
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-03 1 (49) 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

Plats och tid IOGT-lokalen Björbo, kl. 18.30-20.45 
 

Beslutande 

Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande  

 Irené Homman (S) Margareta Meissner (KOSA) 

 Sofia Jarl (C) Mårten Hjärtenfalk (SD) 

 Lars-Erik Granholm (KOSA) Kerstin Stenquist (C) 

 Stefan J Eriksson (M) Fredrik Kvarnström (S) 

 Anders Ahlgren (C) Per-Arne Leck (V) 

 Svante Hanses (KOSA) Erik Bergman (M) 

 Emil Bostad (SD) Göran Westling (KOSA) 

 Christina Walles (S) Ann Målare (S) 

 Anki Enevoldsen (C) Erik Warg (C) 

 Per-Olof Pelle Källs (KOSA) Alf-Göran Nisser (KOSA) 

 Tomas Fredén (S) Jonas Wittink (MP) 

 Maria Alfredsson (MP) Sofia Lorentzon (C) §§ 163-184 

 Ari Vähäjylkkä (M) Christer Iversen (FP) 

 Fredrik Andersson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) 

 Anders Bengtsson (KD) Ann-Christin Carlsson (S) 

 Ann-Kristin Norberg (S) Ulla Envall (KOSA) 
 

Tjänstgörande ersättare Ann-Gret Olsson (S) tjänstgörande för Patrik Andersson (S) 

 Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C) §§ 185-202 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Kjell Andersson (C) §§ 163-184  

 Birgitta Floresjö (C) Ingels Maria Stigsdotter (S) 

 Kristina Bolinder (C) Owe Thorssell (MP) 

 Jonas Källman (FP) Lars Ljungman (KOSA) 

 Taieb Khessib (FP) Marianne Östlund (KOSA) 

 Sven-Inge Persson (S) Torbjörn Nyström (KOSA) 
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, § 174 

 
Justering 

Justerare Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2014-11-10, kl. 16.30 
 

Justerade paragrafer §§ 163-202 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Alf Johansson (S)  

 
Justerare  ____________________________   _____________________________  

 Irené Homman (S) Sofia Jarl (C) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2014-11-03 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-11-10 Datum då anslaget tas ned 2014-12-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2014:171/00 

Kf § 163 

 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen föredras av kommunchefen, 

innehållande: 

• Äldreomsorg 

• Stöd och omsorg 

• Barn och utbildning 

• Näringsliv 

• Miljö och bygg 

• Trafikfrågorna 

• Samverkansavtal med polisen 

• Övrigt 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen, 2014-10-14, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2014:807/02 

Kf § 164 

 

Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anki Enevoldsen (C) att 

Gagnefs kommun undersöker möjligheten att själv eller tillsammans med 

andra kommuner inrätta en syn- och hörselinstruktör. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-09-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Stöd och omsorg + motion för handläggning 
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 Dnr 2014:808/73 

Kf § 165 

 

Motion om att handikappanpassa Flosjöbadet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anki Enevoldsen (C) att 

Gagnefs kommun handikappanpassar Flosjöbadet till badsäsongen 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-09-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Samhällsbyggnad + motion för handläggning 
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 Dnr 2014:922/00 

Kf § 166 

 

Motion om digitalt arkiv över politikers inlägg 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 

Gagnefs kommun utreder möjligheten att införa ett öppet och tillgängligt 

digitalt arkiv för motioner, interpellationer, frågor och motsvarande 

yttranden och inlägg från kommunens politiker. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-10-31, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunikation + motion för handläggning 
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 Dnr 2014:923/00 

Kf § 167 

 

Motion om att införa en egen variant av "Kan du lova?" i 
kommunen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) Gagnefs 

kommun utreder möjligheten att införa en funktion där medborgarna kan 

ställa frågor till de politiska partierna i samma anda som tidningarnas ”Kan 

du lova?”. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2014-10-31, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunikation + motion för handläggning 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2014-11-03 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:731/73 

Kf § 168 

 

Interpellation om genomförandet av projekt inom 
äldreomsorgen 
 

Bengt-Ola Ryttar (S) och Jaak Kerstell (–) frågar om genomförandet av 

projekt inom äldreomsorgen. 

 

Sofia Jarl (C) svarar skriftligt på interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Sofia Jarl (C), 2014-10-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140922 § 139. 

Interpellation från Bengt-Ola Ryttar (S) och Jaak Kerstell (–), 2014-09-08, 

en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bengt-Ola Ryttar (S) 

Jaak Kerstell (–) 
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 Dnr 2014:735/73 

Kf § 169 

 

Interpellation om äldreomsorgslokaler 
 

Jaak Kerstell (–) och Bengt-Ola Ryttar (S) frågar om äldreomsorgslokaler. 

 

Sofia Jarl (C) svarar skriftligt på interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Sofia Jarl (C), 2014-10-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140922 § 140. 

