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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid IOGT-lokalen, Björbo, kl. 17.00-17.25 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Erik Warg (C) 

 Ann-Gret Olsson (S) Stefan J Eriksson (M) 

 Sofia Jarl (C) Anders Bengtsson (KD) 

 Tomas Fredén (S), ej § 29 på grund av jäv 
 

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Leck (V) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) § 29 

 Lars Ljungman (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Anne-Christine Carlsson (S) tjänstgörande för Svante Hanses (KOSA) 

 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 Christina Walles (S) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Per-Arne Leck (V) §§ 30-31 Christer Iversen (L) 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, tf kommunchef 

 Torstein Tysklind, ekonomichef 
 

Förtroendevalda Alf Johansson (S), kommunfullmäktiges ordförande 

 
Justering 

Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid IOGT-lokalen, Björbo 2016-03-10, kl. 18.00 
 

Justerade paragrafer §§ 29-31 

 
Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irene Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Sofia Jarl (C)  
 

 

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

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-03-10 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-03-11 Datum då anslaget tas ned 2016-04-04 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:871/00 

Ks § 29 

 

Uppdragens omfattning i den nya politiska organisationen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Arvoden för ordföranden i de nya nämnderna fastställs enligt följande: 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 50 % av 

kommunstyrelsens ordförande heltidsarvode. 

- Tekniska nämndens ordförande 25 % av kommunstyrelsens 

ordförande heltidsarvode. 

- Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 15 % av 

kommunstyrelsens ordförande heltidsarvode. 

2. Beslutet gäller från och med 1 april 2015. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tomas Fredén (S) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktige beslutade 2015-03-05 att införa en ny politisk organisation som 

innebar att fyra nya nämnder, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden infördes. 
 

I den nya politiska organisationen med nämnder bedömdes ordförandens 

uppdrag bli mer omfattande och därmed också mer tidskrävande. Därför 

justerade fullmäktige vid sitt beslut 2015-05-07 ordförandearvodena. 
 

Beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen av en medborgare, och 

2016-02-19 meddelade förvaltningsrätten i Falun att fullmäktiges beslut 

2015-05-07 § 93 upphävs i de delar som avser fastställande av arvode till 

ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, ordföranden i tekniska nämnden 

och ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden. Skälet till förvaltningsrättens 

beslut var att de tre ordförandena bedöms som jäviga när de deltog i 

beredningen av ärendet i kommunstyrelsen samt i handläggningen i 

kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut hade således inte skett i laga ordning. 

 

forts. 
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Ks § 29 forts. 

 

Därför finns för dessa tre ordföranden inga giltiga beslut om arvode från 

1 april 2015. Det fullmäktige kan göra i detta läge är att fatta ett nytt beslut 

om arvoden för dessa tre ordföranden som sker i laga ordning. Beslutet bör 

vara retroaktivt från 1 april 2015. Ärendet måste beredas i kommunstyrelsen 

och beslutas på nytt i fullmäktige. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Att någon utökning av ordförandearvoden inte görs jämfört 

med motsvarande uppdrag under föregående mandatperiod samt att 

ordförande för tekniska nämnden jämställs med ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 

Erik Warg (C): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. 

Christina Walles (S): Bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsgång (1) – Barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Ordföranden ställer liggande förslag (50 %) mot Sofia Jarl (C) förslag (40 %) 

och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 

Den som röstar nej bifaller Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med sju ja-röster och fyra nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Ann-Gret Olsson S X  X    

Tomas Fredén S X Per-Arne Leck (V) X    

Lars-Erik Granholm KOSA – Lars Ljungman (KOSA) X    

Svante Hanses KOSA – Anne-Christine Carlsson (S) X    

Maria Alfredsson MP – Jonas Wittink (MP) X    

Sofia Jarl C X   X   

Erik Warg C X   X   

Stefan J Eriksson M X   X   

Anders Bengtsson KD X   X   

Emil Bostad SD – Christina Walles (S) X    

Irene Homman S X  X    

   Totalsumma: 7 4   

 

Beslutsgång (2) – Tekniska nämndens ordförande 

Ordföranden ställer liggande förslag (25 %) mot Sofia Jarl (C) förslag (10 %) 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 

Beslutsgång (3) – Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 

Ordföranden ställer liggande förslag (15 %) mot Sofia Jarl (C) förslag (10 %) 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Erik Warg (C), Stefan J Eriksson (M) 

och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-29, två sidor. 

