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Beslutande 
Ledamöter 
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Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
Karin Halvarsson, ekonom, § 143 
Elova Flank, ekonom, § 143 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, § 141 
Anna-Stina Eriksson, Tf personalchef, § 152, del av § 154 
 
Justering 
Justerare 
Caroline Caesar (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-10-27, kl. 11:00 § 141-§ 158 
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 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Caroline Caesar (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 141-§ 158 2022-10-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-21 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2022:192 

KS § 141 
 

Medborgarförslag om tillgänglighet till återvinningscentral 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Motivering till beslut 
Förslaget är i överensstämmelse med pågående insatser och åtgärder och 
kan, med hänvisning till detta, anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås införande av digital 
teknik för ökad tillgänglighet till återvinningscentral. 
 
Flera återvinningscentraler runt om i Sverige har installerat ett digitalt 
system med ”Grönt Kort” för ökad tillgänglighet gällande återvinning. 
Systemet syftar också till att göra det lättare att göra rätt vid 
återvinningscentralen, med avseende på säkerhet och effektivitet.  
 
De system som används har ett passerkontrollsystem och ett nätverksbaserat 
övervakningssystem, kopplat till ett individuellt ”Grönt kort”. För att erhålla 
det gröna kortet, som avser privatpersoner, krävs att innehavaren av det 
gröna kortet genomgår en introduktion. 

Bedömning 
Gagnefs Teknik AB, genom Dala Vatten och Avfall AB, arbetar med att 
införa ett digitaliserat system liknande ”Grönt kort” för att öka 
tillgängligheten, säkerheten och effektiviteten vid återvinningscentralerna. 
Insatser och åtgärder i överensstämmelse med aktuellt förslag är således 
pågående.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-07, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 220613 § 75, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2022-05-04, 1 sida. 
Tillägg till medborgarförslag, 2022-05-04, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:77 

KS § 142 
 

Motion om att detaljplanera skogenområdet i Djurås 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Anders Bengtsson (KD) oppositionsråd har den 1 mars 2022 gett in en motion 
om att det i Gagnef behövs fler platser för bostadsbyggande. I motionen 
föreslås skogenområdet i Djurås att omgående detaljplaneras för bostäder. 

Bedömning 
På kommunstyrelsen sammanträde 2022-06-28 § 108 beslutades att utöka 
samhällsbyggnadsavdelningens driftbudget för att kunna påskynda 
planläggning av stora skogen. Arbetet med att ta fram ett planprogram är 
påbörjat och även rekrytering av en planingenjör för att bistå i arbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 220307 § 3, 1 sida. 
Motion, 2022-03-01, 1 sida. 

Tidigare beslut 
KS 220628 § 108, dnr KS/2022:264 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:120 

KS § 143 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
”Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 kommunstyrelsen”. 

2. Lägga ”Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 kommunstyrelsen” till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens periodavvikelse per den sista augusti 2022 är 0,5 mnkr 
sämre än periodbudget och prognosen för helåret ligger 6,7 mnkr över 
årsbudget vilket är en förbättring mot föregående prognos med 0,9 mnkr. 
Den största orsaken till avvikelsen finns hos verksamheten Fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-06, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 Kommunstyrelsen, 11 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220628 § 105 
KS 220524 § 90 
KS 220412 § 61 
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KS/2021:417 

KS § 144 
 

Delårsbokslut per 2022-08-31 och helårsprognos för 
Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Delårsrapport och prognos per 2022-08-31” och överlämnar 
denna till kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2022-08-31”. 

Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2022-08-31. 
 
Kommunens resultat för perioden uppgår till 40,7 mnkr vilket är 23,4 mnkr 
bättre än budget. För helåret prognostiseras ett resultat på 36,5 mnkr vilket 
är 18,7 mnkr bättre än budget. Nämnderna som helhet redovisar ett 
underskott på 2,1 mnkr samtidigt som prognosen pekar mot ett underskott 
på 16,2 mnkr. Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 25,5 mnkr för 
perioden och prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 35,0 mnkr. 
Orsaken är främst högre skatte- och utjämningsintäkter än budgeterat. 
 