Interpellation från Jaak Kerstell (–) och Bengt-Ola Ryttar (S), 2014-09-08, 

en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Jaak Kerstell (–) 

Bengt-Ola Ryttar (S) 
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 Dnr 2014:734/17 

Kf § 170 

 

Interpellation om Räddningstjänsten Dala Mitt 
 

Jaak Kerstell (–) frågar om Räddningstjänsten Dala Mitt. 

 

Sofia Jarl (C) svarar skriftligt på interpellationen. 

 

Underlag 

Svar på interpellation från Sofia Jarl (C), 2014-10-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140922 § 142. 

Interpellation från Jaak Kerstell (–), 2014-09-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Jaak Kerstell (–) 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2014-11-03 11 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:908/53 

Kf § 171 

 

Interpellation om vallöftet ”Gratis buss åt alla, inom länet” 
 

Anders Ahlgren (C) frågar om genomförande och kostnad av vallöftet 

”Gratis buss åt alla, inom länet”. 

 

Svar på interpellationen kommer att lämnas vid nästkommande 

sammanträde för kommunfullmäktige. 

 

Underlag 

Interpellation från Anders Ahlgren (C), 2014-10-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Irené Homman (S) + handling 

Anders Ahlgren (C) 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2014:738/53 

Kf § 172 

 

Fråga om Dalatrafiks nya tidtabeller m.m. 
 

Bengt-Ola Ryttar (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C): 

- Vem har företrätt Gagnefs kommuns invånare i den stora 

bussrevolutionen? 

- Vilka kontakter togs lokalt med de resande i kommunen innan 

Dalatrafik tog sitt beslut? 

- Vilken politisk nivå var informerad inom Gagnefs kommun innan 

beslutet togs? 

- Vem tog ev. beslutet i kommunen om ja till tidtabeller, indragna 

bussar och indragna hållplatser? 

- Anser Du att det var ekonomiskt motiverat från kommunens sida? 

 

Sofia Jarl (C) svarar skriftligt på frågan. 

 

Underlag 

Svar på fråga från Sofia Jarl (C), 2014-10-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140922 § 145. 

Fråga från Bengt-Ola Ryttar (S), 2014-09-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bengt-Ola Ryttar (S) 
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 Dnr 2014:733/73 

Kf § 173 

 

Fråga om Gagnefsgården 
 

Bengt-Ola Ryttar (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C): 

Byggnationen kommer förmodligen att starta i februari 2015. Varför togs 

beslutet om stängning så långt före utan att det planerats för de äldre som 

skulle hem från lasarettet eller placeras i särskilt boende? 

Varför stängdes Gagnefsgården i förtid? 

 

Sofia Jarl (C) svarar skriftligt på frågan. 

 

Underlag 

Svar på fråga från Sofia Jarl (C), 2014-10-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140922 § 146. 

Fråga från Bengt-Ola Ryttar (S), 2014-09-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bengt-Ola Ryttar (S) 
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 Dnr 2014:353/04 

Kf § 174 

 

Delårsbokslut per 2014-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2014-08-31”. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2014-08-31. Rapporten 

omfattar åtta månader. 

 

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat för perioden på + 23,5 mnkr, 

vilket är bättre än resultatet vid samma tidpunkt i fjol (+16,0 mnkr). 

 

Verksamhetens nettokostnader är 13,2 mnkr lägre än budget. Verksamhetens 

intäkter är 20,1 mnkr bättre än budgeterat, medan kostnaderna är 7,2 mnkr 

högre än budget. Skatte- och utjämningsintäkterna är 1,8 mnkr bättre än 

budgeterat, medan det finansiella nettot är 1,5 mnkr bättre än budgeterat. 

 

Prognosen för året visar på ett positivt resultat på 9,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr 

sämre än budget. Huvuddelen av resultatet genereras inom Finansförvaltningen 

som förväntas få ett resultat på 8,4 mnkr bättre än budgeterat. 

 

Kommunens verksamheter prognostiserar ett underskott på 9,1 mnkr jämfört 

med årets budget. De sociala sektionerna prognosticeras tillsamman få ett 

resultat på hela 7,5 mnkr sämre än budget. Äldreomsorgen förväntas få ett 

underskott på hela 4,2 mnkr, medan stöd- och omsorgssektionen förväntas 

få ett underskott på 3,4 mnkr, som är jämt fördelat på IFO och LSS 

verksamheten. 

 

Kommunen tar inte fram någon sammanställd redovisning för 

kommunkoncernen i delårsbokslutet. Dock innehåller bokslutsdokumentet 

rapporter från de helägda kommunala bolagen. 

 

Gagnefsbostäder AB redovisar ett överskott före finansiella poster på 

0,9 mnkr. De finansiella kostnaderna är inte periodiserade i utfallet och 

resultatet inklusive avskrivningar och finansiella poster på 2,0 mnkr är 

för högt. För helåret förväntas ett positivt resultat före finansiella poster 

med 0,4 mnkr, men ett negativt resultat totalt sätt med 0,3 mnkr. 

