
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
 
Kommunstyrelsen  2014 
 
 
2014-02-04 
 
§ 1 Mål nr 5434-13 enhet 2 Lennart Finn m. fl../. Gagnefs kommun angående 

laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) 
 
Bilaga 1 § 1 – Yttrande till Förvaltningsrätten 
Bilaga 2 § 1 – Särskilt yttrande (S) 
 
2014-02-18 
 
§ 2 Sekretess enligt 26:1 OSL 

Ansökan enligt 6 kap 8a § FB om särskild förordnad vårdnadshavare,  
förvaras i aktskåp hos stöd och omsorg  

 
2014-02-18 
 
§ 3 Medborgarförslag om att den största av spegeldammarna i Mockfjärd görs om 

till badplats för djur 
§ 4 Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- och fritidsfrågor 
§ 5 Motion om ny politisk organisation 
§ 6 Motion om stopp av verkställighet 
§ 7 Motion om att återinföra demokratin i Gagnef 
§ 8 Energi- och klimatplan för Gagnefs kommun 
§ 9 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
§ 10 Revidering av Finanspolicy 
§ 11 Budgetjustering personalkostnadsökning och kapitalkostnad  
§ 12 Översyn av politisk organisation samt arvode till förtroendevalda 
§ 13 Val av en ledamot och en ersättare till samverkansorgan för vissa 

hjälpmedelsfrågor med gemensam nämnd för år 2014 
§ 14 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 15 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 16 Gagnefs kommun – preliminärt resultat bokslut 2013 
§ 17 Kommunstyrelsens detaljbudget 2014 
§ 18 Revidering av delegation vad gäller upplåning och avtal 
§ 19 Redovisning av intern kontrollplan 2013 
§ 20 Intern kontrollplan 2014 
§ 21 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djurmoskolan 
§ 22 Medfinansiering av utvecklingsprojekt ”Outdoor” inom Visit Södra Dalarna - 

förstudie 
§ 23 Revisionsrapport ”Medlemskommunernas styrning och uppföljning av 

Räddningstjänsten Dala Mitt” – svar 
§ 24 Revisionsrapport ”Granskning av kommunens organisation” – yttrande 



§ 25 Detaljplan för Högsveden 5:10 m.fl., Gagnefs kommun, Dalarna 
§ 26 Planbeställning för Tjärna 30:18 
§ 27 Återkalla planbeställning; väster om Mellansjön 
§ 28 Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
§ 29 Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
§ 30 Årets medmänniska 2013 
§ 31 Rapporter 
§ 32 Information enligt särskild sammanställning 
§ 33 Ordföranderapport 
§ 34 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 35 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2014-04-08 
 
§ 36 Kommuninvests Föreningsstämma 2014 
§ 37 Gång- och cykelväg längs väg 595 från Kyrkbyn till resecentrum – yttrande 
 
2014-04-08 
 
§ 38 Rekryteringspolicy för Gagnefs kommun samt prövning av återbesättning av 

anställningar 
§ 39 Medborgarförslag om gemensamhetsanläggningar för reglering av vattnets väg 

genom bygden 
§ 40 Medborgarförslag om diarieföring av mail 
§ 41 Medborgarförslag om rutiner vid utannonsering av tjänst 
§ 42 Medborgarförslag om riktlinjer vid tillsättning av chefer i Gagnefs kommun 
§ 43 Medborgarförslag om boken Prinsarnes blomsteralfabet av Ottilia Adelborg 
§ 44 Motion om minskad administration för lärarna 
§ 45 Motion om att föreslå Gagnef som försökskommun för e-röstning 
§ 46 Motion om att erbjuda gratis WiFi i Gagnefs kommun 
§ 47 Motion om utredning – central rättning av de nationella proven 
§ 48 Motion om utredning – lokalt tillagad mat 
§ 49 Motion om det systematiska kvalitetsarbetet inom skolsektionen 
§ 50 Nybyggnation av förskola Djurås, tilläggsanslag 
§ 51 Attestreglemente för Gagnefs kommun 
§ 52 Upphandlingssamverkan – revidering av samarbetsavtal och reglemente för 

gemensamma nämnden med anledning av utökning med Hedemora kommun 
§ 53 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 54 Kommunstyrelsens ärendebalanslista  
§ 55 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 

fullmakter m m 
§ 56 Ridhus i Mockfjärd – Gagnefs Ridklubb 
§ 57 Offentliga badplatser i Gagnefs kommun 
§ 58 Ändring av tjänstebeteckning i delegationsordning 
§ 59 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djuråsskolan 
§ 60 Riktlinjer för Egentillsyn skola/förskola i Gagnefs kommun 
§ 61 Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2014 
§ 62  Ersättning till fristående skolor 2014 
§ 63 Ersättning pedagogisk omsorg 2014  
§ 64 Interkommunala priser 2014 
§ 65 Arbetet med eHälsa inom äldreomsorgen 
§ 66 Införa arbetssättet ”Individens behov i centrum” 
§ 67 Avtal avseende ensamkommande barn 



