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Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:17 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Tomas Fredén (S) §§ 3, 5-6, 9-11, 13-28 
Jan Wiklund (M) 1-4, 6-8, 12, 15-19, 21-22 
Anders Bengtsson (KD) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Christina Walles (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) §§ 1-2, 4, 7-8, 12 
Thomas Lindh (C) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M) §§ 5, 9-11, 13-14, 20, 23-28 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Daniel Bergman (S) del av § 24 
Christina Walles (S) §§ 3, 5-6, 9-11, 13-28 
Jan Wallin (M) §§ 1-4, 6-8, 12, 15-19, 21-22 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §§ 1-2 
Rolf Davidsson, enhetschef administration, §§ 4, 7-8 
Karin Halvarsson, ekonom, § 12, del av § 24 
Sven Tysklind, ekonom, § 12, del av § 24 
Helena Halvarsson, avdelningschef personal, § 18 
Katharina Mansfeld, avdelningschef ledning/administration, §§ 21-22 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, §§ 3, 6, 15-17, 19 
David Östh, markingenjör, §§ 3, 6 
Kia Visén, samhällsplanerare, §§ 15-16 
Eric Larsson, samhällsplanerare, § 17 
Tomas Kristoffersson, näringslivsutvecklare, del av § 24 
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Övriga 
Eva-Lena Palander, Falun-Borlänge regionen, del av § 24 
Mats Lindqvist, Falun-Borlänge regionen, del av § 24 
Bengt Welin, Dalälvarnas utvecklingsområde, del av § 24 
Ingegerd Lindfors, Dalälvarnas utvecklingsområde, del av § 24 
Markus Svensson, Dalälvarnas utvecklingsområde, del av § 24 
 
Justering 
Justerare 
Christer Iversen (L) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-02-17, kl. 16:00 §1-§28 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Christer Iversen (L)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-15 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§1-§28 2022-02-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-03-14 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2021:52 

KS § 1 
 

Medborgarförslag om fritidsbank i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 
borde ha en fritidsbank. 

Bedömning 
Fritidsbanken är ett nationellt koncept där kommuner eller frivilligorganisationer 
står som huvudman för ett typ av ”bibliotek” där man kan låna idrotts- och 
fritidsutrustning i stället för böcker. Den utrustning som erbjuds för utlån är 
vanligtvis sådant privatpersoner skänkt till fritidsbanken. 
 
Fritidsbanken finns idag i ett drygt hundratal kommuner i Sverige. I Dalarna 
driver exempelvis Vansbro och Säter fritidsbank i kommunal regi. Det 
vanliga är att fritidsbanken bemannas av kommunens dagliga verksamhet, 
arbetsmarknadsenheten med till exempel resurscenter eller av 
integrationsavdelningen. Ansvar för budget och planering ligger ibland på 
fritidsavdelning och ibland inom sociala sektorn, annan kommunal 
avdelning eller förvaltning. 
 
Att driva en fritidsbank ställer krav på lokal, bemanning samt budget för 
drift och inköp.  
 
Om Gagnefs kommun beslutar att starta en fritidsbank föreslås att en 
projektledare tillsätts samt att beslut fattas om finansiering för såväl 
utredning som implementering och drift. 

Finansiering 
Ett projekt med planering, uppstart och drift av en fritidsbank ryms inte 
inom kultur- och fritidsnämndens nuvarande budgetram. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna till att inrätta 
en fritidsbank i Gagnefs kommun. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 211118 § 58, dnr KFN/2021:30, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 210308 § 6, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-01-28, 2 sidor. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 211104 § 22, 2 sidor. 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-09-20, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:53 

KS § 2 
 

Medborgarförslag om en discgolfbana i Djurås 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun 
tar initiativ till att undersöka möjligheterna att bygga en discgolfbana i 
Djurås. 