 

forts. 
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Kf § 174 forts. 

 

Gagnefs Teknik AB redovisar ett resultat på 1,9 mnkr för perioden. 

Prognosen är dock -2,6 mnkr. Underskottet genereras inom VA 

verksamheten, som för helåret förväntas få ett resultat på -2,8 mnkr. 

 

Dala Vatten och Avfall AB redovisar ett negativt resultat, men förväntas 

hålla budget för helåret. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 186. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 128. 

Gagnefs kommun, Delårsrapport och Prognos 2014-08-31, 32 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 140617 § 125 

Kf 140602 § 88 

Ks 140513 § 97 

Au 140429 § 67 

Kf 140428 § 47 

 

Protokollsutdrag 

Revisorerna 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:836/04 

Kf § 175 

 

Skattesats för Gagnefs kommun 2015 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa skattesats för 2015 till 22,72 %. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen kan kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger 

avvakta med att upprätta ett budgetförslag till november månad. Då måste 

kommunstyrelsen ändå under oktober månad föreslå en skattesats som 

kommunfullmäktige kan besluta under november. Skattesatsen kan sedan 

ändras vid kommunfullmäktiges slutgiltiga budgetbehandling under 

december månad. 

 

På grund av valet och valresultatet har budgetberedningen inte lämnat något 

budgetförslag till kommunstyrelsen. Därför kan kommunstyrelsen inte 

upprätta budgetförslaget i oktober. Förutsättningen för budgetarbetet har hela 

tiden varit oförändrad kommunalskattesats. Därför bör kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 22,72 % under 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 196. 

Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2014-10-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi 
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 Dnr 2012:787/31 

Kf § 176 

 

Medborgarförslag om förbättring av säkerhet, Industrivägen i 
Mockfjärd 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Ragnar Marklund har i ett medborgarförslag föreslagit att det byggs en 

gång- och cykelväg (GC-väg) längs Industrivägen. Förslagsställaren vill att 

säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras. Industrivägen används av 

många gående och cyklister, samtidigt trafikeras vägen av ett stort antal 

fordon, varav många tunga. 

 

Ett förslag till sträckning är att använda en befintlig äldre vägbit, som går 

från korsningen Ersholsvägen/Industrivägen till parkeringen vid gamla 

Borohuset. Förbi Borohuset och Dalom produktion ner mot Industrivägen, 

korsa den och bygga en ny GC-väg därifrån och hela vägen till 

järnvägsövergången vid brandstationen. 

 

Det andra förslaget är att bygga en ny GC-väg direkt från korsningen 

Ersholsvägen/Industrivägen och till järnvägsövergången vid brandstationen. 

 

Motivering 

Det är aldrig bra med oskyddade trafikanter längs vägarna och kommunen 

eftersträvar att alla ska kunna transportera sig på ett säkert sätt. Industrivägen 

i Mockfjärd (länsväg 588) är en allmän väg och det är Trafikverket som är 

väghållare. Man bör i första hand ställa krav på Trafikverket och få dem att 

bygga GC-vägen, eftersom oskyddade trafikanter lyfts bort från deras väg. 

Kommunen har återkommande träffar med Trafikverket Region Mitt. Där 

diskuteras de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kommunen tycker ska 

prioriteras. Vid nästa möte kommer frågan att tas upp och läggas till listan 

över prioriterade trafiksäkerhetsobjekt. 

 

För att minimera kontakten mellan fordonstrafik och gång- och 

cykeltrafikanter, bör den eventuella GC-vägen, om möjligt byggas på 

den södra sidan om länsvägen. Alltså enligt det andra förslaget. 

 

 

forts. 
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Kf § 176 forts. 

 

Kommunen kommer under hösten att påbörja arbetet med att ta fram en 

cykelplan. I den kommer det att redovisas hur kommunens GC-vägnät ser ut 

idag. Man kommer att ta fram en översiktskarta på hur det skulle kunna se 

ut, förslag på åtgärder som prioriteras och kostnadsberäknas. 

 

Kostnaden att bygga GC-vägen uppskattas till cirka 3 500 – 4 000 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 177. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 118. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-03-04, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 121203 § 207. 

Medborgarförslag, 2012-11-16, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ragnar Marklund 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:159/29 

Kf § 177 

 

Medborgarförslag om försäljning av Monteliusgården (f.d. Gagns Inn) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Alf-Göran Nisser, till kommunfullmäktige föreslås 

att Monteliusgården säljs till högstbjudande eller för en miljon kronor. 

