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Plats och tid 
Lindberghallen Djurås, kl. 15:00-18:10 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Alf Johansson (S), ordförande 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Stefan Eriksson (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Johanna Hallin (C) 
Erik Warg (C) 
Christina Walles (S) 
Svante Hanses (KOSA) 
Erik Bergman (M) 
Jari Paananen (KD) 
Kerstin Stenqvist (C) 
Robert Österlund (V) 
Magnus Eriksson (S) 
Christer Iversen (L) 
Fredrik Andersson (C) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Jan Wiklund (M) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Catharina Karlhager (KD) 
Maria Svensson (C) 
Jonas Hellsten (C) 
Agneta Finn (KOSA) 
Birgitta Ihlis (M) 
Ann-Christine Karlsson (S) 
Mathias Bengtsson (KD) 
Kristina Bolinder (C) 
Tomas Fredén (S) 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Ola Hebert (C) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Barbro Wallin (M) 
Pelle Källs (KOSA) 
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Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Jenz Ek, ekonomichef, §137, §146-§147  
 
Justering 
Justerare 
Irené Homman (S) och Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-15, kl. 11:00 §137-§200 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Alf Johansson (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   _________________________________  
Irené Homman (S) Anders Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§137-§200 2018-11-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2018-12-07 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 137 
Ekonomisk rapport (KS/2018:58) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen rapporterar om: 

• Var vi befinner oss i budgetprocessen för budgetåret 2019 

• Leverantörstrohet och avtalsuppföljning 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 181015 § 114 
KF 180614 § 60 
KF 180503 § 32 
KF 180307 § 1 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 4 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 138 
Verksamhetsrapport (KS/2018:59) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen och nämnderna, föredras av 
respektive ordförande. 
 
Kommunstyrelsen – Fredrik Jarl (C) 
Barn- och utbildningsnämnden – Svante Hanses (KOSA) 
Kultur- och fritidsnämnden – Christina Walles (S) 
Tekniska nämnden – Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Miljö- och byggnadsnämnden – Tomas Fredén (S) 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-10, en sida. 
Verksamhetsrapport, socialnämnden, 2018-10-26, tre sidor. 
Verksamhetsrapport, tekniska nämnden, fyra sidor. 
Verksamhetsrapport, kultur- och fritidsnämnden, 2018-09-04, fyra sidor. 
Verksamhetsrapport, kultur- och fritidsnämnden, 2018-10-15, fyra sidor. 
Verksamhetsrapport, miljö- och byggnadsnämnden, 2018-11-07, en sida. 
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§ 139 
Medborgarförslag om friskvårdsbeloppet till kommunens anställda 
(KS/2018:265) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från x, till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs 
kommunen ser över friskvårdsbeloppet för kommunens anställda. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-10-30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning 
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§ 140 
Förändring av politisk organisation (KS/2018:266) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den politiska organisationen förändras genom att tekniska nämnden 
upphör. 

2. Tekniska verksamheten flyttas över i sin helhet till kommunstyrelsen 
och kommunstyrelseförvaltningen. 

3. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utökas från sju 
ledamöter och sju ersättare till nio ledamöter och nio ersättare. 

 
Ärendebeskrivning 
För att få ett samlat grepp om kommunens utvecklingsfrågor har Centerpartiet, 
Socialdemokraterna och Moderaterna enats om att den verksamhet som i dag 
ligger under tekniska nämnden tillsammans med de strategiska miljö- och 
planfrågorna ska samlas under kommunstyrelsens ansvarsområde. Därför 
avskaffas tekniska nämnden och tekniska förvaltningen förs tillsammans med 
de delar inom miljö- och byggnadsnämnden som berör strategiska miljö- och 
planfrågor över till kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Revisorernas granskning av Gagnefs kommuns lokalförsörjningsprocess 
avseende skollokaler visar att tekniska nämndens ledning, styrning och 
uppföljning avseende skolans verksamhetslokaler till stora delar inte har varit 
tillfredställande och ändamålsenlig. Resultatet av granskningen är ytterligare 
skäl som talar för att den föreslagna förändringen behöver genomföras. 
 
