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§ 181 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun (KS/2018:58) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun till 

handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en budgetuppföljningsprognos 
per 2018-10-31. 
 
Prognosen visar ett överskott mot budget på 1,4 mnkr. 
 
Finansförvaltningen förbättrar prognos med 0,5 mnkr och räknar med ett 
underskott på 1,0 mnkr. Förbättringen beror på lägre personalkostnader än 
tidigare prognos. 
 
Kommunstyrelsen försämrar sin prognos med 1,6 mnkr jämfört med 
augustiprognosen. Anledningen till försämringen är tillkommande 
föreningsbidrag samt införandekostnader för GDPR. Totalt prognostiserar 
kommunstyrelsen ett överskott på 5,4 mnkr vilket till största del beror på att 
hela budgeten för kapitalkostnader inte beräknas användas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden försämrar sin prognos med 1,3 mnkr och 
prognostiserar ett resultat på -1,1 mnkr. Förskolan förbättrar sin prognos 
med 0,6 mnkr samtidigt som grundskolan och fritidshemmen försämrar sin 
prognos med 1,4 mnkr.  
 
Socialnämnden prognostiserar fortfarande ett betydande underskott på 
-4,9 mnkr men förbättrar samtidigt sin prognos med 0,4 mnkr jämfört med 
i augusti. Positivt är att vård och omsorg totalt sett har en budget i balans 
även om det finns betydande skillnader mellan verksamheterna. 
 
Övriga verksamheter visar på förhållandevis små budgetavvikelser. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-12-03, två sidor. 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun, nio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 182 
Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2019 (KS/2018:237) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänna Investeringsbudget 2019 för Gagnefs Teknik AB om totalt 

16,9 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Teknik AB investeringsbudget 2019 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-19, en sida. 
Protokollsutdrag inkl. GTAB Budget 2019, GTAB 180919 § 32, sex sidor. 
Protokollsutdrag inkl. GTAB Investeringsplan 5 år 2019, GTAB 180919 § 33, 
dnr KS/2018:238, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 183 
Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 (KS/2018:236) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa brukningsavgifterna till samma nivå som 2018. 
2. I övrigt anta ”Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 föreligger. 
 
Ärendets beredning 
Gagnefs Teknik AB´s förslag, 2018-09-19 § 34, till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige är att: 
• Brukningsavgifterna höjs med 2 % 
• Anläggningsavgiften höjs med 5 % 
• Redaktionella ändringar i § 14.1, § 15.5 och § 14.10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Fastställa brukningsavgifterna enligt GTAB´s förslag. 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 
Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Patrik Andersson (KOSA), 
Lars-Erik Granholm (KOSA) och Maria Alfredsson (MP) till förmån för eget 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GTAB 180919 § 34, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, Dala Vatten och Avfall AB, 2018-09-19, en sida. 
Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 – markerade 
ändringar, Dala Vatten och Avfall AB, 19 sidor. 
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Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019, Dala Vatten och 
Avfall AB, 19 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 184 
Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 (KS/2018:235) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta ”Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, GTAB 180919 § 35, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, Dala Vatten och Avfall AB, 2018-09-19, en sida. 
Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 – markerade ändringar, Dala Vatten och 
Avfall AB, elva sidor. 
Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019, Dala Vatten och Avfall AB, elva sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 185 
Verksamhet och budget 2019-2021 (KS/2018:301) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2019-2021” som kommunens 

budgetdokument för perioden. 
2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som 

kommunens budget för perioden. 
3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder 

som föreslås i ”Verksamhet och budget 2019-2021” till totalt  
602 124 tkr kronor år 2019 enligt följande fördelning 

  
4. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 9 796,8 tkr som avser 

lönehöjningar som blir effekt på budget 2019 av lönerörelserna 2018 
och 2019 för personal i kommunens alla verksamheter.  Denna ram får 
fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan 
ytterligare beslut i kommunfullmäktige. 