 

Motivering 

Kommunen har tecknat hyreskontrakt med Gagnefsbostäder AB, som äger 

fastigheten, och kommer att bedriva ett hem för vård och boende för 

ensamkommande barn och ungdomar i Monteliusgården. Renovering och 

verksamhetsanpassning av lokalerna pågår och verksamheten flyttar in i 

lokalerna den 1 november 2014. Försäljning av fastigheten är därför inte 

aktuell. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 178. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 120. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-09-17, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140310 § 7. 

Medborgarförslag, 2014-02-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Alf-Göran Nisser 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:414/33 

Kf § 178 

 

Medborgarförslag om att anlägga en fontän vid 
midsommarstången i Djurås 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Hanna Mattsson, till kommunfullmäktige 

föreslås att anlägga en fontän med tillhörande park vid midsommarstången 

i Djurås. 

 

Ärendets beredning 

Förslaget att placera en fontän vid midsommarstången med tillhörande 

bänkar är bra då det är en central plats i Djurås och många personer 

passerar platsen både till fots och med bil. En fontän med bänkar runt 

omkring skulle försköna omgivningen och bli en bra plats där folk kan 

sitta och njuta av solen. 
 

Tyvärr kostar en fontän med tillhörande bänkar mycket pengar. I nuläget 

väljer kommunen att satsa på att investera i andra saker istället som till 

exempel skolan.   
 

Men tanken med en fontän ska föras vidare till de som jobbar med 

projektet ”Vackrare Gagnef”. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 101410 § 179. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 121. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-09-10, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 100. 

Medborgarförslag, 2014-05-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Hanna Mattsson 

Samhällsbyggnad 

Projektet ”Vackrare Gagnef” 
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 Dnr 2012:792/45 

Kf § 179 

 

Motion om att det måste löna sig att sortera 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Maria Alfredsson (MP) har i en motion föreslagit att man som enskilt 

hushåll får möjlighet att välja ett längre hämtningsintervall och att det 

också blir en kostnadslättnad för det hushållet. 

 

Ärendets beredning 

Gagnefs Teknik AB har beretts möjlighet att yttra sig över motionen. 

En förutsättning för differentierade hämtningsintervall är att sopkärlen 

är märkta. Denna märkning pågår för närvarande i kommunen. När 

detta är genomfört, finns möjligheter att välja längre intervall på 

tömningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 180. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 122. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-09-09, en sida. 

GTAB svar, 2014-01-30, en sida. 

Protokollsutdrag, GTAB 131219 § 63. 

Protokollsutdrag, Kf 121203 § 208. 

Motion, 2012-11-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Maria Alfredsson (MP) 

Gagnef Teknik AB 

Kommunchef 
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Kommunfullmäktige 2014-11-03 22 
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 Dnr 2013:316/00 

Kf § 180 

 

Motion om utbildningsdag för förtroendevalda 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Gret Olsson (S) har utifrån frågeställningar kring besluten om den 

framtida äldreboendestrukturen, i en motion föreslagit  

- att en utbildningsdag för kommunfullmäktiges ledamöter om 

fullmäktiges uppdrag utifrån kommunallagen genomförs   

- att uppdra till kommunstyrelsen att som förtroendeskapande åtgärd 

genomföra en gemensam utbildningsdag för kommunstyrelsens 

ledamöter och kommunens revisorer angående revisorernas uppdrag 

 

Ärendets beredning 

Efter det att den nya mandatperioden trätt ikraft den 1 januari 2015 

kommer ett antal utbildningar för både nya och ”gamla” förtroendevalda 

att genomföras. I dessa utbildningar kommer viss kommunalrättslig 

lagstiftning att ingå, liksom bland annat en genomgång av uppdraget som 

förtroendevald, ärendehantering och rollfördelning. Omfattningen av 

utbildningsinslagen är ännu inte bestämda. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 181. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 123. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-09-03, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 130429 § 57. 

Motion, 2013-04-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Gret Olsson (S) 

Kommunchef 
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 Dnr 2013:468/53 

Kf § 181 

 

Motion om cykelväg mellan södra Gröntuv och Djurås centrum 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Det finns ingen bra väg att ta sig med cykel från södra Gröntuv till Djurås 

centrum. Man måste cykla på Riksväg 70 (RV70), sträckan är cirka 1 km 

lång och mycket trafikerad. I en motion föreslår Maria Alfredsson (MP) att 

en cykelvänlig sträckning mellan södra Gröntuv och Djurås centrum 

genomförs snarast. 
 

I sin motion hänvisar Maria Alfredsson (MP) till ett beslut taget i mars 2012. 

Där antogs det att man skulle ta fram en cykelplan för Gagnefs kommun. 

Då kostnadsförslaget man fick 2012 för att upprätta planen skulle uppgå till 

150 000 kronor ansågs det vara för dyrt. Kommunen står fast vid sitt beslut 

att ta fram en cykelplan och kommer att påbörja arbetet under 2014. 