Ärendets beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda möjligheten att realisera förslaget. Kontakt har tagits med 
kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning samt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen för att inhämta synpunkter. 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsavdelningens synpunkter: 
Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiv till att en discgolfbana 
anläggs i Djurås på anvisad plats. Samhällsbyggnadsavdelningen kan bidra 
med att upplåta den kommunala marken. Anläggning, skötsel och ansvar för 
discgolfbanan kommer inte kommunen att stå för. Den part som anlägger 
och/eller sköter området behöver se till att ha erforderliga tillstånd 
exempelvis från olika myndigheter för bygglov, strandskyddsdispens, 
nyckelbiotop och så vidare. Vid anläggning och skötsel av området ska 
samverkan ske med miljö- och byggförvaltningen för att säkerställa 
nyckelbiotopens värden. Åtgärden strider inte mot pågående översiktsplan 
som anger att marken ska användas för rekreation och bevara naturvärden. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter: 
Lövskogen i ravinen är en utpekad nyckelbiotop. Om åtgärder ska göras i en 
nyckelbiotop måste samråd ske med Skogsstyrelsen. Längs Färjbäcken råder 
strandskydd. Det innebär bland annat att åtgärder inte får vidtas som 
väsentligt påverkar växt- och djurlivet. En preliminär bedömning är att det 
går att anlägga en stig genom försiktig röjning samt anlägga en gångbro 
över bäcken utan att det påverkar naturvärdena negativt. Däremot går det 
inte att göra en avverkning för att öppna upp området utan att det blir en 
väsentlig påverkan på naturvärdena kopplade till lövträd och död ved i en 
skuggig och fuktig miljö. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning: 
Intresset för spontanidrott har under senare år ökat och förväntas vara 
fortsatt stort. En centralt belägen discgolfbana inbjuder till rörelse för alla 
åldrar och är ett positivt tillskott till de idrotts- och fritidsanläggningar som 
finns i kommunen. Om en förening i kommunen kontaktar kommunen och 
visar intresse för att driva ett sådant projekt, ställer sig kultur- och 
fritidsförvaltningen positivt till det. 

Finansiering 
Medel finns i kultur- och fritidsnämndens budget för drifts- och 
anläggningsbidrag samt investeringsbidrag vid eventuell ansökan från 
förening. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 211118 § 59, dnr KFN/2021:31, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 210308 § 7, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-01-28, 3 sidor. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 211104 § 23, 2 sidor. 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-09-20, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:327 

KS § 3 
 

Medborgarförslag om en hundrastgård 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att anlägga en 
hundrastgård i Gagnefs kommun. 

Bedömning 
Gagnefs kommun har inte resurser för att i egen regi kunna bygga och 
ombesörja underhåll av en hundrastgård i kommunen. Gagnefs kommun kan 
upplåta lämplig mark till annan part för uppförande och drift av en 
hundrastgård. Motparten bör vara en registrerad förening som långsiktigt 
kan ta helhetsansvar för anläggningen gällande drift och skötsel. 
 
Konkreta förslag på lämpliga ytor finns inte i dagsläget från kommunens 
sida utan detta får diskuteras i dialog med en eventuell motpart i framtiden. 
Bygglov kan krävas beroende på rastgårdens placering, utformning och 
omfattning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-03, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 210927 § 139, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-09-16, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:382 

KS § 4 
 

Medborgarförslag om café i Djurås 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

Motivering till beslut 
Frågan om att etablera ett kommersiellt café faller inte inom den kommunala 
kompetensen. 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag 
med önskemål om ett café i Djurås. 

Bedömning 
Det är positivt med tankar gällande ökad attraktion och ökad trivsel, som 
önskemål om ett café i Djurås. 
 
En kommun har dock inte behörighet och befogenhet att etablera och driva 
kommersiella företag. Under vissa begränsade och specifika omständigheter 
kan en kommun, med stöd av Lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter, bedriva viss näringsverksamhet. Detta undantag torde dock 
inte gälla för att etablera ett kommunalt café i Djurås.  
 
En kommun har dock behörighet och befogenhet att generellt städja 
näringslivet inom kommunen, under förutsättning att verksamheten inriktas på 
företagarkollektivet i allmänhet. Genom företagsrådgivning kan kommunen 
lämna råd till någon enskild som vill starta ett café i exempelvis Djurås. 
 
Upplysning 
Kommunens näringslivsutvecklare har kontaktat förslagsställaren för att 
informera om gällande lagar och regler för kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-24, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 211108 § 161, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-10-18, 1 sida. 

Underlag 
Muntlig redovisning vid tjänstemannaberedning 2022-01-20 av 
näringslivsutvecklare. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-15 9 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Lagrum 
Kommunallag (2017:725), 2 kap. 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:361 

KS § 5 
 

Motion om persontrafik på Västerdalsbanan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

Motivering till beslut 
Motionen kan anses besvarad med hänvisning till att Gagnefs kommun 
verkar för en upprustning och utveckling av Västerdalsbanan i samverkan 
med berörda kommuner inom ramen för Västerdalsbanans intresseförening. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Robert Österlund (V) att  
Gagnefs kommun initierar tillsättning av en arbetsgrupp, tillsammans med 
berörda kommuner, som uppvaktar Trafikverket och regeringen om att 
öppna Västerdalsbanan för persontrafik. 