Kommunstyrelsens avvikelse för perioden uppgår till -0,5 mnkr samtidigt 
som det prognostiserade resultat för helåret uppgår till -6,7 mnkr. Orsaken 
till underskottet är dels Solgårdens luftrenare men främst rivningen av delar 
av Djuråsskolan. Det bokförda värdet på de byggnader som rivs uppgår till 
3,9 mnkr och kostnaden för själva rivningsarbetet prognostiseras till 2,5 mnkr. 
Både luftrenarna på Solgården och rivningen är obudgeterade och resulterar 
således i en avvikelse mot budget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse för perioden på 
3,4 mnkr och prognosen för helåret pekar mot ett litet underskott på 0,3 mnkr. 
Större underskott prognostiseras inom förskolan (-3,7 mnkr) och 
gymnasieskolan (-1,0 mnkr). Förskolan har fler barn i verksamheten än 
budgeterat och har därför högre personalkostnader. Verksamheten har även 
fler resurser för barn i behov av särskilt stöd än budgeterat. Även i 
gymnasieskolan är antalet elever fler än budgeterat. 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 7,6 mnkr. Samtidigt 
prognostiserar nämnden ett underskott för helåret på 9,6 mnkr. Den största 
prognostiserade avvikelsen finns inom individ- och familjeomsorgen 
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(-4,8 mnkr) där framför allt vård och insatser för barn och unga drar över 
budget (-4,9mnkr). Vård och omsorgs prognos pekar mot ett underskott på 
3,8 mnkr och det är verksamheterna inom särskilt boende som har den det 
största underskottet på 2,3 mnkr. Verksamheterna inom LSS och integration 
förväntas i stort sett hålla sin budget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 
kommunfullmäktige förväntas nå ett resultat nära budget. 
 
Nämndernas totala underskott för perioden motsvarar 0,5 % av nämndernas 
totala budget och det prognostiserade underskottet motsvarar 2,5 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-24, 2 sidor. 
Delårsrapport och prognos 2022-08-31, 45 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220628 § 106 
KF 220613 § 80 
KS 220524 § 71 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen + handling 
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KS/2022:323 

KS § 145 
 

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel gällande tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ges 
i uppdrag att utöva tillsyn gällande tobaksfria nikotinprodukter vid 
försäljningsställen inom Gagnefs kommun. 

Motivering till beslut 
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel kan 
ges i uppdrag att även utöva tillsyn gällande tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Ordförandens beslut den 3 oktober 2022 (dnr KS 22022:395) gäller tills det 
att kommunfullmäktige avgjort frågan slutligt. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat instifta Lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022. 
 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är 
förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att 
näringsidkare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till 
kommunen. Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, 
vilket ska beskrivas i program för egenkontroll. I lagen regleras 
försäljningen genom åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i 
marknadsföringen. Kommunen ges ansvaret över tillsynen av de fysiska 
försäljningsställena. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har den 3 oktober 2022 beslutat att den 
gemensamma nämnden fick tillämpa lagen (2022:1257) omedelbart i 
avvaktan på beslut av kommunfullmäktige. Ordförandens beslut fattades 
med stöd av 6 kap. 39 § Kommunallagen (2017:725). 

Bedömning 
Implementeringen av en redan gällande lag torde kräva att kommunens 
ansvar och uppdrag tydliggörs vad beträffar den kommunala behörighet och 
befogenhet som följer med lagen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-10, 2 sidor. 
Tjänsteskrivelse av ATL, 2022-08-02, dnr ATL0048/22, 4 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
Ordförandebeslut 2022-10-03 

Lagrum 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:398, KS/2022:323 

KS § 146 
 

Avgift för tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgiften för tillsyn gällande försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
ska vara 1 500 kronor per år i Gagnefs kommun. 

