
Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen 2012

2012-02-14

§ 1 Genomgång av Leva och bostrategi – Gagnefs kommun.
§ 2 Medborgarförslag om byggbar mark i Djurmo.
§ 3 Motion om klimatsmart mat.
§ 4 Motion om köttfri dag, torsdag.
§ 5 Motion om passivhus.
§ 6 Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via 

WebbTV.
§ 7 Motion om cykelplan.
§ 8 Motion om vänortssamarbete.
§ 9 Motion om kommunstyrelsens avgång – omedelbart.
§ 10 Livsmedelspolitiskt program för Gagnefs kommun.
§ 11 Ungdomspolitiskt program för Gagnefs kommun.
§ 12 Förändrat ägande av bolag inom kollektivtrafiken.
§ 13 Finanspolicy för Gagnefs kommunkoncern.
§ 14 Kommunal borgen för Dala Vatten och Avfall AB.
§ 15 Nyproduktion av hyreshus – Gagnefsbostäder AB.
§ 16 Ägardirektiv för Gagnefs Teknik AB.
§ 17 Investeringsbudget Gagnefs Teknik AB år 2012.
§ 18 Avgift för en dagsportion inom särskilt boende.
§ 19 Försäljning av detaljplanerad industrimark, Heden 2:71, till pris 

som avviker mot gällande taxa.
§ 20 Regler för kommunalt lån till samfällighetsföreningar för 

gemensam avloppsanläggning som ligger utanför 
verksamhetsområdet.

§ 21 Kommungåva.
§ 22 Tillämpning av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken 

samt tillsyn enligt strålskyddslagen.
§ 23 Reglemente för intern kontroll inom Gagnefs kommun.
§ 24 Reglering av LSS-kostnader gentemot Hedemora kommun för år 

2004 och framåt.
§ 25 Beredningsorgan för kommunrevisionens äskande om medel.
§ 26 Komplettering av taxa för mätningsjobb samt justering av taxa för 

enklare kartprodukt.
§ 27 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 28 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 29 Leva och bostrategi – Gagnefs kommun.
§ 30 Utbyggnad av väg, fjärrvärme och VA på området bakom 

Boulebanan, Djurås.
§ 31 Hyreskontrakt samt fastställande av hyra på Älvuddens 

äldreboende.
§ 32 Kommunalisering av hemsjukvården – information.
§ 33 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 

demensboende.



§ 34 Information om renovering av Mockfjärdsskolan.
§ 35 Familjens hus (MVC, BVC, DSM, Familjeteamet, Öppna 

förskolan, Första linjens BUP) och kommunens hemtjänst.
§ 36 Öppethållande förskola och fritidshem sommaren 2012.
§ 37 Gysam – Verksamhetsplan 2012.
§ 38 Tjänster i budget vuxenutbildningen, samt antal elever inskrivna 

vid IM, SFI, vuxenutbildningen januari 2012.
§ 39 Egentillsyn vid förskolor och skolor i Gagnefs kommun – 

besöksplan 2012.
§ 40 Egentillsyn vid Kyrkskolan.
§ 41 Granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 

2011.
§ 42 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 

omsätta lån, fullmakter m m.
§ 43 Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsen.
§ 44 Information om avtal kring fiberutbyggnaden i Gagnefs kommun.
§ 45 Medfinansiering av projektet ”Flytta till Dalarna, fas 3” - Region 

Dalarna.
§ 46 Medfinansieringen av E16-projektet 2012-2014.
§ 47 Finansiering av projektet ”Unga till arbete”.
§ 48 Kvinnojour 2012.
§ 49 Uppdragsavtal för Falun Borlänge-regionen AB.
§ 50 Arbetsordning för Kommunala handikapprådet (KHR) i Gagnefs 

kommun.
§ 51 Slutrapport Ung Leader DalÄlvarna steg 3 – 

Sommarlovsentreprenör DalÄlvarna 2011.
§ 52 Tydliggörande av tillgång på lokaler i Himmilsgården och 