Bedömning 
Gagnefs kommun ingår i Västerdalsbananas intresseförening tillsammans 
med Borlänge kommun, Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun. 
Intresseföreningen arbetar för upprustning och utveckling av Västerdalsbanan. 
 
Gagnefs kommun, har i likhet med övriga kommuner i föreningen, en ordinarie 
ledamot och en personlig ersättare för ordinarie ledamot, i föreningens styrelse. 
 
Intresseföreningen hade sin senaste årsstämma den 21 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-02, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 211108 § 162, 1 sida. 
Motion, 2021-10-09, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:402 

KS § 6 
 

Motion om odling på kommunal mark 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Robert Österlund (V) att  

• Starta projekt för odling på kommunal mark i Djurås. Alla invånare i 
Gagnefs kommun ska här ges möjlighet att odla. Om projektet visar 
sig lyckat ska samma sak utföras i övriga kommundelar. 

• Undersöka möjligheten att upplåta mark till odlingslotter i Djurås, 
Mockfjärd och Gagnef. 

• Upplåta mark till medborgarna för gemensam odling. 

• Ansvara för igångsättning av projektet genom att initiera bildandet 
av en odlarförening. 

• Upprätta riktlinjer för hur brukandet av kommunens mark i 
sammanhanget ska hanteras. 

 
Markanvändningen i tätorterna styrs i huvudsak av detaljplaner. I detaljplaner 
skiljer man på allmän plats och kvartersmark. Gagnefs kommun äger både 
mark som är allmän plats och kvartersmark men även en del mark som inte är 
detaljplanelagd. Förutsättningarna ser olika ut för odling på allmän plats, 
kvartersmark och icke detaljplanelagd mark. 
 
Merparten av de tätortsnära grönytorna är allmän plats vilket innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänheten och får därmed inte upplåtas till 
enskilda intressen. Odlingslotter knutna till enskilda medborgare är därmed 
inte förenligt med innebörden av allmän plats.  
 
Kvartersmark avser detaljplanelagd mark som inte är allmän plats eller 
vattenområde. Kvartersmark kan både vara för allmänt och enskilt ändamål. 
I plan- och bygglagstiftningen finns det ett flertal benämningar för att 
precisera markanvändningen på kvartersmark varav en är odlingsändamål 
och brukar betecknas med L på plankartan. Gagnefs kommun har i dagsläget 
inga ytor planlagda för detta ändamål. 
 
Den icke planlagda kommunala marken som lämpar sig för odling är i stor 
omfattning redan utarrenderad för lantbruksändamål. 
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Behovet av att odla gemensamt på kolonilotter torde främst finnas hos 
boende i hyreshus varvid frågan om gemensamma ytor för odling skulle 
kunna lösas inom hyreshusägarnas egna fastigheter på kvartersmark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-03, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 211108 § 164, 1 sida. 
Motion, 2021-10-30, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:409 

KS § 7 
 

Motion om redovisning av reinvesteringspengar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

Motivering till beslut 
Så som den föreliggande motionen är formulerad torde anses att motionen 
inte motsvarar formerna för en motion till fullmäktige. Syftet med motionen 
torde mer tillgodoses genom en interpellation, med motsvarande innehåll, 
riktad till någon med ansvar för ärendets art. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD), 
Lars-Erik Granholm (KOSA), Christer Iversen (L) Robert Österlund (V) 
och Maria Alfredsson (MP) att 

• Gagnefs Teknik AB redovisar till kommunfullmäktige vad av 
reinvesteringar i vatten- och avloppsnätet som gjorts under det 
gångna året samt hur lång förnyelsetakten är. 

• Gagnefs Teknik AB redovisar till kommunfullmäktige hur mycket 
av ledningsnätet som idag är dokumenterat så man vet var de finns 
i marken. 

Bedömning 
En motion i kommunfullmäktige ska i princip vara så formulerad att den 
kan besvaras med beslut om bifall, avslag eller med att motionen ska anses 
besvarad. 
 
Föreliggande motion kan anses vara så formulerad att den inte kan beredas 
på formenligt vis, med förslag till beslut. 
 
