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och förvaltning – Carl-Axel Westerlund (KOSA) 
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Floda Kyrkälvbros räkenskaper och förvaltning – Håkan Forslind (C) 
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§ 57 Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB – 

Petter Börjesson (MP) 
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§ 59 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
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§ 60 Val av ersättare till kommunstyrelsen (C) 
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§ 73 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd 

– Tommy Brandt (S)  
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med 2018 
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– Ann-Kristin Norberg (S) 

§ 81 Avsägelse som ersättare i Tekniska nämnden – Rolf Olérs (KOSA) 

§ 82 Val av ersättare i Tekniska nämnden (KOSA) 
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§ 83 Ekonomisk rapport  

§ 84 Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 

§ 85 Medborgarförslag om att kommunen bygger en brygga vid älvarnas förening 

§ 86 Medborgarförslag om förvaringsskåp i Lindberghallen 

§ 87 Medborgarförslag om bredbandsanslutning – kommunalt räntefritt lån 

§ 88 Motion om att alla ska ges möjlighet att ansluta till fibernät i Gagnefs kommun 

2025 



§ 89 Motion om att tillsätta en utredning angående ungas psykiska hälsa och 

skolresultat, med fokus på genusperspektivet 

§ 90 Motion om en ständigt arbetande effektiviseringsgrupp 

§ 91 Interpellation om kvaliteten på beslutsunderlagen 

§ 92 Interpellation om eventuellt veto avseende friskoleetablering i kommunen 

§ 93 Uppdragens omfattning i den nya politiska organisationen 

§ 94 Fast arvode för gode män och särskilt förordnad vårdnadshavare för 

ensamkommande barn 

§ 95 Ägardirektiv och bolagsordning för Gagnefs Teknik AB 

§ 96 Ny tidpunkt för uppräkning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxor 
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§ 98 Rapporter 
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2015-06-11 
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§ 113 Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd samt bygga en cykel-moped 

parkering i anslutning till busshållplats vid E-16 

§ 114 Justering ”Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern” 

§ 115 Behov av nya gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade - Utökad investeringsram 
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§ 130 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

– Alf-Göran Nisser (KOSA) 

§ 131 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden 

– Alf-Göran Nisser (KOSA) 

§ 132  Val av ersättare i socialnämnden (KOSA) 

§ 133 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

– Marianne Östlund (KOSA) 

§ 134 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

– Marianne Östlund (KOSA) 

§ 135 Val av ersättare i kommunstyrelsen (KOSA) 

§ 136 Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden 

 – Marianne Östlund (KOSA)  

§ 137 Val av ersättare i valnämnden (KOSA) 

§ 138 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden  

– Ann-Gret Olsson (S) 

§ 139 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 

§ 140 Val av sex nämndemän till Falu tingsrätt för år 2016-2018 

§ 141 Rapporter 
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§ 142 Interpellation om central rättning av de nationella proven 

§ 143 Interpellation om minskad administration för lärarna – status 

§ 144 Motion om vägbelysning 

§ 145 Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- och fritidsfrågor 

§ 146 Motion om ny politisk organisation 

§ 147 Motion om att återinföra demokratin i Gagnef 

§ 148 Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun 

§ 149 Utökat mottagande av ensamkommande barn – köp av fastighet för utökad 
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§ 150 Gagnef kommuns behov av framtida förråd – fastighetsköp 

§ 151 Ändrat datum för sammanträde – kommunfullmäktige 

§ 152 Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktiges 

presidium – Margareta Meissner (KOSA) 

§ 153 Val av 1:e vice ordförande till kommunfullmäktiges presidium (KOSA) 

§ 154  Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden 

– Petter Börjesson (MP) 

§ 155 Val av ersättare i tekniska nämnden (MP) 

 

Bilaga 1 § 148 – omröstningslista 

 

2015-10-14 

 

§ 156 Fastställande av dagordning 

§ 157 Ekonomisk rapport  

§ 158 Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 

§ 159 Medborgarförslag om ensamkommande flyktingbarn i Mockfjärd 

§ 160 Motion om bidrag till föreningar i Gagnefs kommun 

§ 161 Motion om presentation av motion och medborgarförslag 

§ 162 Motion om kontanthantering ett krav 

§ 163 Motion om boenden för ensamkommande flyktingbarn 

§ 164 Motion om översyn av bidragsregler – kultur- och 

fritidsverksamheten 

§ 165 Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 



§ 166  Interpellation om underskotten i nämnderna och budget i balans 

§ 167 Medborgarförslag om att skapa nya arbetstillfällen i 

offentlighetens tjänst runt Marielundsbron, Flottbron i Kyrkbyn 

och färjeläget Hässingsta 

§ 168  Medborgarförslag om att kommunen bygger en brygga vid 

älvarnas förening 

§ 169 Medborgarförslag om bredbandsanslutning – kommunalt räntefritt lån 

§ 170 Motion om kollektivtrafiken i Gagnefs kommun 

§ 171 Motion om mer resurser i låg- och mellanstadiet 

§ 172 Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 

§ 173 Motion om att alla ska ges möjlighet att ansluta till fibernät i 

Gagnefs kommun 2025 

§ 174 Skattesats för Gagnefs kommun 2016 

§ 175 Ombyggnad Solgården 

§ 176 Verksamhet och budget 2016-2018 

§ 177 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening 

§ 178 Lån till fiberföreningar 

§ 179 Kostnader för dubbelt boende i samband med korttidsplats 

§ 180 Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive 

Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik 

§ 181 Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för 

färdtjänst och riksfärdtjänst 

§ 182 Falun-Borlänge regionen AB årsredovisning 2014 

§ 183 Dala Energi AB årsredovisning 2014 

§ 184 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2014 

§ 185 Region Dalarna årsredovisning 2014 

§ 186 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel bokslut 2014 

§ 187 Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut 2014 

§ 188 Revidering av reglemente och samverkansavtal avseende 

gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel 

§ 189 Avsiktsförklaring kopplad till strategin 

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion 

§ 190 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2016 

§ 191 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 

§ 192 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

– Mårten Hjärtenfalk (SD) 

