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§ 1 Investeringsmedel, Hedens skola 

§ 2 Ändring av gällande förtroendemannareglemente för hel- och 

deltidsarvoderade 

§ 3 Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen 

§ 4 Beslutsunderlag för byggnation av nytt demensboende 
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§ 5 Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 

§ 6 Ökad investeringsbudget för fordonsköp 2016 

§ 7  Optionsavtal Älvudden 

§ 8 Återkallande av beslut Nya Visit Dalarna 

§ 9 Regler för kommunalt partistöd Gagnefs kommun 

§ 10 Kommunchefens verksamhetsrapport 

§ 11 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 

§ 12 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 13 Organisation av fastighetsförvaltning 

§ 14 Svar på revisorernas förstudie över nyttjandet av statligt medel 

för beredskapssamordning 

§ 15 Verksamhetsbidrag för 2015-2017 – Folkmusikens hus 

§ 16 Riktlinjer för uppvaktning av idrottsliga framgångar/ 

idrottsprestationer 

§ 17  Tidsbegränsat förordnande av kommunchef 

§ 18 Anställande av teknisk chef 

§ 19 Årets medmänniska 2015 
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handikapprådet) – Ann-Gret Olsson (S) 
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§ 26 Anmälan av delegationsbeslut 
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§ 28 Avtal om reservkraft 
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§ 29 Uppdragens omfattning i den nya politiska organisationen 

§ 30 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 

fullmakter m m 

§ 31 Delegation gällande anställande av kommunchef 
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§ 32 Bokslut 2015 kommunstyrelsen 
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§ 38 Motion om äldreboenden och "ny/ombyggnation" av Gagnefsgården till 
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§ 41 Motion om att bygga klart fjärde etappen och bygga bostäder varje år i Gagnefs 

kommun 
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§ 43 Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun 

§ 44 Motion om att utnyttja lokalerna bättre 

§ 45 Årsredovisning 2015 för Gagnefs kommun 

§ 46 Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen 

§ 47 Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden 

§ 48 Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden 
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§ 50 Ombudgetering av investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 66 Anmälan av delegationsbeslut 
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§ 67 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 

fullmakter m m 
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§ 68 Medborgarförslag om gruppbebyggelsen intill Törnholn i Dala-Floda 

§ 69 Medborgarförslag om demensboende 

§ 70 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 

§ 71 Medborgarförslag om att inrätta en bilpool för kommunens 

§ 72 Motion om Gagnefsgården 

§ 73 Motion om byggnationer i markplan till äldreomsorgen 
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§ 75 Motion om laddningsstation för elbilar 

§ 76 Motion om kontanthantering ett krav  

§ 77 Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Gagnefs kommun 

§ 78 Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar 

§ 79 Lokalbehov Bäsna förskola och grundskola 

§ 80 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 

§ 81 Kommunalt vårdnadsbidrag 

§ 82 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2015 

§ 83 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2015 

§ 84 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2015 

§ 85 Falun-Borlänge regionen AB årsredovisning 2015 

§ 86 Visit Södra Dalarna AB årsredovisning 2015 

§ 87 Dala Energi AB årsredovisning 2015 

§ 88 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2015 

§ 89 Region Dalarna årsredovisning 2015 

§ 90 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2015 

§ 91 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut 2015 

§ 92 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel bokslut 

2015 

§ 93 Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut 2015 

§ 94 Språktolksnämnden Dalarna bokslut 2015 

§ 95 Kommunchefens verksamhetsrapport 

§ 96 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 

§ 97 Prognos 2016-03-31 Kommunstyrelsen 

§ 98 Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Kommunstyrelsen 

§ 99 Budget 2017 Kommunstyrelsen 

§ 100 Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Kommunstyrelsen 

§ 101 Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 

§ 102 Verksamhetsbidrag för 2016 – Falu Domstolars Nämndemannaförening 

§ 103 Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt 
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§ 104 Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) – remiss 
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§ 107 Anmälan av utskottens protokoll 

