostadstomter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-06-07, § 70 (KS/2010:701), 
gällande taxa och avgifter avseende försäljning av kommunal tomtmark, 
mark för industri samt hyreshus. 

 
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut 
från kommunfullmäktige 

1. Anta ”Riktlinje för prissättning av kommunala bostadstomter” för 
Gagnefs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun har cirka 45 avstyckade villatomter spridda över 
kommunen. Merparten av dessa tomter är belägna i Björbo och Mockfjärd. 
Gagnefs kommun prissätter tomterna enligt fastställd taxa från 2011. 
Priset för en tomt inom planlagt område är 68 000 kronor i grundavgift plus 
en rörlig kostnad på 6 kronor per kvadratmeter. En normaltomt på mellan 
800 – 1 400 kvadratmeter kostar således mellan 72 800 – 76 400 kronor. 
 
Det har gått över 10 år sedan taxan reviderades och prisbilden för tomter har 
förändrats. Gällande industrimark har nyligen riktlinjer tagits fram. Behovet 
av en ny taxa för bostadstomter är stort.  
 
Förslaget till nya riktlinje för prissättning av kommunala bostadstomter 
bygger på ett kvadratmeterpris som varierar mellan tätorterna i kommunen. 
Priset ska spegla den efterfrågan som råder på tomter i kommunen. I Djurås 
där högst tryck på tomter föreligger föreslås kvadratmeterpriset vara 
160 kronor. I Gagnef, Sifferbo och Bäsna föreslås kvadratmeterpriset vara 
120 kronor. I Mockfjärd 100 kronor per kvadratmeter och för Dala-Floda 
och Björbo där lägst efterfrågan råder föreslås kvadratmeterpriset vara 
70 kronor. Vid tillskottsköp av mark ska samma riktpriser tillämpas. 
 
Kvadratmeterpriserna är riktpriser och gäller för normaltomter. I och med 
detta kan priset justeras för tomter som avviker från en standard normaltomt. 
Det kan vara avvikelser i form av dålig mark, inskränkningar i byggrätt, 
störande buller i omgivningen etc. 
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Vid framtagning av nya tomtområden ska istället prissättningen tillsammans 
med en värdering baseras på kostnadsmetoden för att i största mån täcka de 
kostnader som kan hänföras till exploateringen. 
 
Priset för tomter avsedda för flerbostadshus ska baseras på en aktuell 
värdering av tomten och dess byggrätt och vid framtagning av nya områden 
ska även här priset baseras på kostnadsmetoden samt värdering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-05, 2 sidor. 
Riktlinje för prissättning av kommunala bostadstomter, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KS AU 220510 § 19, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 110607 § 70, dnr KS/2010:701 
KS 110510 § 153, dnr KS/2010:701 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:182 

KS § 76 
 

Plan för Gagnefs kommun – Hantering av hot, hat och våld mot 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Plan för Gagnefs kommun – Hantering av hot, hat och våld 
mot förtroendevalda”. 

Motivering till beslut 
Gagnefs kommun har idag ingen samlad och tydlig plan för, och 
information till, förtroendevalda avseende hur man kan förebygga och 
hantera en händelse och efter händelsen ta hand om det som skett. Denna 
plan är grunden för det arbetet. 

Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun är en politiskt styrd organisation och därmed har 
kommunen ett särskilt ansvar att värna de demokratiska värden som utgör 
grunden för kommunens verksamhet. Förtroendevalda ska kunna känna sig 
trygga i sitt beslutsfattande i meningen att de inte blir utsatta för någon typ 
av otillåten påverkan, till exempel hot, hat eller våld. Om det ändå sker ska 
kommunen hjälpa och stödja den som blivit utsatt. 
 
Hat, hot eller våld mot förtroendevalda ska aldrig tolereras. Att ta på sig ett 
förtroendeuppdrag innebär inte att man får tåla mer än andra i samhället. 
Det är viktigt att normerna inte förskjuts av vad som är acceptabelt eller 
inte, för då ökar risken att förtroendevalda till exempel avstår att driva 
känsliga frågor eller att följa sin egen övertygelse i kontroversiella 
avgöranden. I förlängningen försvårar det rekryteringen av förtroendevalda 
och urholkar demokratin.  
 