Djuråsskolan.
§ 53 Inventering av bemärkelser som delas ut i samband med 

kommunfullmäktiges sammanträden.
§ 54 Farled Dalarna ekonomisk förening.
§ 55 Förvaltningsrättens utslag – information om integrationsärende.
§ 56 Försäkringskassans service i Gagnef – information.
§ 57 Verksamhetsrapport från socialutskottet.
§ 58 Verksamhetsrapport från Gagnefsbostäder AB.
§ 59 Rapportering enlig 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF – 
Kvartal 4, 2011).

§ 60 Ohälsotalet.
§ 61 Val av ersättare i fritids- och idrottsutskottet (S).
§ 62 Avsägelse från uppdrag som ledamot i lokala BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) – Ann-Gret Olsson (S).
§ 63 Val av ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) (S).
§ 64 Rapporter enligt särskild sammanställning.
§ 65 Information enligt särskuld sammanställning.
§ 66 Ordföranderapport.
§ 67 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 68 Anmälan av delegationsbeslut.
§ 69 Effektiviseringsarbete – balans i budget.

Bilaga § 15 – Särskilt yttrande – Nyproduktion av hyreshus – 
Gagnefsbostäder AB

Bilaga § 48 – Reservation angående Kvinnojour 2012.
2012-03-27



§ 70 Kommuninvests Föreningsstämma 2012.
§ 71 Trafikverkets kapacitetsutredning – yttrande.

2012-03-27

§ 72 Kommunstyrelsens bokslut 2011.
§ 73 Årsredovisning 2011 för Gagnefs kommun.
§ 74 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2011.
§ 75 Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 års 

budget.
§ 76 Reglemente för kommunstyrelsen.
§ 77 Utredning avseende personlig assistans på entreprenad.
§ 78 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 79 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 80 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive 

årsprognos.
§ 81 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 

omsätta lån, fullmakter m m.
§ 82 Kommunalisering av hemsjukvården – information.
§ 83 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 

demensboende.
§ 84 Information om renovering av Mockfjärdsskolan.
§ 85 Familjens hus (MVC, BVC, Familjeteamet, Öppna förskolan, 

Första linjens BUP) och kommunens hemtjänst.
§ 86 Återrapport utifrån egentillsyn vid samtliga förskolor i 

kommunen.
§ 87 Genomlysning av skolsektionen – Revisionsrapport ”Granskning 

av skola och barnomsorg” - yttrande.
§ 88 Interkommunala priser 2012.
§ 89 Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2012.
§ 90 Ersättning till fristående skolor 2012.
§ 91 Ersättning pedagogisk omsorg 2012.
§ 92 Interkommunala ersättningar gymnasieskolor 2012.
§ 93 Information från projektet ”Unga till arbete”.
§ 94 Fritidsgårdsorganisationen 2012.
§ 95 Hastighetsplan i Gagnefs kommun – information.
§ 96 Projekt ”Resecentra Djurås” - perrongförlängning.
§ 97 Gatubelysning vid Tomas väg Bodarna.
§ 98 Trafikbeställning kollektivtrafik samt särskild kollektivtrafik 

2013-2014.
§ 99 Risk- och sårbarhetsanalys 2011.
§ 100 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2012-2014.
§ 101 Redovisning av intern kontrollplan 2011.
§ 102 Återrapport för 2011 års loggranskning enligt Patientdatalagen.
§ 103 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) – 

yttrande.
§ 104 Verksamhetsrapport från miljö- och byggnadsnämnden.
§ 105 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) – 

Tillägg till översiktsplanen för Gagnefs kommun.
§ 106 Val av friskvårdsaktörer vid sidan av ideella organisationer samt 

aktörer i andra kommuner.