§ 68 Kvinnojouren 2014-2015 
§ 69 Föreningsbidrag till verksamheter inom socialtjänstens verksamhetsområden - 

kriterier och riktlinjer – överläggningsärende 
§ 70 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall 
§ 71 Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
§ 72 Årets företagare 2013 
§ 73 Godkännande av att renovera Monteliusgården för verksamhetsanpassningar 

till ensamkommande flyktingbarn 
§ 74 Rapporter 
§ 75 Information enligt särskild sammanställning 
§ 76 Ordföranderapport 
§ 77 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 78 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 79 Planuppdrag för upprättande av detaljplan för Sifferbo camping, Gagnefs 

kommun 
 
2014-05-13 
 
§ 80 Sekretess enligt 26:1 OSL 

Ansökan enligt kap 8a § FB om särskilt förordnad vårdnadshavare, 
 Förvaras i aktskåp hos stöd och omsorg 
 
2014-05-13 
 
§ 81 Kommunstyrelsens bokslut 2013 
§ 82 Motion om att kommunens förskolor miljödiplomeras 
§ 83 Motion om tomma lokaler i Gagnefs kommuns ägo 
§ 84 Årsredovisning 2013 för Gagnefs kommun 
§ 85 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2013 
§ 86 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2013 
§ 87 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2013 
§ 88 Visit Södra Dalarna AB årsredovisning 2013 
§ 89 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut 2013 
§ 90 Införande av digitalt arbetssätt för kommunfullmäktige, nämnder och utskott 
§ 91 Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län 
§ 92 Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2014 
§ 93 Sotningstaxor 2014 
§ 94 Ombudgetering av investeringsmedel från 2013 till 2014 års budget 
§ 95 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 96 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 97 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive årsprognos 
§ 98 Riktlinjer för Egentillsyn skola/förskola i Gagnefs kommun 
§ 99 Uppföljning av egentillsynernas handlingsplaner 2012/2013 
§ 100 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Mockfjärdsskolan, F-9 
§ 101 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Mockfjärdsskolan – Vuxenskolan, gymnasiet och särskolan 
§ 102 Komplettering av delegationsordning avseende dokumenthanteringsplan 
§ 103 Handlingsplan, Våld i nära relationer 
§ 104 Bidragsregler för föreningar och volontärsverksamheter inom det sociala 

området i Gagnefs kommun 
§ 105 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 4, 2013 och 
kvartal 1, 2014) 



 
§ 106 Kulturpris 2014 
§ 107 Kulturstipendium 2014 
§ 108 Ungdomsledarpris 2014 
§ 109 Information om Gagnefsgården 
§ 110 Information om Monteliusgården 
§ 111 Rapporter 
§ 112 Information enligt särskild sammanställning 
§ 113 Ordföranderapport 
§ 114 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 115 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 116 Anställande av förvaltningschef, miljö- och byggförvaltningen 
 
2014-06-02 
 
§ 117 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2013 
§ 118 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 
§ 119 Reglemente gällande ersättningar med mera till hel- eller deltidssysselsatta 

kommunala förtroendevalda att gälla från och med 2015-01-01 
§ 120 Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda 
 
