
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 1 (23) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:40 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande §§ 103-117, ej § 102 på grund av jäv 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S), ordförande § 102 
Daniel Bergman (S) 
Anders Bengtsson (KD), ej § 102 på grund av jäv 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Maria Alfredsson (MP) 
Christer Iversen (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) 
Christina Walles (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 
Jan Wallin (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD), § 102 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Daniel Bergman (S), § 107 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Robert Österlund (V), §§ 103-106, 108-117 
 

Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi 
Karin Halvarsson, ekonom, § 105 
Elova Flank, ekonom, § 105 
Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef samhällsbyggnad, §§ 107-108, 111 
Kia Visén, kommunarkitekt, § 108   
Eric Larsson, samhällsplanerare, §§ 108, 111 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg, § 109 
Dan Nygren, bitr. avdelningschef tekniska, § 110 
 
Justering 
Justerare 
Maria Alfredsson (MP) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-30, kl. 10:00 § 102-§ 117 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   _________________________________  
Fredrik Jarl (C) §§ 103-117 Irené Homman (S) § 102  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Maria Alfredsson (MP)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 102-§ 117 2022-06-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-07-22 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2022:253 

KS § 102 
 

Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Utveckling i Dalarna Holding AB bedrivit under året 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2021 för Utveckling i 
Dalarna Holding AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen för 
bolaget ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så tillstyrker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2021 för Utveckling i Dalarna Holding AB till 
handlingarna. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C) och Anders Bengtsson (KD) i 
handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger Årsredovisning från Utveckling i Dalarna Holding AB för år 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-14, 1 sida. 
Årsredovisning 2021 för Utveckling i Dalarna Holding AB, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport, 13 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:11 

KS § 103 
 

Kommunchefens verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, innehållande: 

• Kriget i Ukraina 

• Utbildning för krisledningsstaben 

• Investeringsutredningar, förskolor och skolor 

• Äldreboendet, Högsveden 

• Stortäppa Handelsområde 

• Bostadsbyggnation, externa investerare 

• Northvolts etablering, Borlänge 

• Lokalt företagsklimat 

• Lokal ägardialog med DVAAB/Gagnefs Teknik AB 

• Rekrytering, personal 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-27, 1 sida. 
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KS/2018:244 

KS § 104 
 

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 220524 § 93 
KS/2022:197 

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-20, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2022-06-20, 8 sidor. 
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KS/2022:120 

KS § 105 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ”Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 kommunstyrelsen” 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens redovisar en prognos per den sista maj 2022 som är 
7,6 mnkr sämre än budget, vilket är en försämring mot föregående 
prognos på 0,52 mnkr. Den största avvikelsen avser Räddningstjänsten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-16, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 kommunstyrelsen, 2 sidor. 

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

KS § 106 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 Gagnefs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ”Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 Gagnefs kommun”. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en budgetuppföljningsprognos 
per 2022-05-31. 
 
Maj-prognosen pekar totalt mot en förbättring jämfört med april-prognosen 
och det prognostiserade överskottet uppgår till 23,1 mnkr vilket är 5,3 mnkr 
bättre än budget. 
 
Finansförvaltningen svarar för den största förändringen. Finansförvaltningens 
prognos är dock mycket osäker på grund av den ekonomiska utvecklingen. 
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden försämrar sina prognoser något medan socialnämnden 
förbättrar sin prognos. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-27, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 Gagnefs kommun, 15 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KS 220524 § 71 
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KS/2022:252 

KS § 107 
 

Bidrag till nya bryggor vid Tjärnsjön 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja bidrag om 80 000 kronor till Tjärnsjöbadet i Gagnefs kyrkby, 
medel tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Bergman (S) i handläggning och beslut. 

Deltar ej i beslut 
Anders Bengtsson (KD) deltar ej i beslut. 

Ärendebeskrivning 
Tjärnsjöbadet, nedan kallat badet är en organisation inom Gagnefs 
intresseförening med egen styrelse och ekonomiskt ansvar. Badet ansvarar 
för skötsel och underhåll av badplatsen vid Tjärnsjön. Badet är inte ett av 
kommunen prioriterat bad och kan därför inte få nya bryggor inom ramen 
för de sju prioriterade. 
 