5. Fastställa ett anslag till investeringar år 2019 på 48 500 tkr enligt 
följande fördelning 

  
6. Fastställa de finansiella delmål 2019 som finns föreslagna i 

budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2019-2021”. 
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7. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/ förhållningssätt samt 
vision och strategiska mål som finns föreslagna i 
budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2019-2021”. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Bengtsson (KD): Utöka nämndernas ramar med 0,5 % samt ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att via effektiviseringsgruppen effektivisera 
verksamheternas kostnader med 0,5 %. 
Jan Wiklund (M): Avslag till Anders Bengtsson (KD) förslag samt bifall till 
liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Patrik Andersson (KOSA), 
Lars-Erik Granholm (KOSA) och Maria Alfredsson (MP) till förmån för eget 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-12-03, två sidor. 
Verksamhet och budget 2019-2021, 23 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 186 
Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019 
(KS/2018:300) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019. 
2. Koncernens totala inlåningsram för långfristig skuld blir i och med beslutet 

584,1 mnkr. Gagnefs teknik AB :s inlåningsram blir 125,7 mnkr. 
Gagnefsbostäder AB:s inlåningsram blir 198,0 mnkr. 

3. Gagnefs kommunkoncern får ha en checkkredit på maximalt 40,0 mnkr. 
Gagnefsbostäders checkkredit får maximalt uppgå till 10,0 mnkr. 

4. Beslutet gäller tills vidare eller tills kommunfullmäktige fattar nytt beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige fastställa Ramar 
för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. 
 
Låneramen för 2019 bygger på en beräkning utifrån det inlåningsbehov som 
kan uppstå till följd av 2019 års investeringsplaner för kommunkoncernen. 
Om låneramen sedan under året visar sig otillräcklig kan 
kommunfullmäktige genom nytt beslut justera denna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-30, en sida. 
Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 187 
Gemensam överförmyndarnämnd (KS/2018:156) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun godkänner föreliggande förslag 

att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna 
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 

2. Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun antar förslag till reglemente 
för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

3. Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun godkänner det reviderade 
samverkansavtalet. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet 
och rutin är oerhört viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan 
Falun – Borlängeregionen står därigenom för en stor utmaning då flera av 
de erfarna överförmyndarna gör sin sista mandatperiod 2015-2018.  
 
Överförmyndarna har i och med denna utmaning fört en diskussion i 
styrgruppen för Överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen och 
kommit fram till att det är önskvärt med en gemensam nämnd från och med 
årsskiftet 2018/2019.  
 
En gemensam överförmyndarnämnd säkerställer rättssäkra beslut i 
överförmyndarens myndighetsutövning samt enhetliga bedömningar i de 
samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat förhållningssätt i 
utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor 
samt att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en 
gemensam nämnd föreslås sammanträda månadsvis.   
 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande 
samverkan, som fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för 
överförmyndarverksamheten. 
 
För att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i 
samtliga samverkanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma 
nämnden samt att det reviderade samverkansavtalet behöver godkännas.  
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Inrättandet av en gemensam överförmyndarnämnd innebär inte några 
ytterligare ekonomiska åtaganden för Gagnefs kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-15, en sida. 
Protokollsutdrag, KS 181016 § 135, två sidor. 
Tjänsteskrivelse – Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperiod 
2019-2022, Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen, 
2018-04-27, fyra sidor. 
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam 
organisation i Falun- Borlängeregionen, Överförmyndare i samverkan 
Falun- Borlängeregionen, åtta sidor. 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, Borlänge kommun, 
tio sidor. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS AU 180904 § 23, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-15, en sida. 
Gemensam överförmyndarnämnd – Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken och Säters kommun – Reglemente, tio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 188 
Reglemente för valnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa reglemente för valnämnden att gälla från och med 

den 1 januari 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
Reglemente för valnämnden, fyra sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 189 
Reglemente för krisledningsnämnden (KS/2018:246) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med 

den 1 januari 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reglemente för krisledningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-06, en sida. 
Reglemente för krisledningsnämnden, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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§ 190 
Granskningsrapport "Granskning av lokalförsörjningsprocessen i 
Gagnefs kommun" (KS/2018:278) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja ett arbete i enlighet med de 

rekommendationer som kommunrevisorerna lämnar, det vill säga 
- Utarbeta en tydligare gränsdragning mellan roller och ansvar i 

lokalbehovsprocessen. 
- Formulera mätbara mål som är relaterade till underhåll av 

kommunens fastigheter så att kommunstyrelsen kan följa upp och 
utvärdera om utvecklingen går åt rätt håll. 