§ 193 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – 

Mårten Hjärtenfalk (SD) 

§ 194 Val av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 

§ 195 Avsägelse från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden – 

Svante Hanses (KOSA) 

§ 196  Val av ersättare i krisledningsnämnden (KOSA) 

§ 197 Rapporter 
 

Bilaga 1 § 176 – Omröstningslista 

 

2015-11-12 

 

§ 198 Revision – ett uppdrag för vem och till vad 

§ 199 Ekonomisk rapport 

§ 200 Delårsbokslut per 2015-08-31 samt helårsprognos för Gagnefs kommun 

§ 201 Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 



§ 202 Motion om att bygga klart fjärde etappen och bygga bostäder 

varje år i Gagnefs kommun 

§ 203 Motion om att bygga fler bostäder 

§ 204 Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 

§ 205 Interpellation om kostnaderna inom sociala sektorn 

§ 206 Interpellation om vårdnadsbidrag och förskoleplatser 

§ 207 Interpellation om att bygga fler lägenheter 

§ 208 Interpellation om flyktingmottagande och integration 

§ 209 Interpellation om bostadsbristen 

§ 210 Fråga om att bygga fler lägenheter 

§ 211 Medborgarförslag om resebidrag till anhöriga 

§ 212 Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby 

§ 213 Motion om busstrafiken i Gagnefs kommun 

§ 214 Motion om vägskyltning vid E 16 och väg 583 

§ 215 Motion om att öka andelen ekologisk mat i skola och omsorg 

§ 216 Motion om villa tomter 

§ 217 Godkännande av Borgensåtagande Region Dalarna 

§ 218 Handlingsprogram 2015-2018 - Trygghet och säkerhet i 

Borlänge, Falun, Säter och Gagnef 

§ 219 Detaljplan Björbo 27:25 m fl (Dala Cement i Björbo) 

§ 220 Kommunalt vårdnadsbidrag 

§ 221 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 

ett år gamla och inte besvarade 

§ 222 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 

§ 223 Val av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 

§ 224 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – 

Lovisa Målare (C) 

§ 225 Val av ersättare i kommunstyrelsen (C) 

§ 226 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Direktionen Region Dalarna 

– Lovisa Målare (C) 

§ 227 Val av ersättare i Direktionen Region Dalarna (C) 

§ 228 Rapporter 
 

Bilaga 1 § 215 - Omröstningslista 

Bilaga 2 § 215 – Reservation 

 

2015-12-10 

 

§ 229 Utdelning av kommunens hedersgåva 

§ 230 Ekonomisk rapport 

§ 231 Verksamhetsrapporter 

§ 232 Medborgarförslag om Gagnefs kommun på Facebook 

§ 233 Medborgarförslag om en gång- och cykelbro mellan 

Färjebacken och Älvmötet 

§ 234 Medborgarförslag om alkoholfria orkesterresor 

§ 235 Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun 

§ 236 Motion om att utnyttja lokalerna bättre 

§ 237 Motion om att prioritera arbetet med att minska kostnaderna 

§ 238 Motion om att minska koldioxidutsläppen ytterligare ett steg 

§ 239 Interpellation om vårdnadsbidrag och förskoleplatser 

§ 240 Interpellation om flyktingmottagande och integration 

§ 241 Interpellation om bostadsbristen 

§ 242 Motion om digitalt arkiv över politikers inlägg 

§ 243 Motion om äldreboende i Gagnefs kommun 



§ 244 Motion angående omorganisation av hemtjänst 

§ 245 Investeringsmedel, Hedens skola 

§ 246 Ägande av Monteliusgården 

§ 247 Delägande och engagemang i Visit Dalarna AB 

§ 248 Ändring av finansieringssystem för gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

§ 249 Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna 

§ 250 Förseningsavgift, Gagnefs kommunbibliotek 

§ 251 Utökning av verksamhetsområde för spillvatten, Överbacka 

§ 252 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2016 

§ 253 Taxa för allmänna vattentjänster 2016 

§ 254 Avfallstaxa 2016 

§ 255 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för 

Gagnefs kommun, revidering 

§ 256 Uppdaterade ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 

§ 257 Justering av budgetramen mellan nämnderna utan eget beslut i 

kommunfullmäktige 

§ 258 Biblioteksplan 

§ 259 Serviceplan för Gagnefs kommun 2015-2018 

§ 260 Kommunala naturreservat i Dala-Floda 

§ 261 Val av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 

§ 262 Val av ersättare i kommunstyrelsen (C) 

§ 263 Val av ersättare i Direktionen Region Dalarna (C) 

§ 264 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

– Taieb Khessib (FP) 

§ 265 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden – Taieb Khessib (FP) 

§ 266 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (FP) 

§ 267 Rapporter 

 

 

 

 

 

 