Avskaffandet av tekniska nämnden innebär även en ekonomisk besparing, 
främst genom att arvodet för ordföranden för nämnden upphör. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (KOSA): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Patrik Andersson (KOSA) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Svante Hanses (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), Agneta Finn (KOSA), 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Robert Österlund (V) 
och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181108 § 147, två sidor. 
Förändring av politisk organisation, 2018-11-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 
Socialnämnden, för kännedom 
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§ 141 
Reglemente för kommunstyrelsen (KS/2018:246) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 
den 16 november 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (KOSA): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Patrik Andersson (KOSA) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Svante Hanses (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), Agneta Finn (KOSA), 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Robert Österlund (V) 
och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181108 § 148, en sida. 
Reglemente för kommunstyrelsen, elva sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-05, en sida. 
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§ 142 
Reglemente för socialnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa reglemente för socialnämnden att gälla från och med 
den 16 november 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för socialnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (KOSA): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Patrik Andersson (KOSA) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Svante Hanses (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), Agneta Finn (KOSA), 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Robert Österlund (V) 
och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181108 § 149, en sida. 
Reglemente för socialnämnden, sex sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden + handling 
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§ 143 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från 
och med den 16 november 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (KOSA): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Patrik Andersson (KOSA) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Svante Hanses (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), Agneta Finn (KOSA), 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Robert Österlund (V) 
och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181108 § 150, en sida. 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, sex sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
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§ 144 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från och 
med den 16 november 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (KOSA): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Patrik Andersson (KOSA) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Svante Hanses (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), Agneta Finn (KOSA), 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Robert Österlund (V) 
och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181108 § 151, en sida. 
Reglemente för kommunstyrelsen, sex sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämnden + handling 
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§ 145 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa reglemente för miljö- och byggnadsnämnden att gälla från 
och med den 16 november 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (KOSA): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Patrik Andersson (KOSA) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Svante Hanses (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), Agneta Finn (KOSA), 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Robert Österlund (V) 
och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181108 § 152, en sida. 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, sex sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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§ 146 
Delårsbokslut per 2018-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
(KS/2018:58) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2018-08-31”. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2018-08-31. 
 
Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 25,6 mnkr vilket är 11,8 mnkr 
bättre än budget. Stora överskott redovisas av kommunstyrelsen samt tekniska 
nämnden. Socialnämnden redovisar ett stort underskott. Övriga nämnder visar 
mindre överskott. 
 
Prognosen för kommunen som helhet visar på ett överskott på 12,6 mnkr 
vilket är 2,8 mnkr bättre än budgeterat. Kommunens verksamheter 
prognostiseras få ett överskott på 4,3 mnkr, medan finansförvaltningen 
förväntas få ett underskott på 1,5 mnkr.  
 
Socialnämnden förväntar sig ett utfall för året på -5,3 mnkr. Det finns 
negativa prognosavvikelser inom tre huvudverksamhetsområden: Vård- och 
omsorg -0,2 mnkr, Individ- och familjeomsorg (IFO) -3,1 mnkr, 
integrationsverksamheten -1,1 samt LSS -1,8 mnkr. Administrationen samt 
hälso- och sjukvård prognostiserar överskott på totalt 0,9 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 7,0 mnkr. Den största 
anledningen till detta är att delar av kommunens budget för kapitalkostnader 
finns centralt budgeterad hos ekonomiavdelningen. Denna budget fördelas 
ut till de andra verksamheterna allt eftersom investeringar ianspråktas. Detta 
överskott består av effekter av komponentredovisning av kommunens 
fastigheter (3,1 mnkr), nedskrivning av gamla kommunförrådet (1,1 mnkr) 
samt uteblivna investeringar (ca 0,8 mnkr). 
 
Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr. Detta beror 
främst på ersättning från försäkringsbolaget för en tidigare vattenskada samt 
att budgeterade medel för rivning av det gamla kommunförrådet samt 
återställning av mark inte beräknas användas under året. Barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige 
förväntas ge resultat nära budget. Miljö- och byggnadsnämnden 
prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. 
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Gagnefsbostäder AB redovisar ett utfall på 0,2 mnkr vilket är 0,5 mnkr 
sämre än budget. För helåret förväntas ett positivt resultat med 0,8 mnkr. 
 
Gagnefs Teknik ABs delårsresultatet visar ett resultat som är 4,7 mnkr 
bättre än budgeterat. För helåret förväntas ett positivt resultat på 0,8 mnkr 
vilket är 0,75 mnkr bättre än budget. 
 
Dala Vatten och Avfall AB redovisar ett negativt resultat med 0,2 mnkr och 
prognostiserar ett nollresultat för året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181016 § 133, två sidor. 
Delårsrapport och prognos 2018-08-31, 40 sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 181002 § 31, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-28, två sidor. 
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§ 147 
Skattesats för Gagnefs kommun 2019 (KS/2018:213) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa skattesats för 2019 till 22,54 %. 
 
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 att det är valår 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 
22,54 % under 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Fastställa skattesats för 2019 till 22,40 %. 
Irené Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Patrik Andersson (KOSA): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Christer Iversen (L): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
Stefan Eriksson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Mathias Bengtsson (KD): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
Jan Wiklund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Robert Österlund (V): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtsson (KD) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Den som röstar nej bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag. 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 21 ja-röster, 11 nej-röster, 3 frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Fredrik Jarl C X X   
Irené Homman S X X   
Lars-Erik Granholm KOSA X X  
Stefan Eriksson M X X   
Anders Bengtsson KD X X  
Johanna Hallin C X X   
Daniel Bergman S – Margreth Göransdotter (S) X   
Erik Warg C X X   
Kunde inte utses SD –   X
Christina Walles S X X   
Svante Hanses KOSA X X  
Erik Bergman M X X   
Jari Paananen KD X X  
Kerstin Stenquist C X X   
Robert Österlund V X X  
Magnus Eriksson S X X   
Christer Iversen L X X  
Fredrik Andersson C X X   
Patrik Andersson KOSA X X  
Jan Wiklund M X X   
Eva-Lotta Törnblom Nises S X X   
Jonas Wittink MP –   X
Catharina Karlhager KD X X  
Maria Svensson C X X   
Alf Johansson S X X   
Jonas Hellsten C X X   
Agneta Finn KOSA X X  
Kunde inte utses SD –   X
Birgitta Ihlis M X X   
Ola Hebert C – Birgitta Floresjö (C) X   
Ann-Christine Karlsson S X X   
Mathias Bengtsson KD X X  
Kristina Bolinder C X X   
Tomas Fredén S X X   
Ingegerd Kull Hanses KOSA X X  
  Totalsumma: 21 11  3
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Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA), 
Svante Hanses (KOSA), Patrik Andersson (KOSA), Agneta Finn (KOSA), 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA), Anders Bengtsson (KD), Jari Paananen (KD), 
Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD), Robert Österlund (V) och 
Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181016 § 136, två sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 181002 § 32, en sida. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-13, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Skatteverket 
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§ 148 
Ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund 
(KS/2018:123) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund. 
 