- Se över och bedöm det eventuella behovet av ytterligare 
ekonomiska resurser för underhåll av skolans fastigheter. För att 
klara av att på sikt undvika allvarliga konsekvenser för ekonomi, 
kvalitet och säkerhet behöver kommunstyrelsen säkerställa att det 
faktiska underhållet kan hållas på en tillräcklig nivå. Detta kräver 
att kommunstyrelsen vidareförmedlar relevant information och 
uppmärksammar kommunfullmäktige om eventuella behov av 
utökade resurser. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att avrapportera arbetet i april månad 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gagnefs kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess avseende 
skollokaler. Syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska 
nämnden har tillräckliga rutiner och tydliga processer avseende 
lokalförsörjningen, samt om dessa efterlevs. 
 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner inom 
tekniska kontoret och berörda tjänstepersoner inom de största lokalnyttiande 
verksamheterna inom skolan. Granskningens utgångspunkt har varit 
uppgifter som tjänstepersoner lämnat vid intervjuerna, samt centrala 
dokument och annan relevant dokumentation. 
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Den sammanvägda bedömningen efter genomförd granskning är att tekniska 
nämndens ledning, styrning och uppföljning avseende skolans 
verksamhetslokaler har till stora delar inte varit tillfredställande och 
ändamålsenlig. De främsta motiven bakom att den övergripande 
revisionsfrågan ej uppfylls är att: 
• Kommunens fastighetsinnehav är inte kartlagt. 
• Styrdokumentet som beskriver lokalförsörjningsprocessen roller och 

ansvar har låg kännedom inom hela kommunkoncernen, varför 
verksamheterna i flera fall avviker från den föreskrivna mallen. 

• Det har inte upprättas tillräckliga underlag och kalkyler avseende beslut 
om skolfastighetsinvesteringar. De stickprov som gjorts ger vid handen 
en tydlig tendens att projekten drar över tid och budget. 

• Det finns ingen antagen strategi avseende fastighetsunderhåll. Det finns inte 
några mätbara mål relaterade till underhåll av kommunens skolfastigheter. 

 
Efter genomförd granskning rekommenderas tekniska nämnden att vidta 
följande åtgärder: 
• Tillsammans med kommunstyrelsen uppdra åt tekniska förvaltningen att 

utarbeta en tydligare gränsdragning mellan roller och ansvar i 
lokalbehovsprocessen där det framgår att tekniska förvaltningen bär 
ansvaret för styrningen och samordningen av lokalbehovsanalysen. 

• Formulera mätbara mål som är relaterade till underhåll av kommunens 
fastigheter så att nämnden kan följa upp och utvärdera om utvecklingen 
går åt rätt håll. 

• Se över och bedöm det eventuella behovet av ytterligare ekonomiska 
resurser för underhåll av skolans fastigheter. För att klara av att på sikt 
undvika allvarliga konsekvenser för ekonomi, kvalitet och säkerhet 
behöver nämnden säkerställa att det faktiska underhållet kan hållas på en 
tillräcklig nivå. Detta kräver att nämnden vidareförmedlar relevant 
information och uppmärksammar kommunfullmäktige om eventuella 
behov av utökade resurser. 

 
Bedömning 
Kommunchefen delar analysen och de rekommendationer som framkommer 
i rapporten. Utöver det kan tilläggas att den tekniska nämnden har 
avvecklats och att den tekniska förvaltningen ska överföras till 
kommunstyrelsen. Det har uppdragits till kommunchefen att ansvara för 
överföringen av tekniska verksamheten till kommunstyrelsen. Uppdraget 
ska redovisas till kommunstyrelsen i februari 2019. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-27, två sidor. 
Granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess avseende skolans 
verksamhetslokaler, 22 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunrevisionen 
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§ 191 
Ombyggnad av E16/v70 - delen Sifferbo-Djurås, etapp 3 - Yttrande 
(KS/2018:294) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrande över samrådsunderlag för ombyggnad av E16/väg 70, 

