
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-18 1 (8) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 08:30-08:45 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Anette Kotilainen (C) 
Erik Warg (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Irené Homman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Anders Bengtsson (KD) 
Caroline Caesar (KD) 
Jonas Hellsten (KD) 
Robert Österlund (V) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Yvonne Soneson (S) 
Tomas Ström (S) 
Lars Svensson (M) 
Ulf Haglund (KOSA) 
Stefan Blomkvist (SD) 
Rupert Tansley (MP) 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-10-18, kl. 09:40 § 138-§ 140 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Anders Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-18 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 138-§ 140 2022-10-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-09 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KS/2022:354 

KS § 138 
 

Val av allmänna utskottet för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till fem ledamöter och fem ersättare i allmänna utskottet för tiden fram 
till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som 
längst till att kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar 
nytt val, välja: 

 Ledamöter 
Fredrik Jarl (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Ersättare 
Anette Kotilainen (C) 
Irené Homman (S) 
Jan Wallin (M) 
Jonas Hellsten (KD) 
Christer Iversen (L) 

2. Till ordförande i allmänna utskottet för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som längst till att 
kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar nytt val, välja 
Fredrik Jarl (C). 

3. Till vice ordförande i allmänna utskottet för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som längst till att 
kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar nytt val, välja 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S). 

4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Till ledamöter i allmänna utskottet nominera Fredrik Jarl (C), 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) och Jan Wiklund (M). Till ersättare i allmänna 
utskottet nominera Anette Kotilainen (C), Irené Homman (S) och Jan Wallin (M). 
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Anders Bengtsson (KD): Till ledamöter i allmänna utskottet nominera 
Anders Bengtsson (KD) och Lars-Erik Granholm (KOSA). Till ersättare i 
allmänna utskottet nominera Jonas Hellsten (KD) och Christer Iversen (L). 

Fredrik Jarl (C): Till ordförande i allmänna utskottet nominera Fredrik Jarl (C). 
Till vice ordförande i allmänna utskottet nominera Eva-Lotta Törnblom Nises (S).   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i 
allmänna utskottet välja Fredrik Jarl (C), Eva-Lotta Törnblom Nises (S), 
Jan Wiklund (M), Anders Bengtsson (KD), Lars-Erik Granholm (KOSA) 
och till ersättare i allmänna utskottet välja Anette Kotilainen (C), 
Irené Homman (S), Jan Wallin (M), Jonas Hellsten (KD), Christer Iversen (L). 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Jarl (C) 
till ordförande i allmänna utskottet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att välja 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) till vice ordförande i allmänna utskottet. 

Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
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KS/2022:354 

KS § 139 
 

Val av personalutskottet för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till tre ledamöter och tre ersättare i personalutskottet för tiden fram till 
nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som 
längst till att kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar 
nytt val, välja: 

 Ledamöter 
Fredrik Jarl (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Anders Bengtsson (KD) 

 Ersättare 
Lars Svensson (M) 
Irené Homman (S) 
Christer Iversen (L) 

2. Till ordförande i personalutskottet för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som längst till att 
kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar nytt val, välja 
Fredrik Jarl (C). 

3. Till vice ordförande i personalutskottet för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som längst till att 
kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar nytt val, välja 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S). 

4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Till ledamöter i personalutskottet nominera Fredrik Jarl (C) 
och Eva-Lotta Törnblom Nises (S). Till ersättare i personalutskottet nominera 
Lars Svensson (M) och Irené Homman (S). 

Anders Bengtsson (KD): Till ledamot i personalutskottet nominera 
Anders Bengtsson (KD). Till ersättare i personalutskottet nominera 
Christer Iversen (L). 

Fredrik Jarl (C): Till ordförande i personalutskottet nominera Fredrik Jarl (C). Till 
vice ordförande i personalutskottet nominera Eva-Lotta Törnblom Nises (S).   
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i 
personalutskottet välja Fredrik Jarl (C), Eva-Lotta Törnblom Nises (S), 
Anders Bengtsson (KD) och till ersättare i personalutskottet välja 
Lars Svensson (M), Irené Homman (S), Christer Iversen (L). 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Jarl (C) 
till ordförande i personalutskottet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att välja 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) till vice ordförande i personalutskottet. 

Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
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KS/2022:354 

KS § 140 
 

Val av budgetberedningen för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till fem ledamöter och fem ersättare i budgetberedningen för tiden fram 
till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som 
längst till att kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar 
nytt val, välja: 

 Ledamöter 
Fredrik Jarl (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 Ersättare 
Anette Kotilainen (C) 
Irené Homman (S) 
Jan Wallin (M) 
Jonas Hellsten (KD) 
Christer Iversen (L) 

2. Till ordförande i budgetberedningen för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som längst till att 
kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar nytt val, välja 
Fredrik Jarl (C). 

3. Till vice ordförande i budgetberedningen för tiden fram till nyvalda 
kommunstyrelsens första sammanträde år 2026, dock som längst till att 
kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen förrättar nytt val, välja 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S). 

4. Att ersättarna får vara delaktiga och närvara på budgetberedningen som 
ersättare. 

5. Ge Stefan Blomkvist (SD), Robert Österlund (V) och Rupert Tansley (MP) 
en insynsplats med närvaro och yttranderätt i budgetberedningen. 

6. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Till ledamöter och ersättare i budgetberedningen nominera 
valda ledamöter och ersättare i allmänna utskottet. 

Nominera Stefan Blomkvist (SD), Robert Österlund (V) och 
Rupert Tansley (MP) till en insynsplats med närvaro och yttranderätt i 
budgetberedningen. 

Att ersättarna får vara delaktiga och närvara på budgetberedningen som 
ersättare. 

Till ordförande i budgetberedningen nominera Fredrik Jarl (C). Till vice 
ordförande i budgetberedningen nominera Eva-Lotta Törnblom Nises (S).   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i 
budgetberedningen välja Fredrik Jarl (C), Eva-Lotta Törnblom Nises (S), 
Jan Wiklund (M), Anders Bengtsson (KD), Lars-Erik Granholm (KOSA) 
och till ersättare i budgetberedningen välja Anette Kotilainen (C), 
Irené Homman (S), Jan Wallin (M), Jonas Hellsten (KD), Christer Iversen (L). 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Jarl (C) 
till ordförande i budgetberedningen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att välja Eva-Lotta 
Törnblom Nises (S) till vice ordförande i budgetberedningen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ersättarna får vara 
delaktiga och närvara på budgetberedningen som ersättare. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ge Stefan Blomkvist (SD), 
Robert Österlund (V) och Rupert Tansley (MP) en insynsplats med närvaro och 
yttranderätt i budgetberedningen. 

Protokollsutdrag 
Valda ledamöter  

 