§ 107 Val av ordinarie och en ersättare som representant vid ordinarie 
årsstämma med Visist Södra Dalarna AB till och med 2014.



§ 108 Val av ersättare i fritids- och idrottsutskottet (S).
§ 109 Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritids- och idrottsutskottet 

– Fredrik Andersson (C).
§ 110 Avsägelse från uppdrag som ledamot och vice ordförande i 

fritids- och idrottsutskottet – Erik Warg (C).
§ 111 Val av en ledamot och en ersättare i fritids- och idrottsutskottet 

(C) samt val av vice ordförande.
§ 112 Avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i 

kulturutskottet – Lill Karin Gustafsson (C).
§ 113 Val av ledamot och ordförande i kulturutskottet (C).
§ 114 Rapporter enligt särskild sammanställning.
§ 115 Information enligt särskild sammanställning.
§ 116 Ordföranderapport.
§ 117 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 118 Anmälan av delegationsbeslut.
§ 119 Tillämpning av 10 § i ”Föreskrift om avfallshantering för 

Gagnefs kommun”.
§ 120 Anställande av kommunchef.

Bilaga § 73 – Reservation – Socialdemokraterna.
Bilaga § 77 – Reservation – Socialdemokraterna.
Bilaga § 81 – Reservation – Socialdemokraterna.
Bilaga § 119 – Reservation till förmån för eget förslag.

2012-04-23

§ 121 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2011.
§ 122 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2011.
§ 123 ”Årets företagare” 2011.

2012-05-08

§ 124 Motion om att bilda en ”Demensgrupp” på prov som ersätter 
hemtjänst vid hembesök.

§ 125 Utredning avseende personlig assistans på entreprenad.
§ 126 Finanspolicy för Gagnefs kommunkoncern.
§ 127 Budgetram 2013 – information.
§ 128 Ekonomisk rapport per 2012-04-30 och prognos för 2012.
§ 129 Upphandlingssamverkan inom Falun Borlänge-regionen AB.
§ 130 Miljöprogram för Gagnefs kommun 2012-2014.
§ 131 Ny organisation för färdtjänstlegitimering i Dalarna.
§ 132 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 133 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 134 Biblioteksverksamhet i Gagnefs kyrkby.
§ 135 Contact center – Kundtjänst.
§ 136 Renovering av dagvattenbrunnar.
§ 137 Leva och bostrategi – Gagnefs kommun.
§ 138 Kommunalisering av hemsjukvården – information.
§ 139 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 

demensboende.
§ 140 Ansökan om bidrag till kommun för att delta i Omvårdnadslyftet.
§ 141 Redovisning av avslutade projekt 2007-2011 med statligt 

stimulansmedel.
§ 142 Egentillsyn vid Vuxenutbildningen.



§ 143 Utse ledamöter och ersättare till egentillsyn vid förskolor och 
skolor i Gagnefs kommun till och med 2014.

§ 144 Information om renovering av Mockfjärdsskolan.
§ 145 Familjens hus (MVC, BVC, DSM, Familjeteamet, Öppna 

förskolan, Första linjens BUP) och kommunens hemtjänst.
§ 146 Projekt ”Hjärtat I Skandinavien – med levande landsbyg, 

R30441-68-08” - slutrapport.
§ 147 Entreprenörsavtal avseende sotning & brandskyddskontroll.
§ 148 Verksamhetsrapport från fritids- och idrottsutskottet.
§ 149 Verksamhetsrapport från Gagnefs Teknik AB och Dala Vatten 

och Avfall AB.
§ 150 Verksamhetsrapport från Dala Energi AB.
§ 151 Tällberg Höstforum – rapport.
§ 152 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller 
IFO, ÄO, OF – Kvartal 1, 2012).