Ärendebeskrivning 
Den nya förbundsordningen utgår ifrån en rekommendation som Nationella Rådet 
för finansiell samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett initiativ till en 
gemensam översyn av länets samtliga samordningsförbunds förbundsordningar. 
 
Revideringen av Nedansiljans samordningsförbund förbundsordning består i: 

• Omarbetad disposition  

• Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter (6 § 3 st) 

• Förändrad mandatperiod 5 §   

• Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 § lag (2003:1210) om finansiell 
samordning) 

• Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för kommun 
och landsting (14 §) 

• Ersättning till ledamöter m.fl. (18 §)  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181016 § 134, en sida. 
Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund, 2017-05-08, fyra sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Nedansiljans samordningsförbund 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 19 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 149 
Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna (KS/2018:140) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gagnefs kommun godkänner att verksamheten i kommunalförbundet 
Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet 
Region Dalarna avvecklas genom likvidation. 

2. Gagnefs kommun godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas 
egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 2018-12-31 ska 
återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med 
huvudprincipen i förbundsordningen varvid respektive kommuns andel 
utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Region Dalarnas direktion har remitterat fråga om 
likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna till medlemmarna. 
 
Svar önskas på följande frågeställningar: 

• Godkänner kommunen/landstinget att verksamheten i 
kommunalförbundet Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att 
kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom likvidation? 

• Godkänner kommunen/landstinget att kommunalförbundet Region 
Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 
ska återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med 
huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel 
utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter? 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KS 181016 § 144, en sida. 

Medlemsremiss, Likvidation av kommunförbundet Region Dalarna samt 
fördelning av kommunalförbundets tillgångar och skulder, Region Dalarna, 
2018-05-02, två sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Region Dalarna 
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§ 150 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år 
gamla och inte besvarade (KS/2018:99) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga redovisningen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 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 140922 § 138 Motion om lekplatser i Gagnef 

KS/2014:783/33 Ärendet bereds av tekniska nämnden. 

Kf 151014 § 165 Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 

KS/2015:353/31 Ärendet bereds av tekniska nämnden. 

Kf 151112 § 204 Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 

KS/2015:419/35 Styrelsen för GTAB har besvarat motionen i protokoll GTAB 160317 § 11 
All expertis är överens om att resultat från pågående forskning och 
utveckling som bedrivs bör inväntas så att rätt teknik används som 
uppfyller kommande tillstånds- och lagkrav. 

Kf 160616 § 80 Motion om en jämställdhetspolitik för Gagnefs kommun 

KS/2016:127/02 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 160616 § 83 Motion om pengar kan sparas genom lägre portokostnad 

KS/2016:137/04 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 161110 § 190 
KS/2016:216/00 

Motion om att utreda om närstående jäv förelegat vid behandling av 
medborgarförslag 

 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

Kf 161110 § 192 
KS/2016:220/13 

Motion om statens minskade ersättningar för mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn 

 Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 

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

Kf 170504 § 28 
KS/2017:89/31 

Medborgarförslag om att renovera gamla riksväg 71 mellan Dala-Floda 
och Björbo 

 Ärendet bereds av Tekniska nämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-30, två sidor. 
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Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
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§ 151 
Val av fem revisorer att granska Gagnefs kommuns räkenskaper och 
förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med när 
granskningen av 2022 års verksamhet är slutförd (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till revisorer att granska Gagnefs kommuns räkenskaper och förvaltning 
för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med när granskningen 
av 2022 års verksamhet är slutförd välja: 

 Kjell Andersson (C) 
 Kjell Sundin (S) 
 Gustav Wallheden (M) 
 Svante Hanses (KOSA) 
 Rune Karis (KOSA) 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med när 
granskningen av 2022 års verksamhet är slutförd till 
sammankallande välja Svante Hanses (KOSA). 

 
Ärendebeskrivning 
Granskningsperioden är fyraårig. Det innebär att revisorernas uppdrag är 
slutfört först sedan de under det femte året efter valet har granskat det fjärde 
årets verksamhet. Slutpunkten är tidpunkten för behandlingen av frågan om 
ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 § KL. Det innebär att det vart femte år finns 
två ”grupper” revisorer – en avgående och en tillträdande grupp – som 
verkar samtidigt med ansvar för olika granskningsperioder. 
 