Med anledning av ovanstående har planen för hantering av hot, hat och våld 
mot förtroendevalda tagits fram av kommunens säkerhetssamordnare. Planen 
ger både mål för vad kommunen ska uppnå och konkreta beskrivningar att 
använda vid förebyggande arbete, en eventuell händelse och hur en händelse 
kan tas omhand efteråt.  
 
Planen har varit på remiss inom kommunstyrelsens förvaltning. Synpunkter 
har inarbetats i slutlig version. Planen kommer vid behov revideras löpande 
genom säkerhetssamordnarens försorg. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 15 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Planen ska antas av kommunfullmäktige och börja gälla från beslutsdatum, 
med löpande revidering, och tills vidare eller intill dess kommunfullmäktige 
bedömer att ny plan behöver tas fram. 

Bedömning 
Efter inkomna förslag på förändringar bedöms planen kunna vara ett 
första styrdokument inom personsäkerhetsarbetet för förtroendevalda i 
Gagnefs kommun. 

Finansiering 
Inom ram. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 220510 § 21, 2 sidor. 
Plan för Gagnefs kommun - Hantering av hot, hat och våld mot 
förtroendevalda, 14 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-03, 2 sidor. 
Andra kommuners planer, riktlinjer och anvisningar. 
SKR information och rekommendationer (www.skr.se) 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:188 

KS § 77 
 

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2021 

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 2021 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 2021 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 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-18, 1 sida. 
Protokollsutdrag, GBAB 220426 § 9, 1 sida. 
Årsredovisning för Gagnefsbostäder AB, räkenskapsåret 2021, 19 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Gagnefsbostäder AB 
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KS/2022:90 

KS § 78 
 

Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefs Teknik AB bedrivit under året har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2021 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 2021 för Gagnefs Teknik AB till handlingarna. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C), Jan Wiklund (M), 
Anders Bengtsson (KD), Mathias Bengtsson (KD) och 
Ulf Haglund (KOSA) i handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Gagnefs Teknik AB för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, GTAB 220317 § 15, 1 sida. 
Årsredovisning 2021 för Gagnefs Teknik AB, inklusive revisionsberättelse 
och granskningsrapport, 19 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Gagnefs Teknik AB 
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KS/2022:159 

KS § 79 
 

Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2021 

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 2021 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. 

4. Ge kommunens ombud på bolagsstämman i instruktion att i övrigt 
agera och rösta i enlighet med revisorernas rekommendation. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2021 för Dala Vatten och Avfall AB till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, DVAAB 220317 § 19, 1 sidor. 
Årsredovisning 2021 för Dala Vatten och Avfall AB, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport, 21 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Dala Vatten och Avfall AB 
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KS/2022:82 

KS § 80 
 

Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2021 

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 2021 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 2021 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 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, FBR AB 220327 § 25, 3 sidor. 
Årsredovisning 2021 för Falun Borlänge-regionen AB, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport, 19 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Falun Borlänge-regionen AB 
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KS/2022:181 

KS § 81 
 

Dala Energi AB årsredovisning 2021 

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 2021 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 2021 för Dala Energi AB till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning från Dala Energi AB för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-11, 1 sida. 
Årsredovisning 2021 för Dala Energi AB, inklusive revisionsberättelse, 
48 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Dala Energi AB 
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KS/2022:124 

KS § 82 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
verksamhetsåret 2021. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C), Irené Homman (S), 
Jan Wiklund (M), Anders Bengtsson (KD) och Mathias Bengtsson (KD) i 
handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, RDM 220311 § 2, 1 sida. 
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Dala Mitt, inklusive 
revisionsberättelse med företeckning och revisorernas redogörelse 37 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:180 

KS § 83 
 

Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 
verksamhetsåret 2021. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S), Anders Bengtsson (KD) 
och Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning 2021 för Nedansiljans samordningsförbund. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-11, 1 sida. 
Protokollsutdrag, NSSF 220323 §§ 5-6, 1 sida. 
Årsredovisning 2021 för Nedansiljans samordningsförbund, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport, 45 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:62 

KS § 84 
 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan bokslut och 
verksamhetsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

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 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, GNU 220131 § 3, 3 sidor. 
Tjänsteskrivelse, Ludvika kommun, 2022-01-25, 3 sidor. 
Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, 4 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:137 

KS § 85 
 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och 
verksamhetsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse för Hjälpmedelsnämnden i 
Dalarna år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, HND 220310 § 6, 2 sidor. 
Verksamhetsberättelse 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna, inklusive 
bokslut och rapportblad, 22 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:84 

KS § 86 
 

Språktolksnämnden Dalarna bokslut och 
verksamhetsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för 
Språktolksnämnden Dalarna. 