Innehållet i motionen som sådan torde formenligt mer överensstämma med 
en interpellation ställd till någon med ansvar för ärendets art. 
 
Redovisningar av direkta sakförhållanden torde ges en mer direkt 
behandling som svar på en interpellation än genom en formell beredning i 
syfte att klargöra grund för bifall, avslag eller att anse motionen besvarad. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-24, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KF 211108 § 166, 1 sida. 
Motion, 2021-11-02, 1 sida. 

Lagrum 
Kommunallag (207:725), 4 kap. § 19 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-15 15 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

KS/2019:429 

KS § 8 
 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt – revidering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt”. 

Motivering till beslut 
De föreslagna förändringarna kan bedömas vara relevanta och nödvändiga 
utifrån syftet att tydliggöra överensstämmelse med kommunallagen (2017:725), 
att göra texten mer lättläst samt att göra tydligare hänvisningar i texten. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt har i beslut den 2 december 2021 
(§ 65) lämnat förslag till revidering av förbundsordningen. Samtliga 
medlemskommuner föreslås besluta att anta föreslagen revidering av 
förbundsordningen. 

Bedömning 
Direktionens förslag till revidering av förbundsordningen innefattar i huvudsak 
redaktionella ändringar och vissa förtydliganden genom hänvisningar till 
kommunallagen (2017:725). Föreslagna ändringar av mer principiellt innehåll 
avser punkterna 9 (Ledamöter och ersättare), 10 (Deltagande på distans) och 
punkten 27 (med avseende på ändring av rubrik, från ”Ekonomiska förmåner” 
till ”Arvode och ersättning till förtroendevalda”). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-24, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, RDM 211202 § 65, 1 sida. 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt (föreslagen revidering), 
Räddningstjänsten Dala Mitt, 10 sidor. 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt, Räddningstjänsten Dala Mitt, 
2020-10-07, dnr 2020-001073, 8 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF  201214 § 207 

Lagrum 
Kommunallag (2017:725), 5 kap. §§ 1 och 6. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:11 

KS § 9 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Översiktsplan 

• Äldreboende, Högsveden 

• Stortäppa Handelsområde 

• Bostadsbyggnation, externa investerare 

• Investeringsbehov lokaler 

• Utredningar 
‒ Vaccinationskrav 
‒ Investering, skola 
‒ Arbetsmarknadsenheter och vuxenutbildning 
‒ Ledningsfunktion inom barn- och utbildningsförvaltningen 

• Ledning och verksamhetsutveckling 
‒ Aktivt medarbetarskap  
‒ Lednings- och styrprinciper 
‒ Implementering av Värdegrunden 
‒ Internhyran 
‒ Erfarenheter av corona/covid-19 

• ”Leda i förändring” 

• Finansieringsprincip, Visit Dalarna 

• Dala Airport, Falun-Borlänge regionen 

• Nationell transportinfrastrukturplan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-14, 2 sidor. 
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KS/2018:244 

KS § 10 
 

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 210308 § 6 
KS/2021:52 

Medborgarförslag om fritidsbank i Gagnefs kommun 

KF 210308 § 7 
KS/2021:53 

Medborgarförslag om discgolfbana i Djurås 

KF 210927 § 139 
KS/2021:327 

Medborgarförslag om en hundrastgård 

KF 211108 § 161 
KS/2021:382 

Medborgarförslag om café i Djurås 

KF 211108 § 162 
KS/2021:361 

Motion om persontrafik på Västerdalsbanan 

KF 211108 § 164 
KS/2021:402 

Motion om odling på kommunal mark 

KF 211108 § 166 
KS/2021:409 

Motion om redovisning av reinvesteringspengar 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-08, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2022-02-08, 9 sidor. 
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KS/2021:221 

KS § 11 
 

Finansrapport 2021-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ”Finansrapport 2021-12-31” till handlingarna samt att översända 
rapporten till kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning 
som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 ska finansförvaltningen 
rapportera till kommunstyrelsen 3 gånger om året. En gång om året, vid 
årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 1 sida. 
Finansrapport 2021-12-31, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige, rapport 
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KS/2021:31 

KS § 12 
 

Detaljbudget 2022 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ”Detaljbudget 2022 Kommunstyrelsen”. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden tillför 4,0 mnkr för en rad olika satsningar. Bland annat tillförs 
medel för grönyteskötsel och ytterligare medel för drift och skötsel av 
kommunens lekplatser. 280 tkr tillförs för att förbättra TIB-funktionen i 
kommunen. Medel tillförs också för kommunens interna och externa 
kommunikation samt för att förstärka ledningsorganisationen i den tekniska 
verksamheten enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-27, 1 sida. 
Detaljbudget 2022 Kommunstyrelsen, 2 sidor. 
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KS/2021:418 

KS § 13 
 

Plan budgetprocess 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Plan Budgetprocess 2023”. 