Lagrum 
12 kap. 4 § kommunallagen (KL) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 3, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Kommunrevisionen 
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§ 152 
Val av nio ledamöter och nio ersättare i socialnämnden för tiden från 
2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden från 
den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Birgitta Floresjö (C) Erik Bergman (M) 

Johan Elfsberg (C) Maria Svensson (C) 

Johanna Hallin (C) Fredrik Andersson (C) 

Irené Homman (S) Tomas Jansson (S) 

Daniel Bergman (S) Margreth Göransdotter (S) 

Barbro Wallin (M) Bengt Rosén (M) 

Patrik Andersson (KOSA) Ulf Haglund (KOSA) 

Anders Eriksson (MP) Catharina Karlhager (KD) 

Robert Österlund (V) Frida Hållberg (L) 

2. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Irené Homman (S). 

3. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Barbro Wallin (M). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 4, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Socialnämnden 
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§ 153 
Val av nio ledamöter och nio ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
för tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 
från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 

 år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Kristina Bolinder (C) Birgitta Ihlis (M) 

Johanna Hallin (C) Lena Fröyen (C) 

Ola Erkers (C) Jonas Hellsten (C) 

Ann-Christine Karlsson (S) Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Magnus Eriksson (S) Ingegerd Hägg (S) 

Jan Wiklund (M) Nagla Negm El Din Hussein (M) 

Agneta Finn (KOSA) Nathalie Svärd (V) 

Mathias Bengtsson (KD) Ari Vähäjylkkä (KD) 

Andreas Hållberg (L) Maria Alfredsson (MP) 

2. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Jan Wiklund (M). 

3. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Kristina Bolinder (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 5, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 154 
Val av sju ledamöter och sju ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 
tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden från 
den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december år 2022 
välja: 

Ledamöter Ersättare
Anette Kotilainen (C) Pål Fröyen (C) 

Maria Svensson (C) Johan Eriksson (C) 

Christina Walles (S) Ann Målare (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) Yvonne Soneson (S) 

Birgitta Ihlis (M) Alma Eriksson (M) 

Ingegerd Kull Hanses (KOSA) Mourad ”Murre” Khasib (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) Göran Strandberg (L) 

2. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Anette Kotilainen (C). 

3. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Birgitta Ihlis (M). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 6, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 155 
Val av sju ledamöter och sju ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
för tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 
från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 

 år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Jonas Hellsten (C) Börje Lindvall (C) 

Ola Hebert (C) Sofia Lorentzon (C) 

Tomas Fredén (S) Thomas Gruhs (S) 

Ingegerd Hägg (S) Christina Walles (S) 

Jan Wallin (M) Patrik Swärd (M) 

Curt Svärd (KOSA) Göran Westling (KOSA) 

Olof Silverdahl (KD) Björn Kruse (L) 

2. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Tomas Fredén (S). 

3. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Jonas Hellsten (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 7, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 156 
Val av fem ledamöter och fem ersättare i krisledningsnämnden för 
tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för tiden från 
den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december år 
2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Fredrik Jarl (C) Kerstin Stenquist (C) 

Irené Homman (S) Tomas Fredén (S) 

Jan Wiklund (M) Stefan Eriksson (M) 

Patrik Andersson (KOSA) Maria Alfredsson (MP) 

Anders Bengtsson (KD) Christer Iversen (L) 

2. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Fredrik Jarl (C). 

3. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Irené Homman (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 8, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Krisledningsnämnden 
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§ 157 
Val av sju ledamöter och sju ersättare i valnämnden för tiden från 
2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden från den 
16 november år 2018 fram till och med den 31 december år 
2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Birgitta Floresjö (C) Maria Svensson (C) 

Ola Hebert (C) Fredrik Andersson (C) 

Sven-Inge Persson (S) Tomas Jansson (S) 

Margreth Göransdotter (S) Christina Walles (S) 

Pär Sixtensson (M) Erik Bergman (M) 

Marianne Östlund (KOSA) Bengt Löfgren (L) 

Björn Kruse (L) Jonas Wittink (MP) 

2. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Birgitta Floresjö (C). 

3. För tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Margreth Göransdotter (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 9, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Valnämnden 
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§ 158 
Val av fem ledamöter och fem ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder 
AB för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB för 
tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

 år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Anders Ahlgren (C) Per Dahlkvist (C) 

Kent Karlsson (S) Åke Sandberg (S) 

Patrik Swärd (M) Samuel Källman (M) 

Lars-Erik Granholm (KOSA) Göran Westling (KOSA) 

Owe Thorssell (MP) Anders Bengtsson (KD) 

2. För tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2022 till 
ordförande välja Anders Ahlgren (C). 

3. För tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2022 till 
vice ordförande välja Kent Karlsson (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 10, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gagnefsbostäder AB 
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§ 159 
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare att granska 
Gagnefsbostäder AB´s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-
01-01 fram till och med slutet av den årsstämma som hålls år 2023 
(KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisorer att granska Gagnefsbostäder AB´s räkenskaper 
och förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med 
slutet av den årsstämma som hålls år 2023 välja: 

 Kjell Sundin (S) 
 Svante Hanses (KOSA) 