2014-06-17 
 
§ 121 Region Dalarnas förbundsordning, ändring av § 7 och § 16   
§ 122 Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2013 
§ 123 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 124 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 125 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive årsprognos 
§ 126 Årsbokslut 2013 för de stiftelser som förvaltas av Gagnefs kommun  
§ 127 Lokal överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten och skolan 
§ 128 Ceremoni för nya svenska medborgare i Gagnefs kommun  
§ 129 Verksamhetsbidrag för 2014 - Falu domstolars nämndemannaförening 
§ 130 Verksamhetsbidrag till Siljan-Japanstiftelsen för åren 2015 och 2016 
§ 131 Arkivombud, Dalarnas Folkrörelsearkiv 
§ 132 Förtydligande av planbeställning avseende Tjärna 30:18 
§ 133 Skrivelse från pensionärsföreningarna i Gagnefs kommun och 

demensföreningen 
§ 134 Bostadsförsörjningsplan för Gagnefs kommun 2014-2017 – 

överläggningsärende 
§ 135 Region Dalarnas Regionala Trafikförsörjningsprogram 2015-2019 – yttrande 
§ 136 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder utifrån 

egentillsyn vid förskolorna i Björbo/Dala-Floda 
§ 137 Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för åtgärder utifrån 

egentillsyn vid förskolan i Mockfjärd 
§ 138 Investeringsbidrag, inköp begagnad ismaskin – Björbo IF 
§ 139 Skolinspektionens tillsyn 
§ 140 Ändrade datum för sammanträde – allmänna utskottet och kommunstyrelsen 
§ 141 Rapporter 
§ 142 Information enligt särskild sammanställning 
§ 143 Ordföranderapport 
§ 144 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 145 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 146 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever 
§ 147 Återrapport av anmälan till huvudman om hög frånvaro – skolelever 



§ 148 Kommunalt lån till Rista Östra samfällighetsförening 
 
2014-09-02 
 
§ 149 Medborgarförslag om trafiksituationen bakom Coop Konsum i Djurås 
§ 150 Motion om att prioritera svensk mat till barn och gamla 
§ 151 Motion om ökad digital närvaro 
§ 152 Utökning av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten för Andershol Lindan 
§ 153 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 154 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 155 Revisionsrapport ”Granskning av grundskolans ledningsorganisation” – 

yttrande 
§ 156 Revisionsrapport ”Intern kontroll, uppföljning av revisionsgranskning” – 

yttrande 
§ 157 Revisionsrapport ”Granskningsrapport över bokslut och årsredovisning för 

2013” – yttrande 
§ 158 Upplösning av Stiftelsen Erik och Kerstin Lundins fond 
§ 159 Verksamhetsbidrag för 2014 – Ung Företagsamhet Dalarna 
§ 160 Avtal med Säters kommun om konsumentrådgivning 
§ 161 Akvariebyggnaden vid Fänforsens naturområde 
§ 162 Avtal om ALMI Företagspartner Dalarna AB 2014-2017 
§ 163 Förtydligande av planbeställning avseende Tjärna 30:18 
§ 164 Medfinansiering av fortsatt Partnerskap E16 under perioden 2015-2017 
§ 165 Behov av fler platser för mottagande av flyktingar 
§ 166 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 167 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
§ 168 Kommunalt lån till Sifferbo Vägars Samfällighetsförening 
§ 169 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 2, 2014) 
§ 170 Rapporter 
§ 171 Information enligt särskild sammanställning 
§ 172 Ordföranderapport 
§ 173 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 174 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 175 Region Dalarnas förbundsordning, ändring av § 7 och § 16 
§ 176 Digitalisering av biografen i Lindberghallen 
 
2014-10-14 
 
§ 177 Medborgarförslag om förbättring av säkerhet, Industrivägen i Mockfjärd 
§ 178 Medborgarförslag om försäljning av Monteliusgården (f.d. Gagns Inn) 
§ 179 Medborgarförslag om att anlägga en fontän vid midsommarstången i Djurås 
§ 180 Motion om att det måste löna sig att sortera 
§ 181 Motion om utbildningsdag för förtroendevalda 
§ 182 Motion om cykelväg mellan södra Gröntuv och Djurås centrum 
§ 183 Motion om att utöka personaltätheten inom hemtjänsten 
§ 184 Motion om gång- och cykelvägar i Gagnefs kommun 
§ 185 Motion om rastplatsen vid Långsjön 
§ 186 Delårsbokslut per 2014-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
§ 187 Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefsbostäder AB 
§ 188 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2013 
§ 189 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2013 
§ 190 Regler för kommunalt partistöd, Gagnefs kommun 



