
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-03-25 1 (21) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:03 
 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Christina Walles (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 
Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP)  
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
Elova Flank, ekonom 
Karin Halvarsson, ekonom, §§ 30, 33 
Sven Tysklind, ekonom, §§ 30, 33 
Katharina Mansfeld, avdelningschef ledning/administration, § 34 
Tomas Hellquist, avdelningschef IT/kommunikation, § 34 
Andreas Håll, avdelningschef tekniska, § 34 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, § 34 
Tomas Kristoffersson, näringslivsutvecklare, §§ 36, 38 
Rosa Flank, ungdomssamordnare, § 37 
 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-03-31, kl. 17:00 §30-§42 
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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 2022-03-25 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§30-§42 2022-04-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-04-25 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2019:460 

KS § 30 
 

Ombudgetering av investeringsmedel kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Investeringsredovisning 2021 kommunstyrelsen”. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 
2021 till 2022 om 175 600 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger investeringsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år 
2021 med förslag till ombudgetering av investeringsmedel. 
 

Beskrivning framgår i beslutsunderlag. 
 

Summa 175 600 tkr föreslås ombudgeteras till år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-15, 1 sida. 
Investeringsredovisning 2021 kommunstyrelsen, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:11 

KS § 31 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Kriget i Ukraina 

• Budgetprocess, framtidsdag 

• Vaccinationskrav 

• Översiktsplan 

• Investeringsutredningar, förskolor och skolor 

• Investeringsbehov, kommunens lokaler 

• Äldreboendet, Högsveden 

• Stortäppa Handelsområde 

• Bostadsbyggnation, externa investerare 

• Northvolts etablering, Borlänge 

• Översyn av ledningsfunktion, barn- och utbildningsförvaltningen 

• Rekrytering, personal 

• Arbetsförmedlingens omstrukturering 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-24, 2 sidor. 
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KS/2018:244 

KS § 32 
 

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 211123 § 213 
KS/2021:349 

FormatE – yttrande 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-14, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2022-03-14, 8 sidor. 
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KS/2022:33 

KS § 33 
 

Verksamhetsberättelse 2021 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ”Verksamhetsberättelse” 2021 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 4,2 mnkr. Resultatet 
består av högre intäkter samtidigt som kostnaderna är lägre än budgeterade. 
I detta utfall ingår extraordinära kostnader för Covid-19 med 251 tkr och 
ökade intäkter på 318 tkr för återbetalda sjuklöner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-15, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen, 10 sidor. 
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KS/2021:418 

KS § 34 
 

Budget 2023 – behovsbeskrivning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ”Behovsbeskrivning 2023 kommunstyrelsen” samt översända 
den till budgetberedningen utan eget ställningstagande. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger behovsbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet avseende 
budget 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-24, 1 sida. 
Behovsbeskrivning 2023 kommunstyrelsen, 7 sidor. 
Plan budgetprocess 2023, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Budgetberedningen + handling 
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KS/2018:239 

KS § 35 
 

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 
Ekonomiadministratör, Anna Möller Ekonom, Elova Flank 
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, punkt 3 
Ekonomiavdelningen genomgår ett generationsskifte och pensionsavgångar 
ersätts succesivt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-25, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220215 § 14 
KS 200526 § 71 
KS 200117 § 8 
KS 190521 § 88 
KS 181016 § 140 
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KS/2022:25 

KS § 36 
 

Medfinansiering Leader-projekt ”Dalälvarnas 
utvecklingsområde” 2023–2030 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ingå i Leaderområdet 2023–2030 ”Dalälvarnas Utvecklingsområde” 
genom att anslå medel för medfinansiering om högst 1 779 000 kronor 
att utbetalas med en femtedel under 5 år. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att fastställa medfinansieringens storlek 
och underteckna medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategin är 
fastställd, då Leaderområdet är etablerat och slutlig fördelning av 
statsanslag gjorts. 

Ärendebeskrivning 
Under sommaren och hösten 2021 förklarade de 10 kommunerna inom 
nuvarande Leaderområdet ”Dalälvarnas utvecklingsområde, DUO” att de står 
bakom arbetet med att ta fram och skriva en lokal utvecklingsstrategi för ett 
nytt tänkt utvecklingsområde. Ett förslag till strategi är nu framtagen av 
kansliet för nuvarande DUO. Strategin har diskuterats i styrelsen för DUO.  
 
För att ett nytt utvecklingsområde ska kunna bildas och få finansiering från 
EU måste nu bindande finansieringsbeslut fattas. Erbjudande om deltagande 
i området går nu ut till de 10 kommunerna i nuvarande DUO, vilka samtliga 
lämnat avsiktsförklaring enligt ovan. 
 
Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom 
varje kommun. Vidare har under arbetets gång inhämtats synpunkter från 
organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor inom sina respektive 
ansvarsområden. Jämfört med den innevarande Leaderperiodens strategi 
begränsas den nu föreslagna av att det endast är jordbruksfonden som 
finansierar den nya Leaderperioden.  
 
Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande landsbygd där 
samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt på djupet.” För 
att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att insatserna ska riktas till tre 
insatsområden: 

1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  
2. Digitalisering, infrastruktur och service  
3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-03-25 11 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Finansiering 
För att Dalälvarnas utvecklingsområde ska få del av EU-medel och nationella 
anslag behöver kommunerna medfinansiera. Anslag till Leaderområdet och 
därmed behov av medfinansiering kommer inte att fastställas förrän beslut 
finns om vilka kommuner som ingår i området och den föreslagna strategin 
godkänts och fastställts. Det totala anslaget för den nya perioden minskar med 
12,5 % jämfört med innevarande ordinarie period. Medfinansieringen kommer 
därmed med största sannolikhet understiga finansieringen för nuvarande 
period. I bilaga framgår kommunernas medfinansiering under innevarande 
ordinarie period. Finansieringen faktureras i lika stora delar under 5 år med 
början tidigast 2023. Finansieras inom kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-07, 2 sidor. 
Leader presentation 2022-02-15, 9 sidor. 

Protokollsutdrag 
Dalälvarnas Utvecklingsområde 
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KS/2021:21 

KS § 37 
 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta ”Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen”. 

2. Översända kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan till nämnder för 
antagande av berörda delar i respektive nämnd. 

Motivering till beslut 
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan behöver antas med anledning 
av revidering. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med en dokumenthanteringsplan är att ge tjänstemännen ett verktyg 
för att se när de kan överlämna handlingar till kommunarkivet samt när de 
kan gallra handlingar som inte ska bevaras. I arkivlagens 6§ p 1 står att 
myndigheten ska ”organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av 
allmänna handlingar underlättas”. I kommunens arkivreglemente p 5 står 
”varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur dessa hanteras” (dokumenthanteringsplan).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-07, 1 sida. 
Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen, Gagnefs kommun, 40 sidor.  

Tidigare beslut i ärendet 
KS 210216 §32 

Lagrum 
Arkivlagen 

Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
Socialnämnden + handling 
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KS/2022:87 

KS § 38 
 

Kretsloppsplan – kommunal avfallsplan om förebyggande och 
hantering av avfall 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram kretsloppsplan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering i huvudsaklig 
samstämmighet med bilagor. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att utse representanter i lokal 
kretsloppsplanegrupp samt deltagare/kontaktperson i regional 
kretsloppsplanegrupp. 

Motivering till beslut 
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Avfallsplanen är ett av de viktigaste instrumenten som kommunerna har för 
att driva på utvecklingen av avfallshanteringen. Dalarnas kommuner 
samarbetar sedan 2006 om att ta fram kommunala avfallsplaner. Idag är 
avfallsplanerna i dalakommunerna i stort sett gemensamma men lokala 
avvikelser förekommer. 
 
Då nuvarande planperiod är 2018–2022 föreslås revidering ske under 2022 
med slutförande, remiss och beslut i kommunfullmäktige under 2023. Den 
reviderade planen föreslås gälla perioden 2023–2030. Dala Vatten och 
Avfall AB har samordnat arbetet för de fyra kommunerna och varit 
representant i den regionala avfallsplanegruppen vilket de förslagsvis bör 
vara även i framtida revideringar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-11, 2 sidor. 
Revidering avfallsplaner 2022, Länsstyrelsen Dalarnas län och Dala Vatten 
och Avfall AB, 2022-01-06, 28 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 181015 § 128, dnr KS/2017:166 
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Lagrum 
15 kap miljöbalken 

Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KS/2022:47, KS/2021:254, KS/2022:61, 
KS/2022:50, KS/2021:139, KS/2022:60, 
KS/2022:57, KS/2020:256, KS/2020:257 

KS § 39 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Slutredovisning för kommunalförbundet Region Dalarna (i likvidation) 

Underlag 
Slutredovisning för kommunalförbundet Region Dalarna (i likvidation), 
Region Dalarna, 2021-12-27, RD 2017/204, 4 sidor. 

Dnr: KS/2022:47 

2. Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 4 2021 

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

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220207 § 8, dnr SN/2021:48, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:254 (SN/2021:48) 

3. Bokslut 2021 E-arkivcentrum Dalarna 

Underlag 
Protokoll, Styrgruppsmöte e-arkiv 2022-02-11, 3 sidor. 
Bokslut E-arkivcentrum Dalarna, 2 sidor. 

Dnr: KS/2022:61 

4. Inspektion hos Överförmyndarnämnd i samverkan avseende 
kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter 

Underlag 
Inspektion hos Överförmyndarnämnd i samverkan avseende kommunerna 
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter den 3 december 
2021, Länsstyrelsen Dalarnas län, protokoll 2022-01-25, 203-19729-2021, 4 sidor. 