2. Till ersättare att granska Gagnefsbostäder AB´s räkenskaper och 
förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med 
slutet av den årsstämma som hålls år 2023 välja: 

 Kjell Andersson (C) 
 Rune Karis (KOSA) 

3. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med slutet av den 
årsstämma som hålls år 2023 till sammankallande för 
lekmannarevisorerna välja Kjell Sundin (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 11, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gagnefsbostäder AB 
Kommunrevisionen 
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§ 160 
Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med 
Gagnefsbostäder AB för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-
12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Gagnefsbostäder AB som ombud välja 
Fredrik Jarl (C). 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Gagnefsbostäder AB som ersättare välja 
Irené Homman (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gagnefsbostäder AB 
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§ 161 
Val av fem ledamöter och fem ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik 
AB för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB för 
tiden för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Erik Warg (C) Viktoria Liss (C) 

Alf Johansson (S) Åke Sandberg (S) 

Peter Vogt (M) Petra Wiklund (M) 

Ulf Haglund (KOSA) Göran Westling (KOSA) 

Anders Bengtsson (KD) Bo Jönebratt (L) 

2. För tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 till ordförande välja Peter Vogt (M). 

3. För tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 till vice ordförande välja Erik Warg (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 13, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gagnefs Teknik AB 
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§ 162 
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare att granska Gagnefs 
Teknik AB´s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 
fram till och med slutet av den årsstämma som hålls år 2023 
(KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisorer att granska Gagnefs Teknik AB´s räkenskaper 
och förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med 
slutet av den årsstämma som hålls år 2023 välja: 

 Kjell Andersson (C) 
 Svante Hanses (KOSA) 

2. Till ersättare att granska Gagnefs Teknik AB´s räkenskaper och 
förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med 
slutet av den årsstämma som hålls år 2023 välja: 

 Kjell Sundin (S) 
 Rune Karis (KOSA) 

3. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med slutet av den 
årsstämma som hålls år 2023 till sammankallande för 
lekmannarevisorerna välja Kjell Andersson (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 14, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gagnefs Teknik AB 
Kommunrevisionen 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 34 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 163 
Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Gagnefs 
Teknik AB för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Gagnefs Teknik AB som ombud välja 
Fredrik Jarl (C). 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Gagnefs Teknik AB som ersättare välja 
Irené Homman (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 15, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gagnefs Teknik AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 35 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 164 
Val av två ledamöter i styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter i styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB för tiden från den 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
som förrättats år 2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige år 2022 välja: 

 Peter Vogt (M) 
 Alf Johansson (S) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 16, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Dala Vatten och Avfall AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 36 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 165 
Val av en lekmannarevisor att granska Dala Vatten och Avfall AB´s 
räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och 
med slutet av den årsstämma som hålls år 2023 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisor att granska Dala Vatten och Avfall AB ´s räkenskaper 
och förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med slutet 
av den årsstämma som hålls år 2023 välja Kjell Andersson (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 17, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Vald ledamot 
Dala Vatten och Avfall AB 
Kommunrevisionen 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 37 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 166 
Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Dala Vatten 
och Avfall AB för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Dala Vatten och Avfall AB som ombud 
välja Fredrik Jarl (C). 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Dala Vatten och Avfall AB som ersättare 
välja Irené Homman (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 18, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Dala Vatten och Avfall AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 38 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 167 
Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för Falun-Borlänge 
regionen AB för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i styrelsen för Falun-Borlänge regionen AB för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
år 2022 välja Fredrik Jarl (C). 

2. Till ersättare i styrelsen för Falun-Borlänge regionen AB för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
år 2022 välja Anders Bengtsson (KD). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 19, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Falun-Borlänge regionen AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 39 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 168 
Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Falun-
Borlänge regionen AB för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-
12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Falun-Borlänge regionen AB som 
ombud välja Irené Homman (S). 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Falun-Borlänge regionen AB som 
ersättare välja Jan Wiklund (M). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 20, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Falun-Borlänge regionen AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 40 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 169 
Val av fem ledamöter och fem ersättare i Falun-Borlänge regionen 
AB´s ägarråd för tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd för 
tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Johanna Hallin (C) Fredrik Andersson (C) 

Irené Homman (S) Tomas Fredén (S) 

Jan Wiklund (M) Stefan Eriksson (M) 

Patrik Andersson (KOSA) Anders Bengtsson (KD) 

Jonas Wittink (MP) Christer Iversen (L) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 21, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Falun-Borlänge regionen AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 41 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 170 
Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna 
Holding AB för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB för tiden från 
den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
som förrättats år 2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige år 2022 välja Fredrik Jarl (C). 

2. Till ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB för tiden från 
den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
som förrättats år 2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige år 2022 välja Anders Bengtsson (KD). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 22, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 42 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 171 
Nominering av en lekmannarevisor och en ersättare att granska 
Utveckling i Dalarna Holding AB´s räkenskaper och förvaltning för 
tiden från 2019-01-01 fram till och med slutet av den årsstämma som 
hålls år 2023 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisor att granska Utveckling i Dalarna Holding AB´s 
räkenskaper och förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram 
till och med slutet av den årsstämma som hålls år 2023 nominera 
Gustav Wallheden (M). 