Badet är angelägna om att badplatsen ska finnas kvar och har inkommit med 
en ansökan om bidrag på 80 000 kronor från kommunen till nya bryggor.  
Badet har genom stöd från företag och frivilliga donationer samlat ihop 
cirka 80 000 kronor själva vilket är hälften av kostnaden för nya bryggor. 
 
Om det visar sig att Nässjön återigen drabbas av kraftig algblomning kan 
Tjärnsjöbadet vara en alternativ badplats. 

Bedömning 
Ge bidrag till Tjärnsjöbadet med 80 000 kronor för utbyte av bryggor. 

Finansiering 
Sker inom ramen för kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Iversen (L): Bifall till liggande förslag. 
Robert Österlund (V): Bifall till liggande förslag. 
Christina Walles (S): Bifall till liggande förslag. 
Maria Alfredsson (MP): Bifall till liggande förslag. 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till liggande förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-13, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Gagnefs intresseförening 
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KS/2022:264 

KS § 108 
 

Utökning av driftbudget, samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja utökning av samhällsbyggnadsavdelningens driftbudget med 
500 000 kronor för planresurser, medel tas från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel. 

Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun behöver påskynda planläggning av stora skogen för att 
kunna erbjuda byggbara tomter 2024. Förutsättning för att kunna ta fram 
detaljplaner för området är att en fördjupad översiktsplan för Djurås tätort 
samt ett planprogram för Stora skogenområdet blir antagna under början av 
2023. 
 
För att genomföra detta behöver samhällsbyggnadsavdelningen förstärka sina 
resurser redan under 2022 med en planingenjör samt flertalet konsultinsatser. 
Det handlar om bland annat att skapa en granskningshandling för LIS-plan, 
MKB för Djurås FÖP, granskningshandling Djurås FÖP, påbörja detaljplane-
arbetet i Stora skogenområdet och flera tekniska utredningar i Stora 
skogenområdet (planprogram). Avdelningen bedömer att 500 000 kronor 
kommer att täcka behovet. Kommunstyrelsen har i budgetarbetet för 2023 
begärt extra medel för resurser. 

Finansiering 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-20, 1 sida. 
Resursbehov för planfunktionen under SAMHBA, 4 sidor. 
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KS/2022:270 

KS § 109 
 

Medel till översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anslå socialnämnden 250 000 kronor från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel för genomförande av översyn av hälso- och 
sjukvårdsorganisationen i Gagnefs kommun. 

Ärendebeskrivning 
För att uppnå målet med en attraktiv arbetsplats och en organisation som 
håller över tid tar socialförvaltningen hjälp av en extern organisationskonsult 
från företagshälsovården (FHV) som ska inhämta kunskap om verksamheten, 
analysera och ge förslag på åtgärder för att nå målbilden. Utifrån det beslutas 
om en handlingsplan om vad som ska genomföras och när. 
 
Då den ekonomiska situationen för socialförvaltningen enligt senaste 
budgetuppföljningsprognos är ansträngd så ansöker socialnämnden hos 
kommunstyrelsen om medel för att finansiera den externa konsultens arbete 
motsvarande en kostnad av 250 000 kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till liggande förslag. 
Irené Homman (S): Bifall till liggande förslag. 
Anders Bengtsson (KD): Bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 220620 § 53, dnr SN/2022:63, 1 sida. 
Uppdrag: Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen i Gagnefs kommun, 
socialförvaltningen, 2022-04-04, 6 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-06-14, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 
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KS/2021:76, KS/2021:224 

KS § 110 
 

Avsiktsförklaring avseende ny vårdcentral i Djurås 
– fortsatt process 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna avsiktsförklaring avseende ny vårdcentral i Djurås. 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 tecknades en avsiktsförklaring mellan Region Dalarna och 
Gagnefs kommun om att utreda alternativ lokalisering av vårdcentralen i 
Djurås. Hösten 2021 genomfördes därför en lokaliseringsutredning som 
undersökte olika alternativa platser och förordade en placering intill 
Lindbergshallen i Djurås. Utredningen godkändes av POLSAM 2021-12-21 
och överlämnades till respektive huvudman för beslut om fortsatt process.  
 
Mot den bakgrunden har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram 
avseende den fortsatta processen. 
 