§ 153 Attraktiv arbetsgivare.
§ 154 Ottilia Adelborgmuseet – framtida placering, organisation och 

verksamhet.
§ 155 Kulturpris 2012.
§ 156 Kulturstipendium 2012.
§ 157 Ungdomsledarpris 2012.
§ 158 Val av ersättare i fritids- och idrottsutskottet (S).
§ 159 Avsägelse från uppdrag som ledamot i KHR (Kommunala 

handikapprådet) – Else-Marie Titti Gradén (S).
§ 160 Val av ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet) (S).
§ 161 Rapporter enligt särskild sammanställning.
§ 162 Information enligt särskild sammanställning.
§ 163 Ordföranderapport.
§ 164 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 165 Anmälan av delegationsbeslut.
§ 166 Junibackens förskola i Mockfjärd.

Bilaga § 125  - Reservation ang utredning avseende personlig assistans på 
entreprenad.

Bilaga § 126 – Reservation ang finanspolicy för Gagnefs 
kommunkoncern.

Bilaga § 134 – Reservation ang biblioteksverksamheten i Gagnefs kyrkby.

2012-05-28

§ 167 Budgetram 2013.
§ 168 Ekonomisk rapport 2012-04-30 och prognos för 2012.

Bilaga § 167 – Särskilt yttrande, Socialdemokraterna.

2012-06-12

§ 169 Närvarorätt.
§ 170 Medborgarförslag om att sätta upp en skylt med GAGNEF på vid 

kommungränsen vid Västerfors.
§ 171 Motion angående Älvuddens sjukhem – 

Kamera/Ljudövervaktning.
§ 172 Motion om frukost i skolan.



§ 173 Motion om att förbättra kommunens personalpolitik.
§ 174 Motion om sommarjobb till alla gymnasieungdomar 16-19 år.
§ 175 Avtalsförändringar inom särskild kollektivtrafik.
§ 176 Energi- och klimatplan för Gagnefs kommun 2012-2020.
§ 177 Vision och skolplan för Gagnefs kommun – 

fullmäktigeberedning.
§ 178 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun.
§ 179 Taxa för planbesked och planavtal.
§ 180 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 181 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 182 Social jour inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).
§ 183 Kvinnojour 2013.
§ 184 Riktlinjer för pedagogiska måltider inom LSS.
§ 185 Verksamhetsförändring inom Kajen, särskilt boende.
§ 186 Information angående ett samarbetsprojekt mellan Falun – 

Borlänge avseende ett ”Kommunalt skyddat boende för 
våldsutsatta kvinnor och deras barn.

§ 187 Information angående Kvinnofridsmottagning och Kris- och 
våldsmottagning för män på familjerådgivningen i Leksand.

§ 188 Deltagande i Unga till arbete 2013 samt utökning av målgrupp till 
åldrarna 16-24 år.

§ 189 Information från projektet ”Unga till arbete”.
§ 190 Leva och bostrategi – Gagnefs kommun.
§ 191 Kommunalisering av hemsjukvården.
§ 192 Kostnad per brukare – 2011.
§ 193 Lednignssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt 

patientsäkerhetsberättelse för år 2011.
§ 194 Återrapport Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom.
§ 195 Grundläggande krav och fakturering av medel gällande 

överensstämmelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre – information.

§ 196 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 
demensboende.

§ 197 Information om renovering av Mockfjärdsskolan.
§ 198 Familjens hus (MVC, BVC, DSM, Familjeteamet, Öppna 

förskolan, Första linjens BUP) och kommunens hemtjänst.
§ 199 Fördjupad samverkan vuxenutbildning i Rättvik, Leksand och 

Gagnef.
§ 200 Samarbetsavtal Gagnefs familjecentral – Familjens Hus.
§ 201 Skolskjuts för elever inskrivna i grundsärskola och 

gymnasiesärskola.
§ 202 Allmän kollektivtrafik, linje 54, 80 och 86.
§ 203 Tillfällig handel på allmän plats.
§ 204 Utlåning av kommunens egendom – rutin.
§ 205 Beredskapsövning våren 2013.
§ 206 Konsekvenser för kommunen vid dammbrott – broschyr till 

allmänheten.
§ 207 Stiftelsen Siljan-Japan.
§ 208 Granskningsrapport över bokslut per 2011-12-31.
§ 209 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med inriktning mot kommunens 

bolag.
§ 210 Information om Leader och Leadermetoden, genomförda och 

pågående projekt.