Motivering till beslut 
Kommunfullmäktige får besluta om tillsynsavgift för försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Tillsynsavgiften bör vara den samma som för anmälningspliktiga varor i 
form av folköl samt e-cigarretter och påfyllningsbehållare. Årsavgiften för 
tillsyn gällande försäljning av dessa produkter är idag 1 500 kronor inom 
Gagnefs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat stifta lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257), vilken trädde i kraft den 1 augusti 2022. 
Av lagen följer bland annat att kommunen ges ansvar för tillsyn av 
försäljning av dessa varor. Tillsynen är den samma som sedan tidigare 
gäller för anmälningspliktiga varor som exempelvis tobaksvaror.  
 
I beslut den 3 oktober 2022 har kommunstyrelsens ordförande gett den 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel i utökat 
uppdrag att sköta tillsynen gällande försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter vid försäljningsställen inom Gagnefs kommun. Beslutet 
gäller fram till dess att kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras genom 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725). I 40 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter anges att kommunen 
får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av ifrågavarande slag. 
 
Tillsynsavgiften för tobaksfria nikotinprodukter bör gälla från den 1 augusti 
2022. Under 2022 faktureras avgiften för genomförd tillsyn i efterhand. 
Från 2023 faktureras avgiften samtidigt med avgiften för tobak, folköl, 
e-cigarretter samt påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel. 
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Bedömning 
Avgiften för tillsyn gällande försäljning av tobaksfria nikotinprodukter bör 
beräknas och tillämpas på samma sätt som avgifterna för tillsynen gällande 
försäljning av tobak, folköl, e-cigarretter samt påfyllningsbehållare och 
receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-10, 2 sidor. 
Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter, 2022-08-04, 
dnr ATL0048/22 (dnr KS/2022:323), 1 sida. 

Lagrum 
2 kap. 5 § Kommunallag (2017:725) 
40 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:427 

KS § 147 
 

Skattesats för Gagnefs kommun 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa skattesats för 2023 till 22,29 %. 

Motivering till beslut 
Enligt kommunallagen kan kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger 
avvakta med att upprätta ett budgetförslag till november månad. Då måste 
kommunstyrelsen ändå under oktober månad föreslå en skattesats som 
kommunfullmäktige kan besluta under november. Skattesatsen kan sedan 
ändras vid kommunfullmäktiges slutgiltiga budgetbehandling under 
december månad. 
 
På grund av att det är valår har budgetberedningen inte lämnat något 
budgetförslag till kommunstyrelsen. Därför kan kommunstyrelsen inte 
upprätta budgetförslaget i oktober. Förutsättningen för budgetarbetet har 
hela tiden varit oförändrad kommunalskattesats. Därför bör 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 
22,29 % under 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-12, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:345 

KS § 148 
 

Riktlinjer Cyklar - Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Riktlinjer Cyklar” för Hjälpmedelsnämnden Dalarnas verksamhet. 

Motivering 
Ny Riktlinjer Cyklar ger tydligare bedömnings- och förskrivningskriterier 
av cyklar. Den administrativa hanteringen blir enklare och cyklarna kommer 
in i Dalarnas hjälpmedelscenters kretslopp för återanvändning efter godkänd 
rekonditionering och besiktning. 

Ärendebeskrivning 
För att förtydliga och underlätta hanteringen vid förskrivning av cyklar har 
tidigare riktlinje för cyklar reviderats och har fastställts av Hjälpmedels-
nämnden, Region Dalarna, den 18 augusti 2022. Hjälpmedelsnämnden vill 
ha svar från respektive kommun att man avser följa rekommendationen av 
ny riktlinje. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 221017 § 70, dnr SN/2022:93, 1 sida. 
Protokollsutdrag, HJN 220818 § 26, 1 sida. 
Tjänsteutlåtande, Region Dalarna, Hjälpmedel Dalarna, 2022-06-20, 3 sidor. 
Riktlinjer Cyklar, versionsnummer 0.2, Hjälpmedel Dalarna och Dalarnas 
kommuner, 3 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-06-20, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:392 

KS § 149 
 

Reglemente för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Reglemente för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun”. 