 

Motivering 

Trafikverket utreder frågan om så kallad mötesfri väg (2+1 väg) på 

E16/RV70 från Borlänge och norrut. Vid ombyggnation av vägen kommer 

befintlig vägren att nyttjas som körfält, frågan angående gång- och cykelväg 

(GC-väg) måste då lösas. En vägplan är redan under framtagande för 

sträckan Borlänge – Djurås. I samband med att trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder utreds, kommer kommunen vid regelbundna möten med 

transportstyrelsen påtala behovet av ett säkert sätt för gående och cyklister 

att transportera sig på sträckan södra Gröntuv – Djurås centrum. 
 

Gagnefs kommun jobbar medvetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 

gång- och cykeltrafikanter. Från Monteliusgården till kyrkskolan har det 

nyligen byggts en GC-väg. Det utreds också om fortsättning av GC-vägen 

från Monteliusgården och ända fram till järnvägsstationen i Gagnef. 

 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2014-11-03 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Kf § 181 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 182. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 124. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-01-13, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 130930 § 105. 

Motion, 2013-05-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Maria Alfredsson (MP) 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:472/02 

Kf § 182 

 

Motion om att utöka personaltätheten inom hemtjänsten 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att 

personaltätheten inom hemtjänsten utökas med 3 undersköterskor på det 

östra och 3 undersköterskor på det västra distriktet, till en kostnad på cirka 

800 000 kronor. Pengarna tas ur kommunens planerade överskott år 2014, 

tjänsterna permanentas efter 2015-01-01 och beloppet 1 600 000 kronor 

arbetas in i budget. 

 

Ärendets beredning 

När man ansöker om hemtjänst träffar man biståndshandläggaren som 

utifrån Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer bedömer behovet hos 

den som ansöker om hjälp. Biståndshandläggaren skriver en skriftlig 

utredning och beslut, som den enskilde har möjlighet att överklaga om man 

får avslag på några av de insatser man önskar. 
 

Hemtjänstens uppdrag är att verkställa de beslut som biståndsbedömaren 

fattar. Hemtjänsten får en beställning på vilka insatser den enskilde är 

beviljad och en planering för att införa insatserna görs i ett planeringssystem. 

När man utför insatserna anpassar man tiden för hur lång tid dessa tar hos 

den enskilde. 
 

Hemtjänstens personal anpassas utifrån de insatser brukarna har beviljats. 

Vilket innebär att det finns en flexibilitet i verksamheten. Behovet av att 

utöka personalstyrkan utöver brukarnas behov finns därför inte. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Leck (V): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per-Arne Leck (V) 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

 

 

forts. 
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Kf § 182 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 183. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 125. 

Tjänsteutlåtande, äldreomsorg, 2014-08-14, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 104. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Per-Arne Leck (V) 

Äldreomsorg 
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 Dnr 2014:496/31 

Kf § 183 

 

Motion om gång- och cykelvägar i Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att kontakt 

tas med Trafikverket för byggande av gång- och cykelvägar (GC-vägar) i 

kommunen. 
 

I motionen föreslås, att det byggs en GC-väg parallellt med riksväg 70 

(RV70) mellan Gräv och Borlänge i samband med att RV70 byggs om till 

mötesfri väg. Vidare föreslås det också att en GC-väg parallellt med E16 

mellan Djurås och Björbo byggs. Kommunen har regelbunden kontakt med 

Trafikverket gällande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och 

kommer att påtala detta vid nästa möte. 

 

Ärendets beredning 

Kommunen kommer under hösten att påbörja arbetet med att ta fram en 

cykelplan. I den kommer det att redovisas hur kommunens GC-vägnät ser ut 

idag. Man kommer att ta fram en översiktskarta på hur det skulle kunna se 

ut, förslag på åtgärder som prioriteras och kostnadsberäknas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 184. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 126. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-08-29, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 108. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Per-Arne Leck (V) 

Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:500/33 

Kf § 184 

 

Motion om rastplatsen vid Långsjön 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att en 

uppgradering görs av rastplatsen vid Långsjön. 

 

Ärendets beredning 

Idag finns det en rastplats vid Långsjön beläget efter E16 mellan 

Mockfjärd och Dala-Floda. Samhällsbyggnadssektionen tar idag ansvaret 

för att papperskorgar töms samt att vid behov städa rastplatsen och tömma 

toaletten. Samhällsbyggnadssektionen kommer att fortsätta med skötseln 

av den befintliga rastplatsen.  
 

Då rastplatsen är anlagd på en samfällighet med flera delägande 

fastigheter utan ordnad förvaltning kan inte kommunen investera i 

rastplatsen, eftersom kommunen inte är markägare. 
 

Att ta kontakt med Björbo/Dala-Flodas fiskevårdsförening och Gagnefs/ 

Mockfjärds fiskevårdsförening är ett bra förslag speciellt om belastningen 

på rastplatsen ökar i samband med start av ”put and take” fiske. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Leck (V): Återremiss. 