§ 211 Verksamhetsrapport från kulturutskottet.
§ 212 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid Ängsholens 

Folkpark, Gagnef.
§ 213 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid Ängholens 

Folkpark i samband med Gagneffestivalen (Skanskaloss).
§ 214 Fotbollsplan, konstgräs i Gagnefs kommun – förstudie, 

redogörelse.
§ 215 Val av ersättare i fritids- och idrottsutskottet (S).
§ 216 Val av ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet) (S).
§ 217 Rapporter enligt särskild sammanställning.
§ 218 Information enligt sammanställning.
§ 219 Ordföranderapport.
§ 220 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 221 Anmälan av delegationsbeslut.

Bilaga § 209 – Särskilt yttrande – Ang dagordningens § 41 – 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med inriktning mot kommunens bolag.

2012-09-04

§ 222 Samråd om översiktsplan för Ludvika kommun – remiss.

2012-09-04

§ 223 Motion om kollektivtrafiken i Gagnef.
§ 224 Motion om inköp av Dalabocken Kåre.
§ 225 Motion om att bygga ett äldreboende i Djurås i Gagnefs kommun, 

Ericson Hotel – övertagande av projekt.
§ 226 Motion om arbetsmiljön inom skola och barnomsorg.
§ 227 Motion om kommunfullmäktige-löner.
§ 228 Motion om politiker-löner.
§ 229 Kommunalisering av hemsjukvården.
§ 230 Ansökan om medlemskap i Gysam – Hedemora och Malung-

Sälen.
§ 231 Överflytt av Gagnefsbostäder AB's lån i Kommuninvest till 

Gagnefs kommun.
§ 232 Region Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 

räkenskapsåret 2011.
§ 233 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 234 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 235 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive 

årsprognos.
§ 236 Leva och bostrategi – Gagnefs kommun.
§ 237 Lokala trafikföreskrifter.
§ 238 IT-strategi för Gagnefs kommuns förskole- och skolverksamhet.
§ 239 Egentillsyn vid Mockfjärdsskolan.
§ 240 Upphävande av detaljplan ”Larséns väg, Ö. Tjärna, Gagnefs 

kommun, Kopparbergs län” laga kraft vunne 1990-08-07.
§ 241 Centralen – samverkan med Leksands och Rättviks kommuner.
§ 242 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) – 

Tillägg till översiktsplanen för Gagnefs kommun.
§ 243 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 

omsätta lån, fullmakter m m.
§ 244 Ändring av delegat i delegationsordningen.



§ 245 Anhållan om verksamhetsbidrag för 2012 – Brottsofferjouren i 
Borlänge-Gagnef-Säter.

§ 246 Yttrande angående detaljplan för Skogen 4:19.
§ 247 Verksamhetsrapport från Socialutskottet.
§ 248 Verksamhetsrapport från Gagnefsbostäder AB.
§ 249 Verksamhetsrapport från Räddningstjänsten DalaMitt.
§ 250 Lokala värdighetsgarantier.
§ 251 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 

demensboende.
§ 252 Rapport från ägarråd, ekonomisk analys och bedömning samt 

uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB.
§ 253 Medborgarförslag om avfallshantering fritidshus.
§ 254 Medborgarförslag om sophantering i fäbodar och 

fritidshusbebyggelse inom Gagnefs kommun.
§ 255 Medborgarförslag om sopavgifter för sommarstugor, fäbodstugor 

med mera.
§ 256 Medborgarförslag om förslag till lokal sophämtningsförordning 

för Gagnefs kommun.
§ 257 Medborgarförslag om att få dela soptunna (brännbart) med sin 

granne.
§ 258 Motion om översyn av kommunens avfallshantering.
§ 259 Motion om sophanteringen i Gagnefs kommun.
§ 260 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller 
IFO, ÄO, OF – Kvartal 2, 2012.