2. Till ersättare att granska Utveckling i Dalarna Holding AB´s 
räkenskaper och förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram 
till och med slutet av den årsstämma som hålls år 2023 nominera 
Kjell Sundin (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 23, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
Kommunrevisionen 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 43 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 172 
Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Utveckling i 
Dalarna Holding AB för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-
12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB som 
ombud välja Irené Homman (S). 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB som 
ersättare välja Jan Wiklund (M). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 24, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 44 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 173 
Nominering av en ledamot i styrelsen för Dala Energi AB för tiden från 
den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i styrelsen för Dala Energi AB för tiden från den bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 
2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 nominera Anders Ahlgren (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 25, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Vald ledamot 
Dala Energi AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 45 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 174 
Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Dala Energi 
AB för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Dala Energi AB som ombud välja 
Fredrik Jarl (C). 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till bolagsstämma med Dala Energi AB som ersättare välja 
Irené Homman (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 26, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Dala Energi AB 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 46 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 175 
Val av två ledamöter och två ersättare i förbundsstyrelsen 
Räddningstjänsten Dala Mitt för tiden från 2019-01-01 fram till och 
med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt 
för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 
2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Fredrik Jarl (C) Erik Bergman (M) 

Irené Homman (S) Anders Bengtsson (KD) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 27, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 47 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 176 
Val av en lekmannarevisor att granska förbundsstyrelsen 
Räddningstjänsten Dala Mitts räkenskaper och förvaltning för tiden 
från 2019-01-01 fram till och med när granskningen av 2022 års 
verksamhet är slutförd (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisor att granska förbundsstyrelsen 
Räddningstjänsten Dala Mitts räkenskaper och förvaltning för tiden 
från den 1 januari år 2019 fram till och med när granskningen av 
2022 års verksamhet är slutförd välja Kjell Andersson (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 28, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Vald ledamot 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
Kommunrevisionen 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 48 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 177 
Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för Dalarnas 
Kommunförbund för tiden från det förbundsmöte som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till 
och med det förbundsmöte som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i styrelsen för Dalarnas Kommunförbund för tiden från det 
förbundsmöte som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
som förrättats år 2018 fram till och med det förbundsmöte som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige år 2022 välja Fredrik Jarl (C). 

2. Till ersättare i styrelsen för Dalarnas Kommunförbund för tiden från det 
förbundsmöte som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som 
förrättats år 2018 fram till och med det förbundsmöte som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige år 2022 välja Anders Bengtsson (KD). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 29, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Dalarnas Kommunförbund 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 49 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 178 
Val av ett ombud och en ersättare till förbundsstämma med Dalarnas 
Kommunförbund för tiden från den förbundsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 
fram till och med den förbundsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från den förbundsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
förbundsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 till förbundsstämma med Dalarnas Kommunförbund som ombud 
välja Irené Homman (S). 

2. För tiden från den förbundsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och med den 
förbundsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 
2022 till förbundsstämma med Dalarnas Kommunförbund som ersättare 
välja Jan Wiklund (M). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 30, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Dalarnas Kommunförbund 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 50 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 179 
Val av en ledamot och en ersättare i Nedansiljans Samordningsförbund 
för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Nedansiljans Samordningsförbund för tiden från 
den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 
välja Irené Homman (S). 

2. Till ersättare i Nedansiljans Samordningsförbund för tiden från 
den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 
välja Mathias Bengtsson (KD). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 31, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Nedansiljans Samordningsförbund 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 51 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 180 
Val av en ledamot och en ersättare i Gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan för tiden från 2018-11-16 fram till och med 
2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan för 
tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja Fredrik Jarl (C). 

2. Till ersättare i Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan för 
tiden från den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja Anders Bengtsson (KD). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 32, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 52 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 181 
Val av en ledamot och en ersättare i Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel för tiden från 2018-11-16 fram 
till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel för tiden från den 16 november år 2018 fram till och med 
den 31 december år 2022 välja Margreth Göransdotter (S). 

2. Till ersättare i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel för tiden från den 16 november år 2018 fram till och med 
den 31 december år 2022 välja Sofia Lorentzon (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 33, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 53 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 182 
Val av en ledamot och en ersättare i Hjälpmedelsnämnden Dalarna för 
tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Hjälpmedelsnämnden Dalarna för tiden från 
den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja Birgitta Floresjö (C). 

2. Till ersättare i Hjälpmedelsnämnden Dalarna för tiden från 
den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja Jonas Wittink (MP). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 34, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 54 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 183 
Val av en ledamot och två ersättare i Språktolksnämnden i Dalarna för 
tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Språktolksnämnden i Dalarna för tiden från 
 den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 

år 2022 välja Birgitta Floresjö (C). 

