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Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-13:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Kerstin Stenquist (C) 
Erik Warg (C) 
Irene Homman (S) 
Tomas Fredén (S) 
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Christer Iversen (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann-Christine Karlsson (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) tjänstgörande för Stefan Eriksson (M) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 
Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-08, kl. 14:00 §147-§160 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Helene Jarefors 
  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Anders Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2018-11-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§147-§160 2018-11-08 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-30 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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§ 147 
Förändring av politisk organisation (KS/2018:266) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
 
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut 
från kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens delegationsordning antas av kommunstyrelsen som 

en bilaga till kommunstyrelsens ordinarie delegationsordning. 
2. Uppdra till kommunchefen att utreda ny tjänstemannaorganisation för 

kommunstyrelseförvaltningen där tekniska förvaltningen och de delar 
inom miljö- och byggnadsnämnden som berör strategiska miljö- och 
planfrågor ingår. 

3. I utredningen ingår översyn och revidering avseende reglemente och 
delegationsordning för berörda nämnder. 

4. Utredningen, beredning och förhandling avseende ny föreslagen 
organisation ska vara klart inför kommunstyrelsen i februari 2019 och 
kommunfullmäktige den 11 mars 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
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 
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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 
Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förändring av politisk organisation, 2018-11-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 148 
Reglemente för kommunstyrelsen (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 

den 16 november 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-05, en sida. 
Reglemente för kommunstyrelsen, elva sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 149 
Reglemente för socialnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa reglemente för socialnämnden att gälla från och med 

den 16 november 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
Reglemente för socialnämnden, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2018-11-08 7 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      
 

§ 150 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla 

från och med den 16 november 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från 

och med den 16 november 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
Reglemente för kommunstyrelsen, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa reglemente för miljö- och byggnadsnämnden att gälla från 

och med den 16 november 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 153 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i allmänna utskottet – Stefan 
Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja avsägelsen. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-11-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Allmänna utskottet 
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§ 154 
Val av ledamot i allmänna utskottet (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Jan Wiklund (M) till ledamot i allmänna utskottet för tiden fram 

till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 
2. Välja Stefan Eriksson (M) till ersättare i allmänna utskottet för tiden 

fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 
3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Protokollsutdrag 
Jan Wiklund (M) 
Stefan Eriksson (M) 
Allmänna utskottet 
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§ 155 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i personalutskottet – Stefan 
Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja avsägelsen. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-11-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Personalutskottet 
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§ 156 
Val av ersättare i personalutskottet (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Jan Wiklund (M) till ersättare i personalutskottet för tiden fram 

till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Protokollsutdrag 
Jan Wiklund (M) 
Personalutskottet 
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§ 157 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i budgetberedningen – Stefan 
Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja avsägelsen. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-11-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Budgetberedningen 
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§ 158 
Val av ledamot i budgetberedningen (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Jan Wiklund (M) till ledamot i budgetberedningen för tiden fram 

till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 
2. Välja Stefan Eriksson (M) till ersättare i budgetberedningen för tiden 

fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 
3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Protokollsutdrag 
Jan Wiklund (M) 
Stefan Eriksson (M) 
Budgetberedningen 
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§ 159 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i effektiviseringsgruppen – Stefan 
Eriksson (M) (KS/2018:262) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja avsägelsen. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-11-07, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Stefan Eriksson (M) 
Effektiviseringsgruppen 
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§ 160 
Val av ledamot i effektiviseringsgruppen (M) (KS/2018:263) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Jan Wiklund (M) till ledamot i effektiviseringsgruppen för tiden 

fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 
2. Välja Stefan Eriksson (M) till ersättare i effektiviseringsgruppen för 

tiden fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2022. 
3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Protokollsutdrag 
Jan Wiklund (M) 
Stefan Eriksson (M) 
Effektiviseringsgruppen 
 
 
 