 

Beslutsgång - återremiss 

Ordföranden ställer proposition på Per-Arne Leck (V) förslag om återremiss 

och finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 185. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 127. 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, 2014-09-10, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 110. 

Motion, 2014-05-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Per-Arne Leck (V) Samhällsbyggnad 
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 Dnr 2014:704/04 

Kf § 185 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2013 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt för 

verksamhetsåret 2013. 

2. Bevilja ledamöterna i Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013. 

 

Deltar ej i beslut 

Följande ledamöter i förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt deltar 

ej i beslutspunkt nummer två: 

Sofia Jarl (C), Anki Enevoldsen (C) och Irené Homman (S), 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Räddningstjänsten Dala Mitt för år 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 188. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 130. 

Protokollsutdrag Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM 140218 § 5. 

Räddningstjänsten Dala Mitt – Årsredovisning 2013, 18 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:701/04 

Kf § 186 

 

Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2013 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund för 

verksamhetsåret 2013. 

2. Bevilja ledamöterna i Nedansiljans samordningsförbund ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2013. 

 

Deltar ej i beslut 

Svante Hanses (KOSA) deltar ej i beslut. 

Följande ledamöter i Nedansiljans Samordningsförbund deltar ej i 

beslutspunkt nummer två: 

Anki Enevoldsen (C) och Irené Homman (S). 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Nedansiljans Samordningsförbund för 

räkenskapsåret 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 189. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 131. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013, 2014-03-26, 15 sidor. 

Revisionsberättelse för år 2013, 2014-03-26, två sidor. 

Revisionsrapport – granskning av årsredovisning 2013-12-31, mars 2014, 

nio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Nedansiljans Samordningsförbund 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:730/10 

Kf § 187 

 

Regler för kommunalt partistöd, Gagnefs kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa ”Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun”. 

 

Ärendebeskrivning 

Nya regler för partistöd i kommunallagen har trätt i kraft 1 februari 2014 

och reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden 2015-2018. 
 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala 

demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur 

stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller 

ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti 

som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad 

lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. De nya reglerna innebär att det blir möjligt att begränsa 

partistödet till partier som inte kan bemanna en eller flera platser i 

fullmäktige. 
 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa 

hur stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska granskas och 

granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg. 
 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 190. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 132. 

Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun, 2014-09-03, en sida. 

 

Underlag 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - cirkulär 14:12, Nya regler i 

kommunallagen om lokalt partistöd, 2014-03-17, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Partier representerade i kommunfullmäktige, Gagnefs kommun + handling 

Kommunstyrelse-sekreterare + handling 

Ekonomi + handling 
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 Dnr 2014:790/25 

Kf § 188 

 

Framställan från hyresgäster vid Stråkvägen om friköp av 
fastigheten 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ställa sig positiv till ett friköp av hela fastigheten under förutsättning att 

samtliga hyresgäster accepterar ett friköp. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder AB (GBAB) har mottagit förfrågan från två hyresgäster 

inom Djuråsområdet om de tillåts friköpa sina lägenheter. 

 

Från samma hyresgäster, i en senare skrivelse, har det till styrelsen 

framställts en förfrågan om att friköpa hela fastigheten, det vill säga 

samtliga 24 lägenheter i troligt syfte att antingen avstycka så att varje 

lägenhet får egen beteckning alternativt att friköpet sker genom att 

hyresgästerna bildar en egen bostadsrättsförening. 

 

Bedömning 

Gagnefsbostäder AB’s styrelse konstaterar att det inte är till gagn för 

bolaget att enstaka lägenheter friköps och avstyrker att det tillåts. 

 

Styrelsens uppfattning i den senare framställan är att styrelsen ställer sig 

positiv till ett friköp av hela fastigheten under förutsättning att samtliga 

hyresgäster accepterar ett friköp som innebär antingen att lägenheterna 

avstyckas och bildar egen fastighet eller att hyresgästerna bildar en 

bostadsrättsförening som övertar fastigheten. Om någon av hyresgästerna 

motsätter sig ett friköp enligt något av nämnda alternativ så motsätter sig 

styrelsen detta. Om friköpet medför att en bostadsrättsförening bildas och 

någon av hyresgästerna godkänner att bli hyresgäst till bostadsrättsföreningen 

så ställer sig styrelsen även positiv till detta alternativ. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irené Homman (S): Att stryka del av förslag till beslut ”…som innebär 

antingen att lägenheterna avstyckas och bildar egen fastighet eller att 

hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening som övertar fastigheten”. 

 

 

 

forts. 
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Kf § 188 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Irené Homman (S) ändringsförslag mot 

avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 192. 

Protokollsutdrag, Au 140923 § 142. 

Underställning av fråga om friköp av lägenheter, 2014-09-04, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefsbostäder AB 

Ekonomi 
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 Dnr 2014:712/04 

Kf § 189 

 

Taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt 
plan- och bygglagen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt 

plan- och bygglagen, att gälla från och med 2015-01-01. 