2. Tidplanen får ändras efter beslut av kommunstyrelsens ordförande. 

Ärendebeskrivning 
En plan för budgetarbetet har tagits fram, där datum för budgetberedningens 
sammanträden framgår. En sådan plan måste ha en viss flexibilitet, och kan 
behöva justeras. Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera 
tidplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-11-15, 1 sida. 
Plan budgetprocess 2023, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
Socialnämnden + handling 
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KS/2018:239 

KS § 14 
 

Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 
omsätta lån, fullmakter m m 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl (C), 1:e vice ordförande 
Irene Homman (S), kommunchef Tommy Sandberg, ekonomichef Jenz Ek 
samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i förening teckna 
kommunens firma. 

2. Kommunens firmatecknare får var för sig skriva på handlingar som rör 
överföring av telefonabonnemang, vem som för kommunens räkning får 
administrera SITHS kort, vem som för kommunens räkning får tillträde till 
Försäkringskassans SUS system samt ansökningar om kund- och kreditkort 
upp till kreditbelopp på 50 000 kronor. För kreditbelopp över 50 000 kronor 
ska handlingen underskrivas två i förening. 

3. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna kommunens 
bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Jenz Ek Ekonom, Karin Halvarsson 
Ekonomiassistent, Mikaela Israels Ekonom, Sven Tysklind 
Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow Ekonom, Helene Örnebring 
Ekonom, Erica Arvidsson 

4. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg och ekonomichef Jenz Ek att 
var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 
fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill säga 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning till 
ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. Utdrag ur detta 
protokoll ska tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, till 
ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. Utdrag ur detta 
protokoll ska tjäna som fullmakt. 

7. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån till 
kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, till 
ekonomichef Jenz Ek, kommunchef Tommy Sandberg. Utdrag ur detta 
protokoll ska tjäna som fullmakt. 
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8. Ge fullmakt åt ekonomichef Jenz Ek eller kommunchef Tommy Sandberg 
att underteckna handlingar där kommunstyrelsen beviljar kommunal borgen 
samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

9. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg eller den kommunchefen 
sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll ska 
tjäna som fullmakt. 

10. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Marcus Bröddén Blomqvist att ansöka 
om och som ombud företräda Gagnefs kommun vid lantmäteriförrättningar. 

11. Ge fullmakt åt teknisk chef Andreas Håll och kommunchef Tommy Sandberg 
att var för sig teckna handlingar för kommunens räkning avseende ärenden 
enligt bostadsförsörjningen. 

12. Ge fullmakt åt teknisk chef Andreas Håll och kommunchef Tommy Sandberg 
att var för sig teckna handlingar för kommunens räkning avseende: 

• köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter 

• att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 
kommunens fastigheter. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef 
Tommy Sandberg inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i 
dennes ställe. 

14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Jenz Ek 
inträder kommunchef Tommy Sandberg i dennes ställe. 

15. Utse kommunchef Tommy Sandberg till ombud för kommunen för att 
rekvirera statsbidrag i Socialstyrelsens e-tjänst. 

Ärendebeskrivning för beslutspunkt 3 
Förändring på grund av personalomsättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 3 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 200526 § 71 
KS 200117 § 8 
KS 190521 § 88 
KS 181016 § 140 
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KS/2018:69 

KS § 15 
 

Översiktsplan för Gagnefs kommun – inriktningsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ny inriktning för Gagnefs kommuns översiktsplan 2040 
samt tillägg till översiktsplan (TÖP). 

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.  
  
Samrådet med ett förslag till ny översiktsplan pågick från och med 
2021-10-08 till och med 2021-12-02. Samrådet har skett genom 
hybridmöten (med både fysisk och digital medverkan) på varje större 
tätort, myndighetsmöten, hemsida och annonsering.    
  