§ 191 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2015 
§ 192 Framställan från hyresgäster vid Stråkvägen om friköp av fastigheten 
§ 193 Taxa för anmälningspliktiga åtgärder som är lovbefriade enligt plan- och 

bygglagen 
§ 194 Revisionsrapport ”Bisysslor, uppföljning av revisionsgranskning” – yttrande 
§ 195 Stadgeändring i förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund 
§ 196 Skattesats för Gagnefs kommun 2015 
§ 197 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 198 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 199 Investeringar inventarier Monteliusgården 
§ 200 Tillämpningsanvisningar till kommunens attestreglemente 
§ 201 Trafikbeställning 2015 
§ 202 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid förskolan i Djurås 
§ 203 Inriktningsbeslut om ingående i gemensam nämnd för språktolkförmedling 
§ 204 Naturvårdsprojekt LONA ”Naturreservatet Ändlösberg” 
§ 205 Kulturstöd för arkivering av film – Mas-Media  
§ 206 Förslag till ny biografdrift i Lindberghallen, Djurås 
§ 207 Ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus, perioden 2014-2017 
§ 208 Ansökan om att få förbruka stiftelsers tillgångar 
§ 209 Rapporter 
§ 210 Information enligt särskild sammanställning 
§ 211 Ordföranderapport 
§ 212 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 213 Anmälan av delegationsbeslut   
§ 214 Avslutande av Administrativa nämnden Gagnef-Vansbro 
§ 215 Ny politisk organisation, 2015-01-01 
 
2014-11-03 
 
§ 216 Ändrad organisation och nämndstruktur i Gagnefs kommun samt reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen  
 
Bilaga § 216 – omröstningslista 
 
2014-11-04 
 
§ 217 Val av fem ledamöter och fem ersättare till allmänna utskottet till och med 

2018-11-15 
§ 218 Val av fem ledamöter och fem ersättare till socialutskottet till senast 2015-03-

31 
§ 219 Val av fem ledamöter och fem ersättare till budgetberedningen till och med 

2014-12-31 
§ 220 Val av tre ledamöter till KPR (Kommunala pensionärsrådet) till och med 2018 
 
Bilaga § 219 – Särskilt yttrande 
 
2014-11-04 
 
§ 221 Val av tre ledamöter och tre ersättare till personalutskottet till och med 2018-

11-15 
§ 222 Val av fem ledamöter och fem ersättare till barn- och utbildningsutskottet till 

senast 2015-03-31 
§ 223 Val av fem ledamöter och fem ersättare till kultur- och fritidsutskottet till senast 

2015-03-31  



§ 224 Val av fem ledamöter och fem ersättare till tekniska utskottet till senast 2015-
03-31 

§ 225 Val av åtta ledamöter till plankommittén till och med 2014-12-31 
§ 226 Val av två ledamöter till BUS (Barn och ungdomssatsning) styr- och 

ledningsgrupp till och med 2018 
§ 227 Val av två ledamöter till lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) till och med 

2018 
§ 228 Val av tre ledamöter till KHR (Kommunala handikapprådet) till och med 2018 
§ 229 Val av tre ledamöter till SAGA (Samverkansgrupp mellan primärvården och 

Gagnefs kommun) till och med 2018 
§ 230 Val av två representanter till arbetsmarknadsforum Gagnef - Leksand - Rättvik 

till och med 2018 
§ 231 Presentation av utvärderingen av inkomna anbud, Gagnefsgården 
 
2014-11-18 
 
§ 232 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 

fullmakter m m 
 
2014-11-18 
 
§ 233 Medborgarförslag om kommunkartan 
§ 234 Medborgarförslag om flyktingbarnens boende 
§ 235 Motion om att utreda möjligheten till flyktingboende i Hedens skola 
§ 236 Motion om ”låt pojkarna bo kvar i Mockfjärd” 
§ 237 Motion om att boendet för ensamkommande flyktingbarn lokaliseras i 

Mockfjärd 
§ 238 Motion om att bygga om Monteliusgården till hyresbostäder och Hedens skola 

till flyktingboende 
§ 239 Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA) 
§ 240 Verksamhet och budget 2015-2017  
§ 241 Uppdaterade ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 
§ 242 Avgiftsberäkning inom hemtjänsten 
§ 243 Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS 
§ 244 Anpassning av fjärrvärmetaxor 
§ 245 Taxa för allmänna vattentjänster 2015 
§ 246 Avfallstaxa 2015 
§ 247 Revidering av föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Gagnefs kommun 
§ 248 Investeringsbudget Gagnefs Teknik AB för 2015 
§ 249 Gemensamma taxor/avgifter avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria 

läkemedel 
§ 250 Reviderade riktlinjer för alkoholservering 
§ 251 Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefsbostäder AB 
§ 252 Avtal Gagnefs kommun – Gagnefsbostäder AB 
§ 253 Upphävande av beslut om LOV 
§ 254 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2015 
§ 255 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 256 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 257 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive årsprognos 
§ 258 Svar på föreläggande från skolinspektionen med anledning av genomförd 

tillsyn i Gagnefs kommun 
§ 259 Barn- och utbildningssektionens kvalitetsredovisning 2013/14 
§ 260 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid Kyrkbyns förskola 
§ 261 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid Friförskolan Scadume´ 