 

Taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt 

plan- och bygglagen 

Nybyggnad ”Attefallshus ”< 25 m2 med vatten och avlopp, 

kontrollansvarig 2 800 kr 

Nybyggnad Attefallshus”< 25 m2 enklare komplementbyggnad 2 000 kr 

Tillbyggnad < 15 m2 med badrum, kontrollansvarig 1 500 kr 

Tillbyggnad < 15 m2 enklare tillbyggnader eller uterum 1 000 kr 
 

Taxan föreslås gälla från 2015-01-01 och tills vidare. Kommer 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att ta fram förslag till 

taxa för ovanstående åtgärder ska taxan ses över. 

 

Ärendebeskrivning 

Från 2014-06-02 gäller bygglovbefrielse för åtgärder som tidigare varit 

lovpliktiga. Några av de lovbefriade åtgärderna är anmälningspliktiga. 

Grannar kan också behöva höras. Dessa anmälningar innebär i praktiken att 

ärendet medför nästan samma arbetsuppgifter som vid en lovansökan. 

Miljö- och byggnadsnämnden vill därför inför en ny taxa för 

anmälningspliktiga åtgärder. Taxan ska gälla till dess att SKL kommer med 

förslag till taxesättning för denna typ av åtgärder. Flera kommuner i Dalarna 

tar redan ut en avgift för motsvarade arbetsinsats. 

 

I dokumentet ”Jämförelser med andra kommuner” redovisas motsvarade taxor i 

närliggande kommuner. Rättviks kommun tillämpar timtaxa tills vidare och 

denna har inte höjts sedan maj 2011. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut 

kommer timtaxa att debiteras. 

 

 

 

 

forts. 
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Kf § 189 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 193. 

Protokollsutdrag, Mbn 140903 § 83, dnr 2014-000322/40. 

Förslag till taxa för anmälningspliktiga åtgärder i Gagnefs kommun samt 

jämförelse med andra kommuner, 2014-09-03, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggförvaltningen 

Ekonomi 
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 Dnr 2009:605/11, 2014:879/00 

Kf § 190 

 

Stadgeändring i förbundsordningen för Nedansiljans 
samordningsförbund 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändra § 9 i förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund. 

2. Överlåta till Landstinget Dalarna att utse gemensam revisor. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag på stadgeändring har inkommit från Nedansiljans samordningsförbund. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 195. 

Ändring av § 9 i Förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund. 

 

Protokollsutdrag 

Nedansiljans samordningsförbund 

Landstinget Dalarna 
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 Dnr 2009:715/10 

Kf § 191 

 

Avslutande av Administrativa nämnden Gagnef-Vansbro 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsluta Administrativa nämnden Gagnef-Vansbro under förutsättning 

att kommunfullmäktige i Vansbro kommun fattar likalydande beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 214. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 091207 § 103 

 

Protokollsutdrag 

Vansbro kommun 

Personal 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Ekonomi 
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Kf § 192 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga redovisningen till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (2012-12-03 § 226) ska kommunstyrelsen 

redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

 

I dagsläget finns sju motioner som inte besvarats inom ett år. 

Kf 130930 § 110, Motion om att utreda möjligheten till flyktingboende i Hedens skola 

Kf 130930 § 108, Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA) 

Kf 130930 § 106, Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby 

Kf 130610 § 81, Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd samt bygga en cykel-

moped parkering i anslutning till busshållplats vid E-16 

Kf 130311 § 8, Motion om äldreboenden och "ny/ombyggnation" av Gagnefsgården 

till barnomsorgsavdelningar i Gagnefs kommun. 

Kf 121022 § 191, Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun. 

Kf 121022 § 190, Motion om kommunbuss. 

 

I dagsläget finns ett medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

Kf 130610 § 78, Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-10-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2014:29/11 

Kf § 193 

 

Val av ledamot i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av ledamot i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond. 

 

Ärendebeskrivning 

Ove Persson har tidigare varit ledamot i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140922 § 154 

Kf 140616 § 128 

Kf 140428 § 83 

Kf 140428 § 82 

Kf 101101 § 135 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, valärende 

Gagnefs Naturvårdsfond 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr 2014:46/11 

Kf § 194 

 

Avsägelse från uppdrag som revisorer att granska Gagnefs 
kommuns räkenskaper och förvaltning fr.o.m. 2014-10-15 
– Svante Hanses (–) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Deltar ej i beslut 

Svante Hanses (KOSA) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (–) avsäger sin plats som revisorer att granska Gagnefs 

kommuns räkenskaper och förvaltning från och med 2014-10-15. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 101101 § 125 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (–) 

Kommunrevisionen 

Ekonomi 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr 2014:29/11 

Kf § 195 

 