§ 261 Upphörande av befattning socialchef.
§ 262 Rapporter enligt särskild sammanställning.
§ 263 Information enligt särskild sammanställning.
§ 264 Ordföranderapport.
§ 265 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 266 Anmälan av delegationsbeslut.
§ 267 Bidrag till bostadsanpassning.



2012-10-02

§ 268 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport.
§ 269 Försäljning av Brandstationer i Gagnefs kommun.
§ 270 Skattesats 2013.
§ 271 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2013.
§ 272 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 273 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 274 Sotningsavtal.
§ 275 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 

demensboende.
§ 276 Information från projektet ”Unga till arbete”.
§ 277 Ohälsotalet.
§ 278 Val av ersättare i fritids- och idrottsutskottet (S).
§ 279 Val av ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet) (S).
§ 280 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kulturutskottet – Fanny 

Brandström (S).
§ 281 Val av ledamot och ersättare i kulturutskottet (S).
§ 282 Avsägelse från uppdrag som ledamot lokala BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) (S).
§ 283 Val av ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) (S).
§ 284 Avsägelse från uppdrag som representant vid egentillsyn i 

förskolor och skolor i Gagnefs kommun – Fanny Branström (S).
§ 285 Val av representant vid egentillsyn i förskolor och skolor i 

Gagnefs kommun (S).
§ 286 Rapporter.
§ 287 Information enligt särskild sammanställning.
§ 288 Ordföranderapport.
§ 289 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 290 Anmälan av delegationsbeslut.
§ 291 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 

omsätta lån, fullmakter m m.

2012-11-06

§ 292 Närvarorätt.
§ 293 Medborgarförslag om konstnärlig utsmyckning av vattentornet på 

Tallbacken.
§ 294 Motion om Älvuddens vårdhem.
§ 295 Motion om val av fisk som köps in av Gagnefs kommun.
§ 296 Delårsbokslut per 2012-08-31 och helårsprognos för Gagnefs 

kommun.
§ 297 Avfallstaxa 2013.
§ 298 Taxa för allmänna vattentjänster 2013.
§ 299 Investeringsbudget Gagnef Teknik AB år 2013.
§ 300 Upphandlingssamverkan inom Falun Borlänge-regionen AB.
§ 301 Arbetsordning för kommunfullmäktige.
§ 302 Kommunal avfallsplan, Gagnefs kommun.
§ 303 Handikappolitiskt program för Gagnefs kommun – 

fullmäktigeberedning.
§ 304 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 305 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 306 Begäran om anläggande av ny lekplats vid Nässjöstrand – Djurås 

Samfällighetsförening.



§ 307 Förskjutning av medfinansiering av Leader DalÄlvarna.
§ 308 Naturvårdsprojekt LONA ”Illustration/karta naturreservat”.
§ 309 Revisionsrapport ”Granskning av driftskostnader och 

investeringar” - yttrande.
§ 310 Handlingsplan för 2013-2018 – Landstings, regioners och 

kommuners samarbete inom eHälsoområdet.
§ 311 Ändring av delegat i delegationsordningen.
§ 312 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 

demensboende.
§ 313 Detaljplan för del av fastigheten Mjälgen 22:1.
§ 314 Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning.
§ 315 Verksamhetsrapport från fritids- och idrottsutskottet.
§ 316 Verksamhetsrapport från Dala Energi.
§ 317 Kommunstyrelsens sammanträdestider 2013.
§ 318 Utvärdering av sommarens museiverksamhet.
§ 319 KUB-projektet – EU-projektet för kompetensutveckling på 

bibliotek.
§ 320 Justering av bidragsregler för Fritid och Idrott, Gagnefs kommun.
§ 321 Reklam i sporthallen i Mockfjärd.
§ 322 Val av ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet) (S).
§ 323 Val av ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) (S).
§ 324 Rapporter.
§ 325 Information enligt särskild sammanställning.
§ 326 Ordföranderapport.
§ 327 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 328 Anmälan av delegationsbeslut.