2. Till ersättare i Språktolksnämnden i Dalarna för tiden från 
den 16 november år 2018 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja: 

 Margreth Göransdotter (S) 
 Lina Wittink (MP) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 35, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Språktolksnämnden i Dalarna 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 55 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 184 
Val av sju ledamöter och sju ersättare i stiftelsen Gagnefs 
Naturvårdsfond för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond för 
tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Tomas Fredén (S) Thomas Gruhs (S) 

Börje Lindvall (C) Stefan Eriksson (M) 

Jonas Wittink (MP) Vakant 

Per Olov Florell 
Naturskyddsföreningen 

Bror Wallbom 
Naturskyddsföreningen 

Ragnar Nyberg 
Naturskyddsföreningen 

Karl-Ivar Ehnström 
Naturskyddsföreningen 

Bodil Forsén 
Friluftsfrämjandet 

Hans Danselius 
Friluftsfrämjandet 

Pia Söderström 
Verkställande ledamot 

Elin Widmark 
Verkställande ledamot 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Tomas Fredén (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 36, en sida. 
 
Underlag 
Nominering av ledamöter till Naturvårdsfonden från 
Naturskyddsföreningen, 2018-11-04, en sida. 
Nominering av ledamot/ersättare till Naturvårdsfonden från 
Friluftsfrämjandet Gagnef, 2018-11-05, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gagnefs Naturvårdsfond 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
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§ 185 
Val av en auktoriserad revisor att granska stiftelsen Gagnefs 
Naturvårdsfonds räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 
fram till och med slutet av det årsmöte som hålls år 2023 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till auktoriserad revisor utses samma revisor som Gagnefs kommun väljer 
som sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna i Gagnefs kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 37, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Naturvårdsfond 
Kommunrevisionen 
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§ 186 
Val av sju ledamöter och sju ersättare i stiftelsen för 
Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) för tiden från 2019-01-01 
fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i stiftelsen för Spegeldammspengar för 
tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Erik Warg (C) Annelie Wiman (C) 

Johan Elfsberg (C) Anna-Lena Larsson (C) 

Irené Homman (S) Vakant 

Magnus Eriksson (S) Vakant 

Bengt Rosén (M) Vakant 

Cattis Lindqvist (KOSA) Inger Lingeryd (KOSA) 

Marie Karlsson (L) Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 

2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till ordförande välja Erik Warg (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 38, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Spegeldammspengar 
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§ 187 
Val av en lekmannarevisor och en ersättare, samt en auktoriserad 
revisor att granska Spegeldammspengars (Spegeldammsfonden) 
räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och 
med slutet av det årsmöte som hålls år 2023 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisor att granska Spegeldammspengars räkenskaper och 
förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med slutet 
av den årsmöte som hålls år 2023 välja Kjell Sundin (S). 

2. Till ersättare att granska Spegeldammspengars räkenskaper och 
förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med slutet 
av den årsmöte som hålls år 2023 välja Rune Karis (KOSA). 

3. Till auktoriserad revisor utses samma revisor som Gagnefs kommun väljer 
som sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna i Gagnefs kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 39, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Spegeldammspengar 
Kommunrevisionen 
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§ 188 
Val av två ledamöter och två ersättare i stiftelsen Floda Kyrkälvbro för 
tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i stiftelsen Floda Kyrkälvbro för tiden från 
den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 välja: 

Ledamöter Ersättare
Fredrik Jarl (C) Björn Kruse (L) 

Göran Greider (S) Alf Johansson (S) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 40, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Floda Kyrkälvbro 
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§ 189 
Val av en lekmannarevisor och en ersättare att granska stiftelsen Floda 
Kyrkälvbros räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 
fram till och med slutet av det årsmöte som hålls år 2023 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till lekmannarevisor att granska stiftelsen Floda Kyrkälvbros räkenskaper 
och förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med slutet 
av den årsmöte som hålls år 2023 välja Kjell Sundin (S). 

2. Till ersättare att granska stiftelsen Floda Kyrkälvbros räkenskaper och 
förvaltning för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med slutet av 
den årsmöte som hålls år 2023 välja Kjell Andersson (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 41, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Floda Kyrkälvbro 
Kommunrevisionen 
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§ 190 
Val av en ledamot och en ersättare i Gemensamma 
överförmyndarnämnden för tiden från 2019-01-01 fram till och med 
2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Gemensamma överförmyndarnämnden för tiden från 
den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 
välja Ingegerd Lindfors (C). 

2. Till ersättare i Gemensamma överförmyndarnämnden för tiden från 
den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 
välja Sven-Inge Persson (S). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 42, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 62 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 191 
Fyllnadsval av sex nämndemän i Falu tingsrätt för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2019-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till nämndemän i Falu tingsrätt för tiden från 1 januari år 2019 fram till 
och med 31 december är 2019 välja: 

 Sven-Inge Persson (S) 
 Margreth Göransdotter (S) 
 Inger Lingeryd (KOSA) 
 Anders Eriksson (MP) 
 Birgitta Floresjö (C) 
 Barbro Wallin (M) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 43, en sida. 
 