Efter genomfört samråd upprättades en samrådsredogörelse. Den redovisar 
de inkomna synpunkterna under samrådet samt hur kommunen ställer sig 
till dessa. Inkomna synpunkter har lett till ett antal förändringar, 
kompletteringar och redigering av ÖP 2040. Dessa ställs ut på granskning 
och ett granskningsutlåtande upprättas innan ÖP kan antas och slutligen 
vinna laga kraft. Kommunen räknar med att anta planen under 2022. 
Översiktsplanen ska sen aktualitetsförklaras (genom framtagande av en 
planeringsstrategi) varje mandatperiod.   
  
På grund av omfattande synpunkter kommer endast de kommuntäckande 
delarna av ÖP 2040 gå på granskning under våren 2022. I praktiken är det 
kapitel 1, 2, 3.1 samt 3.2 som går ut på granskning våren 2022. Det innebär 
att kommande arbete med tätortsfördjupningarna (samrådshandlingar kapitel 
3.3 blir 7 stycken fördjupade översiktsplaner (FÖPar)) och tillägg till 
översiktsplan (TÖP) LIS-plan senareläggs för att bearbeta alla inkomna 
synpunkter. Syftet med samrådet är att få in synpunkter och att de ska 
förbättra förslaget. För att göra rättvisa till det engagemang och förslag 
kommunen fått in behövs mera tid för att göra justeringar och ändringar i fd 
kapitel 3.3 om tätortsfördjupningar och TÖP LIS-Plan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-28, 2 sidor. 
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Underlag 
PowerPoint presentation. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 210928 § 156 
KS 200526 § 93 
KF 200309 § 29 
KS 200218 § 31 

Lagrum 
Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 1-3 §§  
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KS/2018:69 

KS § 16 
 

Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040 – beslut om 
samrådsredogörelse 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna samrådsredogörelse för översiktsplan Gagnefs kommun 
2040 samt tillägg till översiktsplan (TÖP). 

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.  
  
Samrådet med ett förslag till ny översiktsplan pågick från och med 
2021-10-08 till och med 2021-12-02. Samrådet har skett genom 
hybridmöten (med både fysisk och digital medverkan) på varje större 
tätort, myndighetsmöten, hemsida och annonsering.    
 
Efter genomfört samråd upprättades denna samrådsredogörelse. 
Den redovisar de inkomna synpunkterna under samrådet samt hur 
kommunen ställer sig till dessa. Inkomna synpunkter har lett till ett antal 
förändringar, kompletteringar och redigering av ÖP 2040. Dessa ställs ut på 
granskning och ett granskningsutlåtande upprättas innan ÖP kan antas och 
slutligen vinna laga kraft. Kommunen räknar med att anta planen under 
2022. Översiktsplanen ska sen aktualitetsförklaras (genom framtagande av 
en planeringsstrategi) varje mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-27, 2 sidor. 

Översiktsplan 2040 samt Tillägg till översiktsplan Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge plan, Samrådsredogörelse – Inledning, 2022-01-27, 4 sidor. 

Samrådsredogörelse – Bilaga 1, 146 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220215 § 15 
KS 210928 § 156 
KS 200526 § 93 
KF 200309 § 29 
KS 200218 § 31 
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KS/2021:426 

KS § 17 
 

Planändring på detaljplan Himmelslätta Airpark – hemställan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå hemställan om planändring samt översända svaret till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden önskar att Detaljplan för Himmelslätta Airpark 
d20070727 ändras. Detta för att möjliggöra en mer flexibel utformning. 
Önskemålet är sadeltak och pulpettak i svart eller röd kulör och att fasader i 
trä med röd, vit, grå, träfärgad eller svart kulör. 

Bedömning 
Gagnefs kommun är inte fastighetsägare eller huvudman inom aktuellt 
planområde. Syftet för planändring anses inte vara av väsentligt 
samhällsintresse. Miljö- och byggnadsnämnden bör upplysa fastighetsägaren 
att ansöka om planbesked. En planändring är förenad med en plan kostnad 
enligt plantaxa KF 171214 § 179. 

Finansiering 
Mycket enkelt planärende eller upphävande av detaljplan 60 tim. 
Indexuppräkning för 2022 är 969 kronor per timme. Kostnad 58 000 kronor 
+ kostnad för planbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-27, 1 sida. 
Detaljplan för Himmelslätta Airpark d20070727, 10 sidor. 
Protokollsutdrag, MBN 211110 § 103, dnr MBN/B2021-0286, 3 sidor. 

