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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Lindberghallen Djurås, kl. 09.00-10.15, ajournering kl. 09.55-10.10. 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Irene Homman (S) ordförande  

Ann-Gret Olsson (S)  

Tomas Fredén (S)  

Lars-Erik Granholm (KOSA)  

Svante Hanses (KOSA)  

Fredrik Jarl (C)  

Erik Warg (C)   
 

Tjänstgörande ersättare 

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

Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) 

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) 

Christina Walles (S) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) § 99 

Bengt Westman (SD) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) § 100 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Christina Walles (S) § 100 

Bengt Westman (SD) § 99 
 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Helene Jarefors, nämndsekreterare 
 

Förtroendevalda 

Alf Johansson (S), kommunfullmäktiges ordförande 

 
Justering 

Justerare 

Fredrik Jarl (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Lindberghallen Djurås 2017-06-15, kl. 10.45 §§ 99-100 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Irene Homman (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Fredrik Jarl (C)   

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-06-15 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 99-100 2017-06-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-07-07 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2012:752/01 

Ks § 99 

 

Nytt äldreboende för dementa 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-05-30 § 97. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att det i Gagnefs kommun ska finnas ett samlat demensboende. 

2. Att i ett genomförandeskede pröva en placering av det samlade 

demensboendet vid Nässjöstrand, Himmelslätta samt på Högsveden 

i Mockfjärd. 

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att pröva en upphandling av drift 

och ägande hos en extern aktör. 

4. Redovisning av uppdraget ska ske 2017-10-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Extra kommunstyrelsesammanträdet den 15 juni 2017 är föranlett av ett 

formaliafel i det beslut som kommunstyrelsen fattade vid sammanträdet 

den 30 maj 2017, Ks § 97. Felet finns i beslutspunkt 1, och består i att 

kommunfullmäktige inte kan ge kommunchefen ett direkt uppdrag. 

Uppdraget måste ges till kommunstyrelsen. Av det skälet behöver beslutet 

i den delen upphävas och nytt beslut fattas. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Homman (S): Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta planeringen 

för ett samlat demensboende och förbereda upphandling av projektering och 

byggande av ett nytt samlat demensboende enligt Alternativ 1 i utredningen. 

 

Svante Hanses (KOSA): Att besluta om äldreboende uppdelas i två beslut 

där det som beslutas 2017-06-15 avser planerat behov år 2020 och senare 

beslut om ytterligare platser år 2030 utifrån behov. Att kommunen bygger 

50 boendeplatser i Mockfjärd, Högsveden. Tilläggsförslag, eftersom 

behovet av demensplatser klart överstiger 50 föreslås att ytterligare 

10 boendeplatser byggs i Björbo i anslutning till befintligt särskilt boende.  

 

forts. 
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Ks § 99 forts. 

 

Fredrik Jarl (C): Att i ett genomförandeskede pröva en alternativ placering 

av det samlade demensboendet vid Himmelslätta samt på Högsveden i 

Mockfjärd. Att fortsätta planeringen för ett samlat demensboende i enlighet 

med Alternativ 1 och ge kommunstyrelsen i uppdrag att pröva en 

upphandling av drift och ägande hos en extern aktör. Under förutsättning att 

kommunfullmäktige fattar erforderligt beslut ge kommunchefen i uppdrag 

att utreda en upphandling av drift och ägande hos en extern aktör. 

 

Svante Hanses (KOSA): Att ändra beslut 2017-05-30 § 97 att stryka ”i 

enlighet med alternativ 1”. Redovisning av uppdraget ska ske 2017-10-31. 

 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 09.55-10.10. 

 

Beslutsgång 

Efter överläggning föreslår Irene Homman (S) följande: 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-05-30 § 97. 

2. Att det i Gagnefs kommun ska finnas ett samlat demensboende. 

3. Att i ett genomförandeskede pröva en placering av det samlade 

demensboendet vid Nässjöstrand, Himmelslätta samt på Högsveden i 

Mockfjärd. 

4. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att pröva en upphandling av drift och 

ägande hos en extern aktör. 

5. Redovisning av uppdraget ska ske 2017-10-31. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Ks 170530 § 97, fem sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170523 § 78, Ks 170214 § 20, Ks 161122 § 213, Ks 160630 § 111, 

Ks 160121 § 4, Ks 151215 § 258, Kf 150903 § 148 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2014:948/00 

Ks § 100 

 

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), kommunchef Tommy Sandberg, ekonomichef 

Torstein Tysklind samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i 

förening teckna kommunens firma. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind 

och ersätts av t.f. ekonomichef Katharina Mansfeld. 

2. Kommunens firmatecknare får var för sig skriva på handlingar som rör 

överföring av telefonabonnemang, vem som för kommunens räkning får 

administrera SITHS kort, vem som för kommunens räkning får tillträde 

till Försäkringskassans SUS system samt ansökningar om kund- och 

kreditkort upp till kreditbelopp på 50 000 kronor. För kreditbelopp över 

50 000 kronor ska handlingen underskrivas två i förening. 

3. 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 Ekonomihandläggare Erica Eriksson 

Jenz Eks fullmakt upphör 2017-07-01 

Torstein Tysklinds fullmakt upphör 2017-08-01 

4. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg och 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. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och 

ersätts av t.f. ekonomichef Katharina Mansfeld. 

5. 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, kommunchef Tommy Sandberg eller 

biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och ersätts 

av biträdande kommunchef Håkan Elfving. 

 

 

forts. 
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Ks § 100 forts. 

 

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

öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg 

eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta 

protokoll ska tjäna som fullmakt. Från 2017-08-01 utgår Torstein 

Tysklind och ersätts av biträdande kommunchef Håkan Elfving. 

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

till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 

till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg eller 

biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska 

tjäna som fullmakt. Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och ersätts 

av biträdande kommunchef Håkan Elfving. 

8. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef 

Tommy Sandberg att underteckna handlingar där kommunstyrelsen 

beviljar kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar. 

Från 2017-08-01 utgår Torstein Tysklind och ersätts av t.f. ekonomichef 

Katharina Mansfeld. 

9. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg 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. 

10. Ge fullmakt åt markingenjör Lena Snis eller teknisk chef Marcus Blomqvist att 

ansöka om och som ombud företräda Gagnefs kommun vid lantmäteriförrättningar. 

11. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 

Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens 

räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen. 

12. Ge fullmakt åt teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef 

Tommy Sandberg 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. 

 

 

forts. 
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Ks § 100 forts. 

 

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef 

Tommy Sandberg inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i 

dennes ställe. 

14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef 

Torstein Tysklind inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld 

i dennes ställe. 

15. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-06-12, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 170523 § 89 

Ks 170214 § 18 

Ks 161108 § 196 

Ks 160517 § 67 

Ks 160310 § 30 

Ks 151215 § 245 

Ks 150414 § 66 

Ks 141118 § 232 

 

Protokollsutdrag 

Berörda ledamöter 

Berörda tjänstemän 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Registrator/Reception 
__________ 

 