2. Bevilja ledamöterna i Språktolksnämnden Dalarna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Christina Walles (S) i handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse för Språktolknämnden i 
Dalarna år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, SND 220224 § 2, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2021 för Språktolknämnden i Dalarna, inklusive 
bokslut, 4 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:52 

KS § 87 
 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel verksamhetsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2021 för Gemensamma nämnden 
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

2. Bevilja ledamöterna i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Eva-Lotta Törnblom Nises (S) i handläggning 
och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger verksamhetsberättelse för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, GNATL 220208 § 13, 1 sida. 
Tjänsteskrivelse, Falu kommun, 2022-01-28, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2021 för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel, 16 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:11 

KS § 88 
 

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 

• Äldreboendet, Högsveden 

• Stortäppa Handelsområde 

• Bostadsbyggnation, externa investerare 

• Northvolts etablering, Borlänge 

• Översyn av ledningsfunktion, barn- och utbildningsförvaltningen 

• Rekrytering, personal 

• Företagsråd 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-24, 1 sida. 
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KS/2018:244 

KS § 89 
 

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 

 
Ks 061218 § 324 
KS/2006:331 
Mbn 090325 § 14 

Detaljplan Mockfjärds industriområde 

Vägförrättning och planöversyn för industriområdet i 
Mockfjärd 
Detaljplan Mockfjärds industriområde 

Au 170131 § 9 
KS/2016:166 

Utökning av naturreservat med hjälp av 
naturvårdsavtal 

Ks 181016 § 145 
KS/2018:179 
(MBN/2018:54) 

Detaljplan för fastighet del av Bäsna 34:12 

 
Mbn 181017 § 99 
MBN/2018:58 
(KS/2019:210) 

Detaljplan Himmelslätta, Lindan 20:16 m.fl. 

Planuppdrag för servicebostad på Himmelslätta, 
Lindan 20:16 m.fl. 

 
Mbn 181114 § 113 
MBN/2018:54 
(KS/2019:252) 

Detaljplan för del av Bäsna 34:12 (Bäsna skola) 

Planuppdrag för nytt skolområde, del av Bäsna 34:12 
(Bäsna skola) 

KF 211213 § 192 
KS/2021:414 

Medborgarförslag om blodgivning på arbetstid 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-12, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2022-05-12, 9 sidor. 
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KS/2022:120 

KS § 90 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ”Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 kommunstyrelsen” 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens redovisar en prognos per den sista april 2022 som är 
7,5 mnkr sämre än budget, vilket är en försämring mot föregående prognos 
på 4,7 mnkr. Den största avvikelsen avser fastigheter.  

Förslag till beslut 
Liggande förslag till beslut är att godkänna åtgärder för budget i balans 
enligt beslutsunderlag ”Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 
kommunstyrelsen” samt att lägga ”Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 
kommunstyrelsen” till handlingarna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Avslag till beslutspunkten att godkänna åtgärder för budget 
i balans enligt beslutsunderlag ”Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 
kommunstyrelsen”. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-12, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 kommunstyrelsen, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220412 § 61 
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KS/2022:215 

KS § 91 
 

Finansrapport 2022-04-30 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ”Finansrapport 2022-04-30” till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens finansförvaltning bedöms per 2022-04-30 följa de av 
kommunstyrelsen fastställda riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-23, 1 sida. 
Finansrapport 2022-04-30, 3 sidor. 
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KS/2021:418 

KS § 92 
 

Budget 2023, behovsbeskrivning kommunstyrelsen 
– prioritering 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa behovsbeskrivning för kommunstyrelsen samt översända 
den till budgetberedningen utan eget ställningstagande. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger reviderad behovsbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet 
avseende budget 2023. 
 
Budgetberedningen har uppdragit till nämnder/styrelse att se över tidigare 
framtagna behovsbeskrivningar inför budget 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-20, 1 sida. 
Reviderad behovsbeskrivning kommunstyrelsen, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220325 § 34 

Protokollsutdrag 
Budgetberedningen + handling 
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KS/2022:197 

KS § 93 
 

Val av ett ombud och en ersättare som representant vid 
årsstämma med Inera AB 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja kommunstyrelsens ordförande till ombud att företräda 
Gagnefs kommun på Ineras årsstämma 2022. 