Lagrum 
Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 3 § 

Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KS/2022:15 

KS § 18 
 

Projekt Heltidsresan i Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anslå 600 tkr för år 2022 som finansieras av kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel för projekt Heltidsresan i Gagnefs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Benämningen ”Heltidsresan” är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR 
och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli 
norm inom välfärdens verksamheter. 
 
Grundsyftet är att genom heltidsresan öka förutsättningarna för att klara 
framtidens kompetensförsörjning samt vara en attraktiv arbetsgivare. 
I projektet hålls utvecklingsarbetet samman som en helhet inom kommunen, 
där verksamheters utvecklingsarbete kan påverkas av varandra. I projektet 
får verksamheterna det stöd de behöver för att komma framåt i målarbetet 
mot fler heltider i en högre takt än idag.  
 
Projektet beskrivs vidare i projektbeställningen. Projektets budget 
finansierar 1.0 projektledare under 2 år samt utbildningskostnader för 
verksamhetsrepresentanter. Projektledare ska rekryteras och projektet startar 
när projektledare finns på plats i organisationen.  

Finansiering 
Finansieras av kommunstyrelsens utvecklingsmedel under 2022. Medel för 
fortsättningen av projektet kommer att äskas i ordinarie budgetprocess, vilket 
innebär för 2023 cirka 1 miljon kronor samt 2024 cirka 0,5 miljon kronor. 
Projektet kan endast genomföras om erforderliga budgetbeslut fattas.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS PU 220201 § 1, 1 sida. 
Projektbeställning Heltidsresan, 2022-01-10, 6 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-21, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens personalutskott 
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KS/2021:439 

KS § 19 
 

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033” samt översända yttrandet till Infrastrukturdepartementet, 
Regeringskansliet. 

Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun har givits tillfälle att lämna synpunkter på förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Beslutsunderlag 
Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – Yttrande, 2022-01-18, 
5 sidor. 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – remiss, 
Trafikverket, 2021-11-30, TRV 2021/79143, 21 sidor. 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – rapport, 
Trafikverket, 223 sidor. 

Protokollsutdrag 
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet + handling 
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KS/2022:42 

KS § 20 
 

Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” 
för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
kommunstyrelsen. Uppföljningen avser år 2021. 
 
Förslag till åtgärder har lämnats där behov föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-08, 1 sida. 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - kommunstyrelsen, 
10 sidor. 
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KS/2021:78 

KS § 21 
 

Redovisning av intern kontrollplan 2021 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ”Redovisningen av intern kontrollplan 2021 Kommunstyrelsen”. 

Motivering till beslut 
Den internkontrollplanen 2021 för kommunstyrelsen består av 7 kontroller. 
Den kontrollansvariga återrapporteringen i verksamhetssystemet Stratsys 
visar att 2 i de specificerade kontrollområden fungerar, 4 är i behov av 
utveckling och 1 bedöms som ej godkänd. Åtgärdsplan upprättades.  

Definition av intern kontroll 
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Lagkrav 
Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §: 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 
16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

Intern kontrollplanen 
Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 
verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 
processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 2 sidor. 
Redovisning av intern kontrollplan 2021 Kommunstyrelsen, 2022-01-26, 3 sidor. 
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Underlag 
Återrapportering i verksamhetssystem. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 210326 § 58 
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KS/2022:31 

KS § 22 
 

Intern kontrollplan 2022 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta ”Intern kontrollplan 2022 Kommunstyrelsen”. 

Motivering till beslut 
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte 
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har 
sedan de områden där risktalet är större än 9 valts ut. Dessa ska sedan testas 
enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen 
sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas. 

Definition av intern kontroll 
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Lagkrav 
Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §: 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 
16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

Intern kontrollplanen 
Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och rutiner 
inom verksamheternas ansvarsområde. Processerna som belysas avser: 
förvaltningens-/verksamhetens mål, intäktsprocesser, inköps- och 
utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna regler 
och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar i 
kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs 
för att avlägsna bristerna. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 2 sidor. 
Intern kontrollplan 2022 Kommunstyrelsen, 2022-01-27, 3 sidor. 
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KS/2022:6 

KS § 23 
 

Val av ersättare i Västerdalsbanans Intresseförening (MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Rupert Tansley (MP) till ersättare i Västerdalsbanans 
Intresseförening för tiden fram till och med den 31 december år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Owe Thorssell (MP) har tidigare varit ersättare i Västerdalsbanans 
Intresseförening. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 211123 § 215 
KS 211019 § 181 
KS 210907 § 144 
KS 210601 § 123 
KS 210413 § 86 
KS 210413 § 85, dnr KS/2021:48 
KS 181211 § 198, dnr KS/2018:220 