§ 108 Ökad investeringsbudget för fordonsköp 2016 
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Bilaga 1 § 70 – Yrkande, Medborgarförslag busskort till alla ungdomar 

Bilaga 2 § 70 – Reservation, Medborgarförslag busskort till alla ungdomar 
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§ 110 Begäran om investeringsmedel för åtgärder vid Tjärnsjögården 

§ 111 Äldreboende för dementa 



§ 112 Detaljplaneprocess 

 

Bilaga 1 § 111 – Yrkande ang. utredning om demensboende 

Bilaga 2 § 111 – Reservation, äldreboende för dementa 
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§ 113 Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården  

§ 114 Medborgarförslag om Gagnefs kommun på Facebook 
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§ 116 Medborgarförslag om simundervisning till ensamkommande barn i Gagnef 
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yngeltid 

§ 118 Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och Folktandvården 

§ 119 Motion om att prioritera arbetet med att minska kostnaderna 

§ 120 Motion om respekt för kommunstyrelsens beslut 

§ 121 Motion om Gagnef behöver en ordentlig miljöplan 

§ 122 Motion om grönare väg-vals-resekort via Dalatrafik 

§ 123 Delårsbokslut per 2016-07-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 

§ 124 Ombyggnad av Solgården Gagnefsgården till särskilt boende – tillkommande 

§ 125 Genomföra underhåll enligt plan och redovisa underskott 

§ 126 Verksamhet och budget 2017-2019 

§ 127 Revidering av Arbetsmiljöpolicy 

§ 128 Redovisning av partistöd 2015 

§ 129 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2017 

§ 130 Kommunchefens verksamhetsrapport 

§ 131 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 

§ 132 Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Kommunstyrelsen 

§ 133 Revisionsrapport ”Rapport avseende granskning av bokslut och årsredovisning 

för 2015” – yttrande 

§ 134 Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) – yttrande 

§ 135 Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och 

luftvårdsstrategi för Sverige – yttrande 

§ 136 Inrättande av naturreservatet Storhälla 

§ 137 Rapporter 

§ 138 Ordföranderapport 

§ 139 Anmälan av utskottens protokoll 

§ 140 Anmälan av delegationsbeslut 

 

Bilaga 1 § 126 – Förslag till Verksamhet och budget 2017-2019 
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§ 141  Skattesats 2017 
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§ 142 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 

§ 143 Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet 

§ 144 Motion om att handikappanpassa Flosjöbadet 

§ 145 Motion om att föra över tre vaktmästartjänster till skolsektionen 

§ 146 Motion om presentation av motion och medborgarförslag 

§ 147 Motion om stöd till särbegåvade elever 



§ 148 Motion om låt Tage flytta in 

§ 149 Begäran om utökad investeringsram Hedens skola 

§ 150 Höjd maxtaxa – hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård 

§ 151 Kommunal borgen för Dala Vatten och Avfall AB 

§ 152 Årets medmänniska 

§ 153 Arbetsordning för kommunfullmäktige – komplettering 

§ 154 Kommunchefens verksamhetsrapport 

§ 155 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 

§ 156 Prognos 2016-09-30 Kommunstyrelsen 

§ 157 Budgetomföringar mellan nämnder 2016 

§ 158 Uppskrivning av värdet av andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 

§ 159 Riktlinjer för komponentavskrivning 

§ 160 Internkontrollplan 2016/2017 kommunstyrelsen 

§ 161 Verksamhetsbidrag till Rättighetscentrum Dalarna 

§ 162 Kommunstyrelsens sammanträdestider 2017 

§ 163 Allmänna utskottets sammanträdestider 2017 

§ 164 Personalutskottets sammanträdestider 2017 

§ 165 Plankommitténs sammanträdestider 2017 

§ 166 Avsägelse från uppdrag som ledamot i allmänna utskottet – Sofia Jarl (C) 

§ 167 Val av ledamot i allmänna utskottet (C) 