Dnr: KS/2022:50 
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5. Detaljbudget 2022 socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Godkänna detaljbudget 2022 socialnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220207 § 2, SN/2021:6, 1 sida. 
Detaljbudget 2022 socialnämnden, 5 sidor. 

Dnr: KS/2021:139 (SN/2021:6) 

6. Detaljbudget 2022 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänna detaljbudget 2022 för barn- och utbildningsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 220208 § 5, dnr BUN/2021:27, 1 sida. 
Detaljbudget 2022 barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:139 (BUN/2021:27) 

7. Detaljbudget 2022 miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänna detaljbudget 2022 miljö- och byggnadsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, MBN 220209 § 5, dnr MBN/2021:5, 1 sida. 
Detaljbudget 2022 miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. 

Dnr: KS/2021:139 (MBN/2021:5) 

8. Detaljbudget 2022 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänna ”Detaljbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden”. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 220210 § 4, dnr KFN/2021:3, 1 sida. 
Detaljbudget 2022 kultur- och fritidsnämnden, 2 sidor. 

Dnr: KS/2021:139 (KFN/2021:3) 
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9. Budget i balans 2022 socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220207 § 3, SN/2021:112, 1 sida. 
Socialförvaltningens arbete med budget i balans 2022, 2022-02-01, 10 sidor. 

Dnr: KS/2022:60 (SN/2021:112) 

10. Redovisning av internkontrollplan 2021 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2021 barn- och 
utbildningsnämnden samt delge kommunstyrelsen redovisningen. 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 220208 § 9, dnr BUN/2019:234, 1 sida. 
Följ upp åtgärder barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-14, 1 sida. 

Handlingsnummer: KS 2022:332, KS 2022:331 (dnr BUN/2019:234) 

11. Redovisning av internkontrollplan 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänna redovisningen för uppföljning av intern kontrollplan 2021 för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 220210 § 6, dnr KFN/2021:12, 2 sidor. 
Uppföljning av intern kontrollplan 2021 kultur- och fritidsnämnden, 
2022-01-14, 6 sidor.  

Handlingsnummer: KS 2022:333, KS 2022:334 (dnr KFN/2021:12) 

12. Utredning av översvämning Dalarna 

Länsstyrelsens beslut 
Fastställa rapport 2022:2 avseende utredning av översvämning Dalarna 
augusti 2021. 

Underlag 
Utredning av översvämning Dalarna augusti 2021, Länsstyrelsen Dalarnas län, 
beslut 2022-02-15, 451-14984-2021, 2 sidor. 
Översvämning Dalarna augusti 2021, rapport 2022:02, 46 sidor. 

Dnr: KS/2022:57 
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13. Föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarnas län 
– överklagan av Trafikverkets beslut 

Regeringens beslut 
Med bifall till Gagnefs kommuns överklagande upphäver regeringen det 
överklagade beslutet och lämnar tillbaka ärendet till Trafikverket för vidare 
behandling. 

Underlag 
Överklagande av Trafikverkets beslut om föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarnas län inklusive bilaga, 
Regeringen, Intrastrukturdepartementet, 2022-02-17, I2020/03098, 5 sidor. 

Dnr: KS/2020:256 

14. Föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 70 i Dalarnas län 
– överklagan av Trafikverkets beslut 

Regeringens beslut 
Med bifall till Gagnefs kommuns, Mora kommuns och Älvdalens kommuns 
överklaganden upphäver regeringen det överklagade beslutet och lämnar 
tillbaka ärendet till Trafikverket för vidare behandling. 

Underlag 
Överklaganden av Trafikverkets beslut om föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 70 i Dalarnas län, Regeringen inklusive 
bilaga, Intrastrukturdepartementet, 2022-02-17, I2020/03099, 5 sidor. 
Dnr: KS/2020:257 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-16, 4 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige (nr 1-3) 
Socialnämnden (nr 2, 5, 9) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 6, 10) 
Miljö- och byggnadsnämnden (nr 7) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 8, 11) 
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KS/2022:32 

KS § 40 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Sveriges Kommuner och Regioner  

• Utveckling i Dalarna Holding AB 

• Beredningen för Dalarnas utveckling 

• Gemensamma nämnden för upphandling 
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KS/2022:35 

KS § 41 
 

Anmälan av utskottens protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Protokollen för allmänna utskottet finns under kommunstyrelsens mapp i 
Netpublicator. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-14, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2022-03-08, §§ 6-11 
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KS/2018:245 

KS § 42 
 

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 
6, 8-11/2022, Parkeringstillstånd 
7, 15/2022, Nyttjanderättsavtal 
12/2022, Marköverlåtelseavtal 
13-14/2022, Förrättning till ett fast pris, avstyckning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-15, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2022-03-15, 1 sida. 

 


