
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-06-13 1 (4) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 17:30-17:38 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Irené Homman (S) 
Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
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Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Erik Warg (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Mathias Bengtsson (KD) 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-13, kl. 17:45 § 100 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Anders Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-06-13 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 100 2022-06-14 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-07-06 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2022:157 

KS § 100 
 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och 
Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och 
Nära vård i Dalarna 2022–2030. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän 
fattar likalydande beslut. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Motivering till beslut 
Gagnefs kommun bör vara en aktiv och samverkande aktör i omställningen 
till en God och Nära vård i Dalarna. Socialnämnden i Gagnefs kommun har 
funnit skäl för antagande av den länsgemensamma strategin. Enligt ordningen 
gällande styrande dokument i Gagnefs kommun är det fullmäktige som antar 
ett policydokument i form av en strategi. 

Ärendebeskrivning 
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan 
Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, 
delmål och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på 
den lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i 
Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av 
lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 
till och med 2030-01-01.  

Ärendets beredning 
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefs-
representanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket 
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket).  
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022. 
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte 
den 23 februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del 
ändringar. Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till 
Välfärdsrådet med slutligt förslag till Länsgemensam strategi för God och 
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Nära vård i Dalarna 2022-2030 och ett beslut om rekommendation till 
kommunerna har fattats vid möte den 27 april 2022. 

Mål och vägen dit 
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till god och nära vård.  
 
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål. De fem delmålen i strategin 
är: 1. Nära för mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela Dalarna, 4. Nära mellan 
oss, 5. Nära till hälsa.  
 
Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala 
planer för god och nära vård. I praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta 
aktivitetsplaner som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den lokala 
nivån i kommunen. 

Bedömning 
Strategin utgör grund för det lokala arbetet med planer för god och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-30, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, SN 220523 § 47, dnr SN/2022:35, 2 sidor. 
Minnesanteckningar (p.7 sida 3 av 5), Region Dalarna, 220428, 1 sida. 
Underlag för rekommendation, Region Dalarna, 220413, 3 sidor. 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022–2030, Region Dalarna, 25 sidor (Dnr: RD22/003). 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-05-05, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 


