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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande

Anki Enevoldsen (C) Irene Homman (S)
Fredrik Andersson (C) Alf Johansson (S)
Jan Bergman (C) Ann-Gret Olsson (S)
Birgitta Ihlis (M) Patrik Andersson (S)
Anders Bengtsson (KD) Sanna N Barkar (MP)

Tjänstgörande ersättare Irene Jonasson (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C)
Irma Rönnbäck (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M)

Övriga närvarande
Ersättare Christer Iversen (FP) Kjell Andersson (C)

Erik Warg (C) Börje Nahlbom (MP)

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef
Erika Hellman, samhällsbyggnadschef

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande

Justering
Justerare Irene Homman (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2013-02-19, kl. 17.30

Justerade paragrafer § 1

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Sofia Jarl (C)

Justerare _________________________
Irene Homman (S)

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum 2013-02-19
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Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Ks § 1

Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus

Kommunstyrelsens beslut

1. Gagnefs kommun är positiv till att, utifrån framtagen principskiss, ingå 
i ett gemensamt utvecklingsbolag för bostadsbyggande.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
I Region Dalarnas råd för miljö-bygga-bo och i direktionen har prövats idéer 
om åtgärder som syftar till att öka byggandet av flerbostadshus i Dalarna. 
En utredare har tagit fram en skiss för hur man genom en organiserad 
kommunal samverkan kan öka byggandet. Detta skulle kunna ske genom ett 
kommunägt utvecklingsbolag för nyproduktion av bostäder i Dalarna.

Region Dalarnas direktion har beslutat att ställa frågan till länets kommuner 
om intresse finns för att, utifrån framtagen principskiss, vara beredda att 
ingå i ett gemensamt utvecklingsbolag för bostadsbyggande och då också 
teckna ett avtal där bland annat kommunernas åtagande regleras. Om 
tillräckligt intresse finns kommer utredningen att gå in i fas två där ett mer 
detaljerat förslag arbetas fram för att sedan återigen prövas av kommunerna 
i form av beslut att gå med i föreslagen lösning eller inte.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 32.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-01-18, en sida.
Region Dalarna, Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus inklusive 
bilaga, 2012-12-11, 14 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Region Dalarna
Kommunstyrelsesekreterare