Avsiktsförklaringen omfattar bland annat att en projektgrupp och en 
styrgrupp bestående av tjänstepersoner från båda huvudmännen utses. 
Extern resurs anlitas för samordning och stöd.  
 
Kostnaderna för arbetet fördelas lika mellan Gagnefs kommun och 
Region Dalarna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Avslag. 
Maria Alfredsson (MP): Bifall till liggande förslag. 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Bordlägga. 
Christina Walles (S): Bifall till liggande förslag. 
Irené Homman (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag om bordläggning mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt liggande förslag. 
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Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-21, 1 sida. 

Avsiktsförklaring avseende ny vårdcentral i Djurås – fortsatt process 

Protokollsutdrag, POLSAM 211221 § 20, dnr KS/2021:76, 1 sida. 

Slutredovisning till POLSAM (lokaliseringsutredning), 2021-12-21, 
dnr KS/2021:76, 13 sidor. 

Protokollsutdrag, KS 210601 § 129, dnr KS/2021:224, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
POLSAM 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 14 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

KS/2022:238 

KS § 111 
 

Planändring för detaljplan Stortäppa, Djurås 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna föreslagen ändring av detaljplan Stortäppa, Djurås för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till ändring av detaljplan Stortäppa, Djurås finns framtaget för 
samråd under sommaren 2022. 
 
Planförslaget syftar till att möjliggöra försäljning av livsmedel inom hela 
området för kvartersmark, då livsmedelsförsäljning är begränsat till max 
100 m2 genom bestämmelse på plankartan. 

Bedömning 
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande 
som används för att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste 
rymmas inom syftet med den ursprungliga detaljplanen. 
 
Eftersom det enbart är berörda aktörer inom kvartersmarken som berörs av 
ändringen och den tidigare specificeringen begränsar handelns möjlighet till 
service, bedöms omfattning av ändringen inte påverka samrådskretsen 
intressen negativt vilket innebär att begränsat förfarande är tillräckligt.  
 
Ändringen innebär ingen betydande miljöpåverkan, och är inte av betydande 
intresse för allmänheten och är förenlig med Gagnefs kommuns 
översiktsplan samt med syftet för Stortäppa vilket är handel, kontor och 
industri. Begränsningen av livsmedel sattes då man tidigare bedömde att 
”Djurås är väl tillgodosett med områden för livsmedelsförsäljning”. En 
sådan precisering av användningsbestämmelser som begränsar handeln 
måste vara av tungt vägande skäl, och föregås av en utredning där man 
påvisar lämplig samhällsutveckling i det enskilda fallet exempelvis genom 
att miljömål kan uppnås av närmare reglering. (jfr prop. 1996/97:34, sid. 17) 
Någon utredning som påvisat lämplig samhällsutveckling har inte gjorts, 
därför ska preciseringen utgå då bestämmelsen hindrar Djurås från tillväxt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-08, 2 sidor. 

Översiktskarta, 1 sida. 

Plankarta och bestämmelser, 1 sida. 
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Ändring- och genomförandebeskrivning, 5 sidor. 

Fastighetsföreteckning till detaljplaneändring för Djurås 3:15 mfl Stortäppa, 
2 sidor. 

Detaljplan för Stortäppa, Djurås 2006, 7 sidor. 

Lagrum 
Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan - 5 kap 8 § 
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 37 § 
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 32 § 

Protokollsutdrag 
Enligt sändlista 
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KS/2022:231 

KS § 112 
 

Regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026 
– yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1.    Gagnefs kommun har inget att erinra mot förslaget till regional kultur- och 
bildningsplan i Dalarna 2023-2026 men vill göra följande påpekanden:  

• Då planen avser kommande mandatperiod bör de nya nämnderna i både 
kommun och region vara de som äger beslutsfrågan. 

• Värdet av dialog och samverkan mellan kommunerna och region kan 
förstärkas ytterligare. Genom samverkan skapas hållbara synergieffekter 
som är till gagn för Dalarnas invånare. 

Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har 2022-05-18 inbjudit samtliga kommuner i Dalarna att 
lämna synpunkter på remissupplagan av Dalarnas regionala kultur- och 
bildningsplan 2023-2026.  