Motivering till beslut 
Utifrån att de belopp som utgör partistöd har varit oförändrade, i vart fall, 
sedan 2014, så kan det med hänvisning till kostnadsutvecklingen anses 
motiverat att revidera de aktuella beloppen. 
 
Ändringar av partistödet med avseende på belopp bör beslutas av det 
fullmäktige som föregår det fullmäktige som tillträder efter ett allmänt val. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta om partistödets 
omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.  
 
Gällande reglemente för partistöd i Gagnefs kommun är fastställt av 
fullmäktige den 14 december 2020, § 210 (dnr KS/2020:440/10). 
 
Enligt föreliggande reglemente (6 §) ska detta revideras inför varje 
mandatperiod. 

Bedömning 
Efter att kommunfullmäktige fastställde nuvarande reglemente för 
kommunalt partistöd har inga ändringar gjorts gällande kommunallagens 
regler för kommunalt partistöd. 
 
Partistödet i Gagnefs kommun ges enligt följande. 

‒ Ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor, per parti och år. 
‒ Ett mandatstöd, som uppgår till 11 500 kronor, per mandat och år. 
‒ Ett utbildningsstöd, som uppgår till 1 000 kronor, per mandat och 

mandatperiod. 
 
De fastställda beloppen har varit oförändrade, i vart fall, sedan 2014. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS AU 221011 § 33, 2 sidor. 
Reglemente för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-29, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 201214, § 210, dnr KS/2020:440 

Lagrum 
Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 29-32 §§. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:11 

KS § 150 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Fördjupade översiktsplaner inklusive LIS-plan 

• Samhällsbyggnadsorganisationen 

• Stora skogen i Djurås 

• Ledningsgruppen 

• Utbildning för krisledningsstaben 

• Investeringsutredningar, förskolor och skolor 

• Äldreboendet, Högsveden 

• Lokal ägardialog med DVAAB/Gagnefs Teknik AB 

• Rekrytering, personal 

• Regionalt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-24, 1 sida. 
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KS/2022:428, KS/2011:952, KS/2019:233, 
KS/2022:77, KS/2022:192, KS/2022:385 

KS § 151 
 

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 
Au 120911 § 205 
KS/2011:952 
TN/2015:108 

Bidrag för alternativ uppvärmning – Stråkvägen 1, 
Djurås 

Tn 180322 § 18 
TN/2018:66 
KS/2019:233 

Belysning miljöstationen i Bäsna 

KF 220307 § 3 
KS/2022:77 

Motion om att detaljplanera skogenområdet i Djurås 

KF 220613 § 75 
KS/2022:192 

Medborgarförslag om tillgänglighet till 
återvinningscentral 

KS 220927 § 137 
KS/2022:385 

Nämndinitiativ om huvudmannaskap för skolan i 
Gagnefs kommun 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-13, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2022-10-13, 7 sidor. 
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KS/2022:360 

KS § 152 
 

Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta ”Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete i Gagnefs kommun”. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt kommunen gör och i alla 
beslut som fattas. En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang 
hos medarbetarna. Detta är en del av kommunens arbete med att vara en 
attraktiv arbetsgivare, vilket ökar kommunens möjlighet att rekrytera, behålla 
och utveckla medarbetarna. 
 
Vid en översyn av kommunens arbetsmiljöarbete samt kunskapen i frågan hos 
chefer och medarbetare upptäcktes en viss otydlighet och kompetensbrist. 
Under samma period gjorde även Arbetsmiljöverket inspektioner i vissa av 
organisationens verksamheter och belyste i samband med det vissa 
otydligheter i arbetsmiljöarbetet. Det innefattade bland annat oklarheter i 
hanteringen av riskanalyser samt att det saknades en övergripande rutin för 
introduktion av nya medarbetare. Sammantaget kunde konstateras att 
kommunen saknade en riktlinje för att tydliggöra mål, rutiner och roller i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter att den arbetats fram har riktlinjen 
sedan samverkats i Cesam.   
 