delen Sifferbo – Djurås (etapp 3). 
2. Översända yttrandet till Trafikverket.  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket Region Mitt har tagit fram ett samrådsunderlag för ombyggnad 
av E16/väg 70, delen Sifferbo-Djurås (etapp 3). Samrådet syftar till att ge 
och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och 
organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är 
viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar Trafikverket 
vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Trafikverket 
önskar synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast 2018-12-14. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande över samrådsunderlag för ombyggnad av E16/väg 70, delen 
Sifferbo – Djurås (etapp 3), 2018-12-11, två sidor. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-29, tre sidor. 
Samrådsremiss för E16/väg 70, Borlänge-Djurås, delen Sifferbo-Djurås 
(etapp 3), Gagnefs kommun, Dalarnas län, 2018-11-23, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Trafikverket + handling 
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§ 192 
Val av åtta ledamöter till plankommittén för tiden fram till det 
sammanträde då val av plankommittén förrättas nästa gång 
(KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till ledamöter i plankommittén för tiden fram till nyvalda 

kommunstyrelsens första sammanträde år 2022 välja: 
 

Ledamöter 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Tomas Fredén (S) 
Jonas Hellsten (C) 
Curt Svärd (KOSA) 

2. För tiden fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde 
år 2022 till ordförande välja Fredrik Jarl (C). 

3. För tiden fram till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde 
år 2022 till vice ordförande välja Irené Homman (S). 

 
Ärendebeskrivning 
Förändringen i miljö- och byggnadsnämndens reglemente innebar att 
nämndens presidium avvecklades och därför krävs ett nytt beslut om 
sammansättning av plankommittén. 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
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§ 193 
Val av tre ledamöter i SAGA/BUS för tiden från 2019-01-01 fram till 
och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till ledamöter i SAGA/BUS för tiden från den 1 januari år 2019 fram till 

och med den 31 december år 2022 välja: 
 

Ledamöter 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
Anders Bengtsson (KD) 

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

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Landstinget Dalarna 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2018-12-11 22 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      

 

§ 194 
Val av två ledamöter i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) för tiden 
från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till ledamöter i lokala BRÅ för tiden från den 1 januari år 2019 fram 

till och med den 31 december år 2022 välja: 
 

Ledamöter 
Fredrik Jarl (C) 
Anders Bengtsson (KD) 

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

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
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§ 195 
Val av fem ledamöter i KHR (Kommunala handikapprådet) för tiden 
från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till ledamöter i KHR för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och 

med den 31 december år 2022 välja: 
 

Ledamöter 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Erik Bergman (M) 
Maria Alfredsson (MP) 

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

3. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Fredrik Jarl (C). 

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
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§ 196 
Val av tre ledamöter i KPR (Kommunala pensionärsrådet) för tiden 
från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till ledamöter i KPR för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och 

med den 31 december år 2022 välja: 
 

Ledamöter 
Irené Homman (S) 
Erik Warg (C) 
Lars-Erik Granholm (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). 

3. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 till vice ordförande välja Irené Homman (S). 

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
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§ 197 
Val av två representanter till arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-
Rättvik för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till representanter i arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-Rättvik 

för tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
år 2022 välja Fredrik Jarl (C) och Anders Bengtsson (KD). 

 
Protokollsutdrag 
Vald ledamöter 
Arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-Rättvik (Arbetsförmedlingen, Leksand) 
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§ 198 
Val av en ledamot och en ersättare till Västerdalsbanans 
Intresseförening för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till ledamot i Västerdalsbanans Intresseförening för tiden från den 1 januari 

år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 välja Ola Erkers (C). 
2. Till ersättare i Västerdalsbanans Intresseförening för tiden från den 1 januari år 

2019 fram till och med den 31 december år 2022 välja Owe Thorssell (MP). 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Västerdalsbanans Intresseförening 
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§ 199 
Val av ett ombud och en ersättare som representant vid 
föreningsstämma med Västerdalsbanans Intresseförening för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 

år 2022 till representant vid föreningsstämma med Västerdalsbanans 
Intresseförening 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 representant vid föreningsstämma med Västerdalsbanans 
Intresseförening som ersättare välja Irené Homman (S). 