Underlag 
Val av nämndemän till Falu tingsrätt, 2015-05-22, dnr KS/2014:852, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 141208 § 266, dnr KS/2014:852/11 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Falu tingsrätt 
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§ 192 
Val av fyra Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för tiden 
från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för tiden 
från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja: 

 Jonas Andersson (C) (tätortsförhållanden) 
 Rune Karis (KOSA) (tätortsförhållanden) 
 Göran Pers (C) (jordbruks- eller skogsbruksförhållanden) 
 Håkan Forslind (C) (jordbruks- eller skogsbruksförhållanden) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 44, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Länsstyrelsen, rättsenheten 
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§ 193 
Val av en huvudman att ingå i Leksands Sparbanks huvudmannakår 
för tiden från ordinarie sparbanksstämma 2019 fram till och med 
aktuell ordinarie sparbanksstämma 2023 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till huvudman att ingå i Leksands Sparbanks huvudmannakår för 
tiden från ordinarie sparbanksstämma 2019 fram till och med aktuell 
ordinarie sparbanksstämma 2023 välja Fredrik Jarl (C). 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 45, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Vald ledamot 
Leksands Sparbanks huvudmannakår 
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§ 194 
Val av begravningsombud för tiden från 2019-01-01 fram till och med 
2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till begravningsombud för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och 
med den 31 december år 2022 välja Ingegerd Lindfors (C). 

 
Ärendebeskrivning 
Skriftligt motiverat förslag på Begravningsombud ska skickas in till 
länsstyrelsen. Ange kortfattat ombudets kvalifikationer, såsom kunskaper i 
ekonomi och religion. Ange även om ombudet har koppling till något 
trossamfund och i så fall på vilket sätt. Länsstyrelsen vill att förslaget 
motiveras även om kommunen eller ombudet tidigare kommit in med 
uppgifter om ombudet till länsstyrelsen. 
 
Lagrum 
10 kap. 2 § andra stycket begravningslagen 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 46, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Vald ledamot 
Länsstyrelsen 
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§ 195 
Ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder (KS/2018:234) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ersättare ska tjänstgöra som personlig ersättare enligt den ordning de 
tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från då valet förrättades. 

2. Ersättare ska i första hand tjänstgöra inom den egna partigruppen. 

3. I andra hand ska ersättare tjänstgöra inom det partiblock den ordinarie 
ledamoten tillhör. 

4. För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 
 nedanstående partigrupp: angiven partiordning: 

 M C, S, L, KD, MP, V, KOSA 
 C M, S 
 L KD, KOSA, MP 
 KD L, KOSA, MP, V, M, C, S 
 S C, M 
 V MP, KOSA, L, KD 
 MP V, KOSA, KD, L 
 KOSA KD, MP, L, V  

5. Om partiordning saknas, ska ersättare tjänstgöra i den ordning de tagits 
upp i kommunfullmäktiges protokoll från då valet förrättades. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF VB 181107 § 47, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Styrelser och nämnder 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2018-11-08 67 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 196 
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB 
(KOSA) (KS/2018:30) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Göran Westling (KOSA) till ledamot i styrelsen för 
Gagnefsbostäder AB till och med 2018. 

2. Avvakta val av ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Gunnar Östberg (KOSA), ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB, 
har avlidit. Göran Westling (KOSA) har tidigare varit ersättare i styrelsen 
för Gagnefsbostäder AB. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 141208 § 237, dnr KS/2014:852 
 
Protokollsutdrag 
Göran Westling (KOSA) 
Kommunfullmäktige 
KOSA, gruppledare 
Gagnefsbostäder AB 
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§ 197 
Val av God man vid fastighetsbildningsförrättningar (KOSA) 
(KS/2018:30) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avvakta val av God man vid fastighetsbildningsförrättningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Gunnar Östberg (KOSA), God man vid fastighetsbildningsförrättningar, 
har avlidit. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 141208 § 267, dnr KS/2014:852 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
KOSA, gruppledare 
Länsstyrelsen, rättsenheten 
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§ 198 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Stefan 
Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) avsäger sin plats som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-11-06, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Kommunstyrelsen 
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§ 199 
Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Jan Wiklund (M) till ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram 
till det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

2. Välja Stefan Eriksson (M) till ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram 
till det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

 
Ärendebeskrivning 
Stefan Eriksson (M) har tidigare varit ledamot i kommunstyrelsen. 
Jan Wiklund (M) har tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 181015 § 112, dnr KS/2018:220 
 
Protokollsutdrag 
Jan Wiklund (M) 
Stefan Eriksson (M) 
Kommunstyrelsen 
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§ 200 
Rapporter (KS/2018:199) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 1 2018) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdagen till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in 
avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, 
kommunens revisorer och fullmäktige en gång per kvartal. Skyldigheten att 
rapportera gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). 
Omsorg om äldre och funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och 
familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats 
som ej verkställt, ska nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 
revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 
intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan 
avföras från vidare granskning. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 180528 § 57, två sidor. 

Dnr: KS/2018:199 (SN/2018:88) 
 
2. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 2 2018) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdagen till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in 
avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, 
kommunens revisorer och fullmäktige en gång per kvartal. Skyldigheten att 
rapportera gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). 
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Omsorg om äldre och funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och 
familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats 
som ej verkställt, ska nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 
revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 
intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan 
avföras från vidare granskning. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 180917 § 69, två sidor. 

Dnr: KS/2018:199 (SN/2018:88) 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-31, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden (nr 1, 2) 
 
 
 