Protokollsutdrag 
Rupert Tansley (MP) 
Västerdalsbanans Intresseförening 
MP, gruppledare 
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KS/2021:363, KS/2020:520, KS/2021:254, 
KS/2020:65, KS/2021:433, KS/2022:25, 
KS/2022:33, KS/2022:34 

KS § 24 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Flygutredning Dala Airport - rapport 

Underlag 
Rapport ”Flygutredning Dala Airport” inklusive bilagor, Falun Borlänge-regionen, 
2021-09-17, 278 sidor. 

Dnr: KS/2021:363 

2. Detaljplan för del av fastigheten Djurmo 1:11 (Ytterbacka) 

Mark- och miljööverdomstolen, 2022-01-18 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 

Mark- och miljödomstolen, 2021-11-18 
Mark- och miljödomstolen upphäver Gagnefs kommuns beslut den 
14 december 2020, § 205, att anta detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka). 

Underlag 
Protokoll 2022-01-18, mål nr P 14827-21, Mark- och miljööverdomstolen, 
Svea Hovrätt, 3 sidor. 
Dom 2021-11-18, mål nr P 627-21, Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, 
15 sidor. 

Dnr: KS/2020:520 

3. Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 3 2021 

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

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 211115 § 78, dnr SN/2021:48, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:254 (SN/2021:48) 
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4. Ombudgetering detaljbudget 2021 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Godkänna ombudgetering detaljbudget 2021 Socialnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 211115 § 74, dnr SN/2020:21, 2 sidor. 
Ombudgetering detaljbudget 2021 Socialnämnden, 1 sida. 

Dnr: KS/2020:65 (SN/2020:21) 

5. Inriktningsbeslut gällande framtida inträde i gemensam nämnd inom 
vuxenutbildning, AME och integration med Leksands kommun och 
Rättviks kommun 

Socialnämndens beslut 
Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen utreda förutsättningar för framtida inträde i 
gemensam nämnd inom vuxenutbildning, AME och integration med 
Leksands kommun och Rättviks kommun. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 211115 § 76, dnr SN/2021:105, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:433 (SN/2021:105) 

6. Medfinansiering Leader 2023-2030 – Dalälvarnas utvecklingsområde 

Underlag 
Varför Leader?, Dalälvarnas UtvecklingsOmråde, 9 sidor. 

Dnr: KS/2022:25 

7. Fördelning underskott avseende 2021- Räddningstjänsten Dala Mitt 

Ärendebeskrivning 
Resultatet avseende 2021 är preliminärt då revision ännu inte är genomförd. 

Underlag 
Fördelning underskott avseende 2021, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2022-01-20, 
1 sida.  

8. Bokslut 2021 kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen och ekonomerna informerar i ärendet. 

Dnr: KS/2022:33 
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9. Bokslut 2021 Gagnefs kommun 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen informerar i ärendet. 
Dnr: KS/2022:34 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-27, 3 sidor. 

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

KS § 25 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Visit Dalarna, ny finansieringsmodell klar 

• Militärregion Mitt, information 

• Räddningstjänsten Dala Mitt, rekrytering av ny förbundsdirektör 

• Dala Vatten och Avfall AB, rekrytering av ny vd 

• Dala Energi AB, flytt till ny handelsplats för bolagets aktier 

• Vaccination, förberedelser för 4:e dos mot Covid-19 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033, 
yttrande 
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KS/2019:328 

KS § 26 
 

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, 2022-01-27, 1 sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2022-01-24, 2 sidor. 
Lista över inkomna handlingar, 2021-11-02, 1 sida. 
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KS/2022:35 

KS § 27 
 

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, 2022-02-02, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2022-02-01, §§ 1-5 
Personalutskottet 2022-02-01, §§ 1-5 
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KS/2018:245 

KS § 28 
 

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 
73, 76-77, 79-82/2021, Parkeringstillstånd 
74, 84/2021, Nyttjanderättsavtal 
75/2021, Inköp av del av fastighet 
78/2021, Försäljning av villatomt 
83/2021, Verksamhetsbidrag 
1, 4-5/2022, Parkeringstillstånd 
2/2022, Markupplåtelseavtal 
3/2022, Köpekontrakt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-27, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2022-01-27, 1 sida. 

 