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Västerdalsbanans Intresseförening 
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§ 200 
Val av ledamot och ersättare till Intresseföreningen Dalabanans 
Intressenter för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
(KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Till ledamot i Intresseföreningen Dalabanans Intressenter för tiden från 

den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 välja 
Fredrik Jarl (C). 

2. Till ersättare i Intresseföreningen Dalabanans Intressenter för tiden från 
den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december år 2022 välja 
Anders Bengtsson (KD). 

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 
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§ 201 
Val av ett ombud och en ersättare som representant vid 
föreningsstämma med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter för 
tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 

år 2022 till representant vid föreningsstämma med Intresseföreningen 
Dalabanans Intressenter 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 representant vid föreningsstämma med Intresseföreningen 
Dalabanans Intressenter som ersättare välja Jan Wiklund (M). 

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 
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§ 202 
Val av ett ombud och en ersättare som representant vid 
föreningsstämma med Coompanion Dalarna för tiden från 2019-01-01 
fram till och med 2022-12-31 (KS/2018:220) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
 år 2022 till representant vid föreningsstämma med Coompanion Dalarna 

som ombud välja Jan Wiklund (M). 
2. För tiden från den 1 januari år 2019 fram till och med den 31 december 
 år 2022 till representant vid föreningsstämma med Coompanion Dalarna 

som ersättare välja Fredrik Jarl (C). 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
Coompanion Dalarna 
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§ 203 
Plankommitténs sammanträdestider 2019 (KS/2018:200) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa plankommitténs sammanträdestider för 2019 enligt följande: 
 15 januari kl. 08.00 
 5 februari kl. 10.00 
 19 februari kl. 08.00 
 26 mars kl. 10.00 
 9 april kl. 08.00 
 7 maj kl. 10.00 
 21 maj kl. 08.00 
 11 juni kl. 08.00 
 27 augusti kl. 10.00 
 1 oktober kl. 10.00 
 5 november kl. 10.00 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, plankommittén 
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§ 204 
Försäljning av fastigheten Skogen 4:51 (KS/2018:281) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge kommunchefen i uppdrag att slutföra förhandlingarna samt teckna 

köpeavtal med Acasa Bostad AB.  
 
Ärendebeskrivning 
Plankommittén beslutade vid sammanträde den 6 november 2018 att i första 
hand föra överläggningar om bostadsbyggnation på Förrådstomten i Djurås 
(Skogen 4:51) med Acasa Bostad AB. Beslutet föregicks av att 
förvaltningen tagit in idéskisser och andra förutsättningar från två privata 
intressenter. Dessa presenterades vid sammanträdet för Plankommittén.  
 
Efter Plankommitténs beslut har fortsatta överläggningar skett med 
Acasa Bostad AB. Ett första förslag till köpeavtal har upprättats. 
Köpeskillingen är i enlighet med nuvarande taxa för detaljplanelagd 
mark. Det ska tilläggas att en ytterligare förutsättning i affären är att 
kommunen svarar för rivningskostnaden av nuvarande förråd. 
 
Det ingår i kommunchefens uppdrag att tydliggöra en tidpunkt då 
genomförandet av byggnationen ska vara slutförd. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Innan beslut tages skall förfrågan 
offentliggöras enligt LOU. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars-Erik Granholm (KOSA) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Lars-Erik Granholm (KOSA) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-12-10, en sida. 
Köpekontrakt, Fastigheten Gagnef Skogen 4:51, två sidor. 
Protokollsutdrag, PK 181106 § 11, en sida. 
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§ 205 
Nämndinitiativ om komplettering när utbyggnaden av Björbo 
servicehem är klar och tas i bruk återställs Törnholn till 
trygghetsboende (KS/2018:317) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Patrik Andersson (KOSA) 
att komplettera ”Nämndinitiativet om en utbyggnad av Björbo servicehem 
med 10 platser” med när utbyggnaden av Björbo servicehem står klar och 
tas i bruk återställs Törnholn till trygghetsboende. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2018-12-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ks au beredning 
 
 
 