§ 262 Earth hour 2015 
§ 263 Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd 
§ 264 Bidrag till BRIS region Mitt för år 2014 
§ 265 Bidrag till BRIS region Mitt för år 2015 
§ 266 Upphävande av tidigare beslut om försäljning av fastigheter 
§ 267 Hyra för övernattning i sporthall och gymnastiksal 
§ 268 Kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Gagnefs kommun 
§ 269 Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun – yttrande 
§ 270 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 3 2014) 
§ 271 Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
§ 272 Förordnad vigsel- och partnerskapsförrättare 
§ 273 Rapporter 
§ 274 Information enligt särskild sammanställning 
§ 275 Ordföranderapport 
§ 276 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 277 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 278 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever 
 
2014-12-09 
 
§ 279 Sekretess enligt 26:1 OSL 
 Ansökan enligt 6 kap 9 § FB om behov av särskild förordnad vårdnadshavare, 
 förvaras i aktskåp hos stöd och omsorg 
§ 280 Medborgarförslag om att erbjuda inflyttande gratis flytthjälp av flyttfirma 
§ 281 Motion om att anställa ungdoms/jobbkonsulent 
§ 282 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 283 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 284 Granskning av Gagnefs kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2014 
§ 285 Plan för ekonomisk rapportering 2015 
§ 286 Ekonomisk långtidsplan 
§ 287 Räntefritt kommunalt lån till Floda södra vägsamfällighet 
§ 288 Verksamhetsbidrag för 2015 – Dalarnas folkrörelsearkiv 
§ 289 Projektanställning som bredbandskoordinator 
§ 290 Platsbristen inom äldreomsorgen 
§ 291 Lokalförsörjningen inom barn- och utbildningssektionen 
§ 292 Förändringar med anledning av ny politisk organisation 
 – sammanslagning av äldreomsorg och stöd- och omsorgssektionen 
§ 293 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn vid Djurmo förskola 
§ 294 Revidering av delegationsordning skolan, Statliga författningar 
§ 295 Kommunstyrelsens sammanträdestider 2015 
§ 296 Allmänna utskottets sammanträdestider 2015 
§ 297 Personalutskottets sammanträdestider 2015 
§ 298 Socialutskottets sammanträdestider 2015 
§ 299 Barn- och utbildningsutskottets sammanträdestider 2015 
§ 300 Kultur- och fritidsutskottets sammanträdestider 2015 
§ 301 Tekniska utskottets sammanträdestider 2015 
§ 302 Val av en ledamot och en ersättare till Västerdalsbanans Intresseförening till 

och med 2018 
§ 303 Val av en ordinarie och en ersättare som representant vid föreningsstämma med 

Västerdalsbanans Intresseförening till och med 2018 
§ 304 Val av en ledamot och en ersättare till Intresseföreningen Dalabanans 

Intressenter till och med 2018 
 



§ 305 Val av ordinarie och en ersättare som representant vid föreningsstämma med 
Intresseföreningen Dalabanans Intressenter till och med 2018 

§ 306 Val av en ordinarie och en ersättare som representant vid föreningsstämma med 
Coompanion Dalarna till och med 2018 

§ 307 Information om utökat fördelningstal och anvisning av ensamkommande barn 
§ 308 Rapporter 
§ 309 Information enligt särskild sammanställning 
§ 310 Ordföranderapport 
§ 311 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 312 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 313 Återrapport av anmälan till huvudman om hög frånvaro – skolelever 
§ 314 Anstånd med amortering av skuld för Gagnefs Golfklubb 
§ 315 Lokalbehovsplan 
 
Bilaga 1 § 290 - reservation 
 
2014-12-22 
 
§ 316 Taxa för allmänna vattentjänster 2015 
§ 317 Upphävande av beslut om LOV 
§ 318 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2015 
 
______________________________________________ 