Denna riktlinje ska fungera som ett stöd för alla chefer och medarbetare 
samt tydliggör arbetsmiljöarbetet i Gagnefs kommun. Syftet med riktlinjerna 
är att skapa tydlighet, medvetenhet och kunskap hos medarbetare inom 
Gagnefs kommun gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen har 
sin utgångspunkt i arbetsmiljölagstiftningen och den kommunövergripande 
arbetsmiljöpolicyn som fastställer hur arbetsförhållandena ska vara med 
hänsyn till fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden. 
 
Mål och riktlinjer preciseras i de övergripande rutinerna. I rutinerna anges 
ansvar för olika roller och aktiviteter samt vilka verktyg och systemstöd som 
ska användas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS PU 221011 § 16, 1 sida. 
Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete i Gagnefs kommun, 17 sidor. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 19 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-26, 1 sida. 
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KS/2022:385 

KS § 153 
 

Nämndinitiativ om huvudmannaskap för skolan i 
Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå nämndinitiativet. 

Motivering till beslut 
Initiativet omfattar förslag i fyra punkter som det får anses att barn- och 
utbildningsnämnden har ansvar, behörighet och befogenhet att hantera på 
utförande- och detaljnivå enligt lag, förordning och antaget reglemente för 
nämnden. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt gällande nämnderna och de kommunala 
bolagen kan inte anses omfatta löpande anvisningar eller instruktioner 
gällande det uppdrag och ansvar som explicit faller på respektive nämnd, 
vilka utifrån kommunrättsliga och förvaltningsrättsliga principer är att anses 
som egna och självständiga myndigheter.  
 
De förslag som upptas i initiativet måste anses falla utanför 
kommunstyrelsen behörighet- och befogenhet. 
 
Det är i första kommunfullmäktiges revisorer som har i uppdrag att granska 
regelefterlevnad och ändamålsenligheten inom kommunens verksamheter. 
Ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige har möjlighet att 
motionera i fråga som rör viss verksamhet eller visst ansvar inom 
kommunen. I beredningen av en motion ges respektive nämnd eller 
verksamhet tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Daniel Bergman (S) har vid sammanträde med kommunstyrelsen den 
27 september 2022 väckt ett nämndinitiativ gällande huvudmannaskap 
för skolan i Gagnefs kommun. 

Bedömning 
I kommunallagen 4 kap. 20 § (2017:725) stadgas att ”Varje ledamot i en 
nämnd får väcka ärenden i nämnden”. Det innebär att en eller flera 
ledamöter tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna och det betecknas 
som ett nämndinitiativ. Med nämnd avses nämnder och kommunstyrelse. 
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Ett nämndinitiativ kan lämnas utan åtgärd om frågan som initiativet gäller 
inte bedöms vara inom nämndens ansvarsområde. 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tillsynsplikt över den 
kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen. Styrelsen utövar sin 
tillsynsplikt utifrån kommunens styrmodell och principer för den 
ekonomiska styrningen samt utifrån de reglementen som är fastställda av 
fullmäktige för respektive nämnd. Inom ramen för tillsynsplikten håller 
styrelsen fortlöpande dialog och uppföljningssamtal med nämnderna. 
Delegationsordningen för styrelsen, nämnd och kommunalt bolag fastställs 
självständigt av dessa. 
 
Utifrån den nämndsorganisation som gäller för Gagnefs kommun så svarar 
barn- och utbildningsnämnden för det ansvar som faller på kommunen i 
egenskap av huvudman för skolverksamheten under nämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-19, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KS 220927 § 137, 1 sida. 
Nämndinitiativ, 2022-09-27, 1 sida. 

Underlag 
Prop. (2016/17:171), ”En ny kommunallag”. 
Kommunallagen (2017:725). 