Bedömning 
Region Dalarnas ambition med den regionala kultur- och bildningsplanen är 
att beskriva hur länets bildningssektor, konst- och kulturliv ska bidra till 
samhällsutvecklingen under åren 2023-2026. 
 
År 2012 gick Region Dalarna in i den så kallade kultursamverkansmodellen 
och tog över ansvaret för att fördela den samlade regionala och statliga 
finansieringen till regional kulturverksamhet. Den regionala kultur- och 
bildningsplanen är det dokument som beskriver de politiska ambitionerna 
för den regionala kultur- och bildningsverksamheten. 
 
Planen är ett deldokument till Dalastrategin och ett styrdokument för 
aktörerna med regionala uppdrag inom kultur och folkbildning. Planen ska 
genomföras i samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 220616 § 29, dnr KFN/2022:81, 2 sidor. 

Remiss avseende regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026, 
missiv 2022-05-18, 2 sidor. 

Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026, remissversion 
2022-05-18, dnr 2022/34, 46 sidor. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 17 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-06-10, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Region Dalarna, Kultur och bildning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS/2022:234, KS/2022:230, KS/2022:60, 
KS/2022:217 

KS § 113 
 

Rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 1 2022 

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

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220523 § 49, dnr SN/2022:48, 2 sidor. 

Dnr: KS/2022:234 (SN/2022:48) 

2. Placeringar förskolan hösten 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medge inskrivning av barn i kö för hösten 2022 enligt förslag från 
förvaltningen. Rapportera avvikelsen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Underlag 
Protokollsutdrag, BUN 220523 § 53, dnr BUN/2022:7, 1 sida. 
Budget och placeringar förskolan 2022, 2022-05-17, 2 sidor. 

Dnr: KS/2022:230 (BUN/2022:7) 

3. Prognos 2022-03-31 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag ”Prognos 
2022-03-31 kultur- och fritidsnämnden”. Lägga ”Prognos 2022-03-31 
kultur- och fritidsnämnden” till handlingarna. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN 220519 § 24, dnr KFN/2021:139, 1 sida. 
Prognos 2022-03-31 kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 

Dnr: KS/2022:60 (KFN/2021:139) 
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4. Utvärdering av systemet av avgifter – Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Beslut 
Den gemensamma nämnden beslutar att ge ATL-kontoret i uppdrag att: 
1. Utarbeta ett förslag på nya avgifter utifrån de principer som är angivna i utvärderingen. 
2. Utarbeta ett förslag på reviderad riskklassmodell för serveringstillstånd. 
3. Utarbeta ett förslag på revidering av finansieringsmodellen. 
4. Vid behov ska förslag på ändringar av andra styrdokument utarbetas. 
5. Återrapportering till gemensamma nämndens sammanträde i november 2022. 

Underlag 
Protokollsutdrag, GNATL 220510 § 40, dnr ATL0032/22, 1 sida. 
Tjänsteskrivelse, Falu kommun, 2022-04-26, dnr ATL0032/22, 1 sida. 
Utvärdering av systemet för avgifter, Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel, 2022-04-28, dnr ATL0032/22, 14 sidor. 

Dnr:  KS/2022:217 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-08, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige (nr 1-2) 
Socialnämnden (nr 1) 
Barn- och utbildningsnämnden (nr 2) 
Kultur- och fritidsnämnden (nr 3) 
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KS/2022:32 

KS § 114 
 

Ordföranderapport 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om: 

• Dala Vatten och Avfall AB, bolagsstämma 

• Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna 

• E16 Borlänge-Djurås 

• Leksands Sparbank, invigning 

• Lokalt företagsklimat 

• Arbetsförmedlingen 

• Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

• POLSAM 

• Ukrainakrisen, flyktingmottagning och ersättningar 
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KS/2019:328 

KS § 115 
 

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, 2022-06-08, 1 sida. 
Lista över inkomna handlingar, 2022-05-31, 1 sida. 
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KS/2022:35 

KS § 116 
 

Anmälan av utskottens protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-15, 1 sida. 
Allmänna utskottet 2022-06-14, §§ 25-30 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 23 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

KS/2018:245 

KS § 117 
 

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 
34/2022, Nyttjanderättsavtal 
35-38/2022, Parkeringstillstånd 
39-40/2022, Försäljning av fastighet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-08, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2022-06-08, 1 sida. 
 