Val av revisorer att granska Gagnefs kommuns räkenskaper och 
förvaltning (M) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Peter Vogt (M) till revisorer att granska Gagnefs kommuns 

räkenskaper och förvaltning till och med 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (–) har tidigare varit revisor att granska Gagnefs kommuns 

räkenskaper och förvaltning. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 194 

Kf 101101 § 125 

 

Protokollsutdrag 

Peter Vogt (M) 

Kommunrevisionen 

Ekonomi 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr 2014:46/11 

Kf § 196 

 

Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor att 
granska Gagnefs Teknik AB räkenskaper och förvaltning 
fr.o.m. 2014-10-15 – Svante Hanses (–) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Deltar ej i beslut 

Svante Hanses (KOSA) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (–) avsäger sin plats som lekmannarevisor att granska 

Gagnefs Teknik AB räkenskaper och förvaltning från och med 2014-10-15. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 101101 § 156 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (–) 

Gagnefs Teknik AB 

Ekonomi 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr 2014:29/11 

Kf § 197 

 

Val av ordinarie lekmannarevisor att granska Gagnefs Teknik AB 
räkenskaper och förvaltning (M) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Peter Vogt (M) till ordinarie lekmannarevisor att granska 

Gagnefs Teknik AB räkenskaper och förvaltning till och med 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (–) har tidigare varit lekmannarevisor att granska Gagnefs 

Teknik AB räkenskaper och förvaltning. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 196 

Kf 101101 § 156 

 

Protokollsutdrag 

Peter Vogt (M) 

Gagnefs Teknik AB 

Ekonomi 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr 2014:46/11 

Kf § 198 

 

Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor att granska 
Dala Vatten och Avfall AB räkenskaper och förvaltning 
fr.o.m. 2014-10-15 – Svante Hanses (–) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Deltar ej i beslut 

Svante Hanses (KOSA) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (–) avsäger sin plats som lekmannarevisor att granska 

Dala Vatten och Avfall AB räkenskaper och förvaltning från och med 

2014-10-15. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 101101 § 145 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (–) 

Dala Vatten och Avfall AB 

Ekonomi 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr 2014:29/11 

Kf § 199 

 

Val av ordinarie lekmannarevisor att granska Dala Vatten och 
Avfall AB räkenskaper och förvaltning (M) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Peter Vogt (M) till ordinarie lekmannarevisor att granska 

Dala Vatten och Avfall AB räkenskaper och förvaltning till och 

med 2014. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (–) har tidigare varit lekmannarevisor att granska 

Dala Vatten och Avfall AB räkenskaper och förvaltning. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 141103 § 198 

Kf 101101 § 145 

 

Protokollsutdrag 

Peter Vogt (M) 

Dala Vatten och Avfall AB 

Ekonomi 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2014-11-03 46 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:46/11 

Kf § 200 

 

Avsägelse från uppdrag som revisor till Nedansiljans 
Samordningsförbund fr.o.m. 2014-10-15 – Svante Hanses (–) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Deltar ej i beslut 

Svante Hanses (KOSA) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Svante Hanses (–) avsäger sin plats som revisor till Nedansiljans 

Samordningsförbund från och med 2014-10-15. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 101101 § 154 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (–) 

Nedansiljans Samordningsförbund 

Ekonomi 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr 2014:46/11 

Kf § 201 

 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
– Sune Hellkvist (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Dalarna om ny sammanräkning. 

 

Ärendebeskrivning 

Sune Hellkvist (SD) avsäger sin plats som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Protokollsutdrag 

Sune Hellkvist (SD) 

Länsstyrelsen Dalarna 

Kommunsekreterare 

Personal 

Kommunikatör, C.S. 

Assistent, E.P. 
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 Dnr, se rapportlista 

Kf § 202 

 

Rapporter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Region Dalarna - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Region Dalarna, 2014-06-18, 20 sidor. 

 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel – protokoll 

Underlag 

Protokoll, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, 2014-08-26, 7 sidor. 

 

3. Region Dalarna - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Region Dalarna, 2014-08-31, elva sidor. 

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden, 2014-09-03, 24 sidor. 

 

5. Regionchefens rapport till direktionen 2014-09-17 

Underlag 

Regionschefens rapport till direktionen, Region Dalarna, 2014-09-17, tre sidor. 

 

6. Region Dalarna - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Region Dalarna, 2014-09-17, 39 sidor. 

 

forts. 
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Kf § 202 forts. 

 

7. Revisionsrapport ”Bisysslor, uppföljning av revisionsgranskning” – yttrande 

Ärendebeskrivning 

KPMG har av revisorerna i Gagnefs kommun fått i uppdrag att följa upp 

tidigare genomförd granskning av kommunens bisysslor. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om kommunen har vidtagit åtgärder med 

anledning av tidigare granskning samt att bedöma om dessa åtgärder är att 

betrakta som tillräckliga och relevanta. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 141014 § 194, två sidor. 

Dnr: 2014:539/02 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-10-21, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunsekreterare 

 