§ 168 Avsägelse från uppdrag som ledamot i personalutskottet – Sofia Jarl (C) 

§ 169 Val av ledamot i personalutskottet (C) 

§ 170 Avsägelse från uppdrag som ledamot i budgetberedningen – Sofia Jarl (C) 

§ 171 Val av ledamot i budgetberedningen (C) 

§ 172 Avsägelse från uppdrag som ledamot i plankommittén – Sofia Jarl (C) 
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§ 174 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrgrupp nytt äldreboende –  

Sofia Jarl (C) 

§ 175 Val av ledamot i styrgrupp nytt äldreboende (C) 

§ 176 Avsägelse från uppdrag som ledamot i SAGA-BUS – Sofia Jarl (C) 

§ 177 Val av ledamot i SAGA-BUS (C) 

§ 178 Avsägelse från uppdrag som representant i arbetsmarknadsforum Gagnef-

Leksand-Rättvik – Sofia Jarl (C) 

§ 179 Val av representant i arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-Rättvik (C) 

§ 180 Avsägelse från uppdrag som ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 

– Sofia Jarl (C) 

§ 181 Val av ledamot i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) (C) 

§ 182 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Intresseföreningen Dalabanans 

Intressenter – Sofia Jarl (C) 

§ 183 Val av ersättare i Intresseföreningen Dalabanans Intressenter (C) 

§ 184 Avsägelse från uppdrag som ersättare som representant vid föreningsstämma 

med Västerdalsbanans Intresseförening – Sofia Jarl (C) 

§ 185 Val av ersättare som representant vid föreningsstämma med Västerdalsbanans 

Intresseförening (C) 
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Svante Hanses (KOSA) 
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Bilaga 1 § 142 – Yrkande, Medborgarförslag busskort till alla ungdomar 
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§ 192 Genomföra underhåll enligt plan och redovisa underskott 

§ 193 Skattesats 2017 

§ 194 Verksamhet och budget 2017-2019 

§ 195 Inrättande av Effektiviseringsgrupp 

§ 196 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, 

fullmakter m m 

 

Bilaga 1 § 194 – Alliansens förslag Verksamhet och budget 2017-2019 
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§ 197 Medborgarförslag om att miljömärka Gagnef kommuns skogar 

§ 198 Motion om att Gagnef behöver en ordentlig miljöplan 

§ 199 Samverkansavtal - Gysam 

§ 200 Upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheter (Nya 

Visit Dalarna) 

§ 201 Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för turistbyrå- och 

destinationsutveckling 

§ 202 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2017 

§ 203 Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Gagnefs kommun 

§ 204 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2017 

§ 205 Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2017 

§ 206 Avfallstaxa Gagnefs kommun 2017 

§ 207 Taxor 2017-01-01 – kultur- och fritidsnämnden 

§ 208 Taxa IP Skogen toalettvagn 

§ 209 Kommunchefens verksamhetsrapport 

§ 210 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 

§ 211 Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Kommunstyrelsen 

§ 212 Budget 2016 – besparingar för att nå budget i balans 

§ 213 Äldre-/demensboende – placering och fortsatt utredning 

§ 214 Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 

§ 215 Framtida organisation Ottilia Adelborgmuseet 

§ 216 Särskilt statsbidrag migrationskostnader samt 10 extra miljarder till välfärden 

§ 217 Verksamhetsbidrag för 2017 – Dalarnas folkrörelsearkiv 

§ 218 Val av ledamot och vice ordförande i personalutskottet (KOSA) 

§ 219 Rapporter 

§ 220 Ordföranderapport 
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§ 222 Anmälan av utskottens protokoll 

§ 223 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 224 Extra sammanträde för kommunstyrelsen 
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§ 225 Avtal för finansiering av kollektivtrafiken 

§ 226 Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering 

§ 227 Detaljbudget 2017 Kommunstyrelsen 

§ 228 Boendeplan för vård och omsorg 