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att utse en ersättare i 
händelse av förhinder att delta i årsstämman. 

Ärendebeskrivning 
Inera AB håller årsstämma den 16 juni 2022. Anmälan av ombud eller 
representant till stämman ska ske senast den 7 juni. 

Beslutsunderlag 
Kallelse till årsstämma i Inera AB, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Fredrik Jarl (C) 
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KS/2022:68, KS/2022:111, KS/2022:183, 
KS/2022:135, KS/2022:60, KS/2022:158 

KS § 94 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Revisionsrapport ”Granskning av kommunens arbete med 
tillgänglighet, service och bemötande” 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gagnefs kommun har KPMG 
granskat kommunens arbete med tillgänglighet, service och bemötande. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 220519 § 27, dnr KFN/2022:15, 1 sida. 
Protokollsutdrag, SN 220511 § 35, dnr SN/2022:27, 1 sida. 
Protokollsutdrag, GBAB 220426 § 10, dnr GBAB/2022:10, 1 sida. 
Protokollsutdrag, MBN 220323 § 21, dnr MBN/2022:18, 1 sida. 
Protokollsutdrag, BUN 220322 § 27, dnr BUN/2022:57, 1 sida. 
Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet, service och 
bemötande, missiv och revisionsrapport KPMG, 2022-02-24, 19 sidor. 

Dnr: KS/2022:68 (BUN/2022:57, MBN/2022:18, GBAB/2022:10, 
SN/2022:27, KFN/2022:15, REV/2022:1) 

2. Barnombudsmannens årsrapport 2022 

Underlag 
Barnombudsmannen – Sveriges barnrättsmyndighet, mail inklusive länk till 
rapporten, 2022-05-04, 1 sida. 

Handlingsnummer: KS 2022:866 

3. Budget 2023 – Överförmyndare i Samverkan, Falun Borlänge-regionen 

Beslut 
Budget 2023 för Överförmyndare i Samverkan Falun Borlänge-regionen 
godkänns. 

Underlag 
Protokollsutdrag, ÖiS 220427 § 42, 3 sidor. 

Dnr: KS/2022:111 
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4. Prisjustering utöver avtalsvillkor i samhällskritiska avtal 
– Gemensam nämnd för upphandling 

Beslut 
Prisjusteringar utöver avtalsvillkor får tillåtas vad gäller samhällskritiska 
leveranser under 2022 och där lagstiftningen medger det. Avtal med hög 
försörjningsrisk ska prioriteras i första hand. Beslutet gäller från och med 
1 maj 2022 och året ut. Beslutet kan komma att hävas om förutsättningarna 
ändras. 

Underlag 
Protokollsutdrag, GNU 220427 § 15, dnr 2022/68, 2 sidor. 

Dnr: KS/2022:183 

5. Budget 2023 – E-arkiv 

Underlag 
Protokoll, Styrgruppsmöte e-arkiv 2022-03-25, 3 sidor. 
Budget 2023, 2022-03-10, dnr KS2022/0091, 1 sida. 

Dnr: KS/2022:135 

6. Prognos 2022-03-31 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag Prognos 
2022-03-31 barn- och utbildningsnämnden. Lägga Prognos 2022-03-31 
barn- och utbildningsnämnden till handlingarna. 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 220426 § 39, dnr BUN/2021:278, 1 sida. 
Prognos 2022-03-31 barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Dnr: KS/2022:60 (BUN/2021:278) 

7. Ansöka om bidrag för etablering av ladd-infrastruktur för fordon 
längs riksväg 66 – fullmakt 

Underlag 
Fullmakt avseende behörighet för Malung-Sälens kommun att ansöka om 
bidrag för etablering av ladd-infrastruktur för fordon längs riksväg 66, 
2022-04-11, 1 sida. 

Dnr: KS/2022:158 
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8. Redovisning av internkontrollplan 2021 socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2021 för socialnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220321 § 26, dnr SN/2020:12, 2 sidor. 
Uppföljning av internkontrollplan 2021 socialnämnden, 2022-02-28, 10 sidor.  