Förvaltningsrätten i Falun, dom, 2016-02-19, sju sidor, dnr 2015:294/02. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 93. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150305 § 1 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-10 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2014:948/00 

Ks § 30 

 

Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 
omsätta lån, fullmakter m m 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Irene Homman (S), 1:e vice ordförande 

Lars-Erik Granholm (KOSA), tf. kommunchef Håkan Elfving, ekonomichef 

Torstein Tysklind samt kommunikationschef Tomas Hellqvist att två i 

förening teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna kommunens 

bank- och plusgiroräkningar: 

Ekonomichef, Torstein Tysklind bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld 

Ekonom, Karin Halvarsson Ekonom, Birgitta Jansson 

Ekonom, Erik Mååg Ekonom, Jenz Ek 

Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow  

3. Ge fullmakt åt tf. kommunchef Håkan Elfving, ekonomichef Torstein Tysklind 

att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 

fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

4. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill 

säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning till ekonomichef Torstein Tysklind eller tf. kommunchef 

Håkan Elfving eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. 

Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 

öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller ekonomichef 

Torstein Tysklind eller tf. kommunchef Håkan Elfving. Utdrag ur detta 

protokoll ska tjäna som fullmakt. 

6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån 

till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges 

beslut, till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller 

ekonomichef Torstein Tysklind eller tf. kommunchef Håkan Elfving. 

Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt. 

 

 

 

forts. 
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7. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller tf. kommunchef 

Håkan Elfving att underteckna handlingar där kommunstyrelsen beviljar 

kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

8. Ge fullmakt åt tf. kommunchef Håkan Elfving 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. 

9. Ge fullmakt åt markingenjör Lena Snis eller teknisk chef 

 Petter Börjesson att som ombud företräda Gagnefs kommun vid 

lantmäteriförrättningar. 

10. Ge fullmakt åt teknisk chef Petter Börjesson och kommunchef Håkan 

Elfving att var för sig teckna handlingar för kommunens räkning 

avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

11. Ge fullmakt åt teknisk chef Petter Börjesson och kommunchef Håkan 

Elfving 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. 

12. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för tf. kommunchef Håkan Elfving 

inträder ekonomichef Torstein Tysklind i dennes ställe. 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Torstein Tysklind 

inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld i dennes ställe. 

14. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-01, två sidor. 

 

 

 

forts. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Dnr 2014:948/00: Ks 151215 § 245, Ks 150414 § 66, Ks 141118 § 232 

Dnr 2013:84/00: Ks 140408 § 55, Ks 130618 § 178, Ks 130219 § 28 

Dnr 2011:61/00: Ks 121002 § 291, Ks 120904 § 243, Ks 120327 § 81, 

Ks 120214 § 42, Ks 110215 § 70 

 

Protokollsutdrag 

Berörda ledamöter 

Berörda tjänstemän 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Ekonomi 
__________ 
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 Dnr 2015:458/02 

Ks § 31 

 

Delegation gällande anställande av kommunchef 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delegera anställandet av kommunchef vid nu aktuell rekrytering till 

kommunstyrelsens ordförande. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

I nu aktuell rekrytering har intervjuer och referenstagning genomförts. 

Tre intervjugrupper bestående av representanter från förtroendevalda, 

ledningsgrupp samt vissa fackliga organisationer har deltagit i processen.  

Rekryteringsgrupperna har gemensamt föreslagit en kandidat. Detta förslag 

skall av arbetsgivaren förhandlas enl. MBL med samtliga berörda fackliga 

organisationer innan avgörande beslut fattas i frågan. Förhandlingar med 

fackliga organisationer kommer att genomföras under kommande vecka. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-01, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens ordförande 

Personalavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 

 

 