Lagrum 
4 kap 20 § kommunallag (2017:725), initiativrätt 
6 kap 1 § kommunallagen (2017:725), styrelsens tillsynsplikt 

Protokollsutdrag 
Daniel Bergman (S) 
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KS/2022:363, KS/2022:366, KS/2022:234, 
KS/2022:373, KS/2022:211, KS/2022:20 

KS § 154 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Granskningsrapport KPMG, Räddningstjänsten Dala Mitt 

Räddningstjänsten Dala Mitt beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Underlag 
Protokollsutdrag, RDM 220609 § 34, dnr 2022-000342, 3 sidor. 
Yttrande avseende granskning av årsredovisning 2021, RDM, 3 sidor. 
Tjänsteutlåtande RDM, 2022-05-11, 1 sida. 
Protokollsutdrag, RDM 220428 § 14, dnr 2022-000342, 3 sidor. 
Missiv, granskning av årsredovisning 2021, 2022-03-28, 1 sida. 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021-12-31, KPMG, 21 sidor. 

Dnr: KS/2022:363 

2. Budget 2023, Dala Vatten och Avfall AB 

Dala Vatten och Avfall AB beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget avseende år 2023 i 
enlighet med bilagt underlag. 

Underlag 
Protokollsutdrag, DVAAB 220907 § 52, dnr 2022-32, 1 sida. 
Dala Vatten och Avfall Budget 2023, 2022-09-07, 23 sidor. 

Dnr: KS/2022:366 

3. Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 2 2022 

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

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220919 § 65, dnr SN/2022:48, 2 sidor. 

Dnr: KS/2022:234 (SN/2022:48) 
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4. Uppföljning av utvärdering covid-19-pandemin, Region Dalarna 

Underlag 
Uppföljning av ”Utvärdering av Region Dalarnas arbete samt samverkan 
med kommuner i Dalarna under covid-19-pandemin”, 36 sidor. 

Dnr: KS/2022:373 

5. Delårsbokslut (T2) och prognos augusti 2022 – Ekonomi i balans, 
Överförmyndare i samverkan 

Överförmyndare i samverkan beslut 
Det ekonomiska resultatet och prognosen efter augusti 2022 för 
Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen godkänns. 

Underlag 
Protokollsutdrag, ÖiS 220928 § 101, 3 sidor. 

Dnr: KS/2022:211 

6. Ohälsotal 2022-01-01--2022-08-31 

Ärendebeskrivning 
Årets två första månader påvisade mycket höga sjuktal vilket fortfarande får 
en stor påverkan på den ackumulerade frånvarostatistiken. Sedan dess har 
sjukfrånvaron succesivt minskat även om den fortfarande ännu inte har en 
önskvärd nivå. Det går även att se en viss ökning under augusti.  
 

Sjukfrånvaron för kultur- och fritidsförvaltningen samt miljö- och 
byggförvaltningen påverkas mycket av några få medarbetares 
långtidsfrånvaro. Resterande förvaltningar har majoritet korttidsfrånvaro. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS PU 221011 § 18, 1 sida. 
Sjukfrånvarofrekvens exklusive sjukersättning, 1 sida. 
Arbetad tid och sjuktimmar 2022-01-01--2022-08-31 Periodiserat, 2022-09-21, 
1 sida. 

Dnr: KS/2022:20 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-19, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige (nr 1-5) 
Socialnämnden (nr 3) 
Personalutskottet (nr 6)  
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KS/2022:32 

KS § 155 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Falun Borlänge-regionen 
‒ ”Masa dig hem” 
‒ E-16 partnerskap 

• Räddningstjänsten Dala Mitt 

• Beredningen för Dalarnas utveckling 
‒ Dalastrategi 
‒ Kollektivtrafiken 

• Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
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KS/2022:429 

KS § 156 
 

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, 2022-10-24, 1 sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2022-10-05, 1 sida. 
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KS/2022:35 

KS § 157 
 

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, 2022-10-19, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2022-10-11, §§ 31-36 
Personalutskottet 2022-10-11, §§ 16-18 
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KS/2022:430 

KS § 158 
 

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 
62/2022, Yttrande till Försvarsmakten 
63-69/2022, Parkeringstillstånd 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-19, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2022-10-19, 1 sida. 

 