Handlingsnummer: KS 2022:1198, KS 2022:1199 (dnr SN/2020:12) 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-04, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige (nr 1-5) 
Socialnämnden (nr 1, 8) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 1, 6) 
Miljö- och byggnadsnämnden (nr 1) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 1) 
Gagnefsbostäder AB (nr 1) 
Kommunrevisionen (nr 1) 
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KS/2022:32 

KS § 95 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Dala Energi, bolagsstämma 

• Partnerskapet E16 Gävle-Oslo 

• Styrgrupp projektet E16 Borlänge-Djurås 

• Falun Borlänge-regionen 

• Utveckling i Dalarna Holding 

• Visit Dalarna 

• Ukraina krisen, samverkan 

• Företagsråd 

• Räddningstjänsten Dala Mitt 
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KS/2019:328 

KS § 96 
 

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, 2022-05-16, 1 sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2022-05-02, 1 sida. 
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KS/2022:35 

KS § 97 
 

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, 2022-05-12, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2022-05-10, §§ 17-24 
Personalutskottet 2022-05-10, §§ 14-15 
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KS/2018:245 

KS § 98 
 

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 
24/2022, Nyttjanderättsavtal 
25/2022, Köpebrev, försäljning av fastighet 
26/2022, Servitutsavtal, vattenledningar 
27-29/2022, Parkeringstillstånd 
30/2022, Yttrande till Försvarsmakten 
31, 33/2022, Jordbruksarrende 
32/2022, Markupplåtelseavtal 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-04, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2022-05-04, 1 sida. 
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KS/2022:208 

KS § 99 
 

Lån till Gagnef Floda Brukshundsklubb 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja lån på 300 000 kronor till Gagnef Floda Brukshundsklubb. 

Ärendebeskrivning 
Gagnef Floda Brukshundsklubb har för avsikt att uppföra en inomhushall 
för träning, utställningar, tävlingar kurser etc under hela året. För att 
finansiera byggnationen har klubben beviljats bidrag från bland annat 
allmänna arvsfonden och man har därutöver sökt bidrag från DUO 
(Dalälvarnas utvecklingsområde) för att finansiera en anställd projektledare. 
Bidraget från DUO betalas dock ut i efterskott vilket innebär att 
brukshundsklubben inte har tillräckligt likviditet för att hantera en 
anställning. Samtidigt är anställningen ett villkor för att bidraget ska beviljas 
vilket försätter klubben i mycket svår ekonomisk situation vilket riskerar 
hela projektet. 
 
Kommunen kan stötta klubben genom att bevilja ett lån där kommunen 
lånar ut likvid till klubben fram tills dess att bidraget betalas ut. Klubben 
reglerar vid utbetalning omedelbart skulden till kommunen. Kommunen tar i 
det fallet en viss risk att bidraget uteblir men för att det ska ske krävs i 
princip att brukshundsklubben själva väljer att avbryta projektet. 
Projektledarens totala lönekostnad beräknas uppgå till 300 tkr vilket fullt ut 
kommer finansieras med stöd från DUO. 
 
Kommunen saknar riktlinjer för ovanstående arrangemang men har 2015 
antagit ”Regler för lån till fiberföreningar i Gagnefs kommun” 
(KF 2015-10-14 § 178) vilka har hamnat i en likartad situation där bidrag 
betalats ut först efter genomfört projekt. Förslaget är därför att analogt 
tillämpa dessa regler även för Gagnef Floda Brukshundsklubb och tillfälligt 
låna ut 300 tkr med följande villkor: 

• Klubben ska på begäran inkomma med erforderliga dokument till 
kommunen, exempelvis bidragsansökningar, relevanta styrelsebeslut etc. 

• Lånet är räntefritt 

• Lånet löper fram till dess stöd betalas ut till brukshundsklubben, dock 
maximalt 24 månader från beviljad ansökan. 

• Lånet återbetalas till kommunen utan anmodan snarast då stödet betalats 
ut till brukshundsklubben. 
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• Låneutbetalning sker från ekonomiavdelningen efter beslut av 
kommunfullmäktige och mot uppvisande av anställningsavtal avseende 
projektledare i Gagnef Floda Brukshundsklubb samt annan begärd 
dokumentation. 

 
Kommunens finanspolicy (KS/2016:229) medger räntefri utlåning i 
speciella fall om kommunfullmäktige så beslutar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2022-05-22, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 


