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Gagnefsbostäder AB, Dala Vatten och Avfall AB, Gagnefs Teknik AB och 
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samt val av sammankallande 

§ 36 Val av lekmannarevisor att granska Gagnefsbostäder AB räkenskaper och 
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Bilaga, omröstningslista - § 95 och § 106 
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2014-11-03 
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Bilaga § 160 – omröstningslista 
 
2014-11-03 
 
§ 163 Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 
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inte besvarade 
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§ 194 Avsägelse från uppdrag som revisorer att granska Gagnefs kommuns 
räkenskaper och förvaltning fr.o.m. 2014-10-15 – Svante Hanses (–) 

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

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

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

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

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

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

§ 201 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 – Sune Hellkvist (SD) 
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§ 226 Investeringsbudget Gagnefs Teknik AB för 2015 
§ 227 Gemensamma taxor/avgifter avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria 

läkemedel 
§ 228 Reviderade riktlinjer för alkoholservering 
§ 229 Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefsbostäder AB 
§ 230 Avtal Gagnefs kommun – Gagnefsbostäder AB 



§ 231 Upphävande av beslut om LOV 
§ 232 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2015 
§ 233 Val av fem revisorer att granska Gagnefs kommuns räkenskaper och 

förvaltning till och med 2018 
§ 234 Val av sju ledamöter och sju ersättare till miljö- och byggnadsnämnden till och 

med 2018-11-15 
§ 235 Val av fem ledamöter och fem ersättare till krisledningsnämnden till och med 

2018-11-15 
§ 236 Val av sju ledamöter och sju ersättare till valnämnden till och med 2018-11-15 
§ 237 Val av fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen för Gagnefsbostäder AB 

till och med 2018 
§ 238 Val av två lekmannarevisorer och en auktoriserad revisor att granska 

Gagnefsbostäder AB´s räkenskaper och förvaltning till och med 2018 
§ 239 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Gagnefsbostäder AB 

till och med 2018 
§ 240 Val av fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen för Gagnefs Teknik AB till 

och med 2018 
§ 241 Val av en ordinarie och en ersättare som lekmannarevisor, samt en auktoriserad 

revisor att granska Gagnefs Teknik AB´s räkenskaper och förvaltning till och 
med 2018 

§ 242 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Gagnefs Teknik AB 
till och med 2018 

§ 243 Val av två ledamöter till styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB till och med 
2018 

§ 244 Val av en ordinarie och en ersättare som lekmannarevisor att granska Dala 
Vatten och Avfall AB´s räkenskaper och förvaltning till och med 2018 

§ 245 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Dala Vatten och 
Avfall AB till och med 2018 

§ 246 Val av en ledamot och en ersättare till styrelsen för Falun-Borlänge regionen 
AB till och med 2018-11-15 

§ 247 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Falun-Borlänge 
regionen AB till och med 2018 

§ 248 Val av fem ledamöter och fem ersättare till Falun-Borlänge regionen AB´s 
ägarråd till och med 2018-11-15 

§ 249 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Visit Södra Dalarna 
AB till och med 2018 

§ 250 Nominering av en ledamot till styrelsen för Dala Energi AB till och med 2018 
§ 251 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Dala Energi AB till 

och med 2018 
§ 252 Val av två ledamöter och två ersättare till förbundsstyrelsen Räddningstjänsten 

Dala Mitt till och med 2018-11-15 
§ 253 Val av en ledamot som lekmannarevisor för att granska förbundsstyrelsen 

Räddningstjänsten Dala Mitts räkenskaper och förvaltning till och med 2018 
§ 254 Val av en ledamot och en ersättare till Direktionen Region Dalarna till och med 

2018-11-15 
§ 255 Val av en ledamot och en ersättare till Nedansiljans Samordningsförbund till 

och med 2019-03-31 
§ 256 Val av en ledamot och en ersättare till Gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan till och med 2018-11-15 
§ 257 Val av en ledamot och en ersättare till Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel till och med 2018-11-15 
§ 258 Val av en ledamot och en ersättare till Hjälpmedelsnämnden Dalarna till och 

med 2018-11-15 
 



§ 259 Val av sju ledamöter och sju ersättare till stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond till 
och med 2018 

§ 260 Val av en auktoriserad revisor att granska stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfonds 
räkenskaper och förvaltning till och med 2018 

§ 261 Val av sju ledamöter och sju ersättare till Spegeldammsfonden till och med 
2018 

§ 262 Val av en auktoriserad revisor att granska Spegeldammsfondens räkenskaper 
och förvaltning till och med 2018 

§ 263 Val av två ledamöter och två ersättare till stiftelsen Floda Kyrkälvbro till och 
med 2018 

§ 264 Val av en ordinarie och en ersättare som lekmannarevisor att granska stiftelsen 
Floda Kyrkälvbros räkenskaper och förvaltning till och med 2018 

§ 265 Val av en ordinarie och en ersättare till överförmyndare till och med 2018 
§ 266 Val av sex nämndemän till Falu tingsrätt för år 2015 
§ 267 Val av fyra Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar till och med 2018 
§ 268 Val av en person att ingå i Leksands Sparbanks huvudmannakår till och med 

Sparbanksstämman 2019 
§ 269 Val av begravningsombud till och med 2018 
§ 270 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB 

fr.o.m. 2015-01-01 – Anders Ahlgren (C) 
§ 271 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB 

fr.o.m. 2015-01-01 – Per Dahlkvist (C) 
§ 272 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB 

fr.o.m. 2015-01-01 – Pär Sixtensson (M) 
§ 273 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB 

fr.o.m. 2015-01-01 – Irene Homman (S) 
§ 274 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB 

fr.o.m. 2015-01-01 – Alf Johansson (S) 
§ 275 Avsägelse från uppdrag som revisorer att granska Gagnefs kommuns 

räkenskaper och förvaltning – Peter Vogt (M) 
§ 276 Val av revisorer att granska Gagnefs kommuns räkenskaper 

 och förvaltning (M) 
§ 277 Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor att granska Gagnefs Teknik AB 

räkenskaper och förvaltning – Peter Vogt (M) 
§ 278 Val av ordinarie lekmannarevisor att granska Gagnefs Teknik AB räkenskaper 

och förvaltning (M) 
§ 279 Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor att granska Dala Vatten och 

Avfall AB räkenskaper och förvaltning – Peter Vogt (M) 
§ 280 Val av ordinarie lekmannarevisor att granska 

Dala Vatten och Avfall AB räkenskaper och förvaltning (M) 
§ 281 Rapporter 
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