Bilaga § 309 – Kommunstyrelsens yttrande över revsionsrapporten 
”Granskning av driftskostnader och inventeringar”.

2012-11-21

§ 335 Närvarorätt.
§ 336 Budget 2013 och plan för 2014 – 2015 för Gagnefs kommun.
§ 337 Ändring av taxor och avgifter för Gagnefs kommun – 2013.
§ 338 Kommunal skattesats 2013.
§ 339 Leva och bostrategi – struktur för kommunens framtida 

äldreomsorg.
§ 340 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport per 

2012-10-31, inklusive årsprognos.

Bilaga ks § 337 – Taxor och avgifter Gagnefs kommun år 2013.

2012-12-11

§ 341 Närvarorätt.
§ 342 Motion om Spegeldammsfonden.
§ 343 Motion om begäran om folkomröstning.
§ 344 Motion om att göra Gagnef till en Millenniekommun.
§ 345 Kommunchefens verksamhetsrapport.
§ 346 Kommunstyrelsens ärendebalanslista.
§ 347 Kundval i hemtjänsten, utredning om kundvalssystem i Gagnefs 

kommun – överläggningsärende.



§ 348 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan 
utifrån egentillsyn vid Djuråsskolan.

§ 349 Uppföljning av egentillsynernas handlingsplaner 2010-2011.
§ 350 Förstudie kring de tekniska möjligheterna att webbsända 

fullmäktiges sammanträden.
§ 351 Bidrag till Borlänge Nämndemannaförening.
§ 352 Beyond skiing – skid VM 2015 i Falun.
§ 353 Skrivelse om att avbryta förhandlingar gällande försäljningar och 

privatiseringar.
§ 354 Fördjupad samverkan vuxenutbildning i Rättvik, Leksand och 

Gagnef.
§ 355 Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 

demensboende.
§ 356 Inbjudan till aktieförsäljning i Arbetsmiljöservice Dalarna AB.
§ 357 Verksamhetsrapport från Kulturutskottet.
§ 358 Verksamhetsrapport från Räddningstjänsten Dala Mitt.
§ 359 Värdegrundsarbete.
§ 360 Dalarnas miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016 – 

yttrande.
§ 361 Val av ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet) (S).
§ 362 Val av ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) (S).
§ 363 Avsägelse från uppdrag som ledamot i allmänna utskottet – Bo 

Billborn (S).
§ 364 Val av ledamot till allmänna utskottet (S).
§ 365 Avsägelse från uppdrag som ersättare i personalutskottet.
§ 366 Val av ersättare till personalutskottet (S).
§ 367 Avsägelse från uppdrag som ledamot i budgetberedningen – Bo 

Billborn (S).
§ 368 Val av ledamot till budgetberedningen (S).
§ 369 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Gagnefs Turistråd – Lill 

Karin Gustafsson (C).
§ 370 Val av ledamot till Gagnefs Turistråd (C).
§ 371 Rapporter.
§ 372 Information enligt särskild sammanställning.
§ 373 Ordföranderapport.
§ 374 Anmälan av utskottens protokoll.
§ 375 Anmälan av delegationsbeslut.
§ 376 Taxa inom förskola/familjedaghem.
§ 377 Avgifter hemsjukvård och hembesök.
§ 378 Avfallstaxa 2013.
§ 379 Taxa för allmänna vattentjänster 2013.
§ 380 Investeringsbudget Gagnef Teknik AB år 2013.


