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Kommunfullmäktige 2017 
 

 

2017-03-09 

§ 1 Lupp 2016 

§ 2 Ekonomisk rapport 

§ 3 Verksamhetsrapport 

§ 4 Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs förskolor och fritidshem 

§ 5 Interpellation om skillnad i slutbetyg jämfört med betyget på det nationella provet 

§ 6 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 

§ 7 Medborgarförslag om förteckning på kommunens hemsida över lägenhetsuthyrare och 

mäklare i Gagnef 

§ 8 Medborgarförslag om frivilligskydd av Sifferbo S:129 

§ 9 Motion om en ständigt arbetande effektiviseringsgrupp 

§ 10 Motion om kontanthantering ett krav 

§ 11 Risk- och sårbarhetsanalys för Gagnefs kommun 2016-2018 

§ 12 Årets medmänniska 

§ 13 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 

§ 14 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 

§ 15 Val av ersättare i valnämnden (V) 

§ 16 Val av ersättare i Språktolksnämnden i Dalarna (C) 

§ 17 Avsägelse från uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden – Lars 

Ljungman (KOSA) 

§ 18 Val av ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden (KOSA) 

§ 19 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden – Ulla Envall (KOSA) 

§ 20 Val av ersättare i socialnämnden (KOSA) 

§ 21 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Åke Albinsson (MP) 

§ 22 Rapporter 

 

2017-05-04 

§ 23 Information om revidering av kommunens målpaket 

§ 24 Ekonomisk rapport 

§ 25 Verksamhetsrapporter 

§ 26 Medborgarförslag om sommaröppet i förskola och fritidshem 

§ 27 Medborgarförslag om LONA bidrag för att minska eller stoppa lupinernas framfart 

§ 28 Medborgarförslag om att renovera gamla riksväg 71 mellan Dala-Floda och Björbo 

§ 29 Motion om att inrätta ett stipendium 

§ 30 Motion om Huskurage – räddar liv och förebygger våld 

§ 31 Interpellation om att det saknas bostäder i Gagnefs kommun 

§ 32 Interpellation om hur dyrt Gagnefsgården blev 

§ 33 Interpellation om räddningstjänsten i Gagnefs kommun 

§ 34 Interpellation om anhörigvårdare i Gagnef kommun 

§ 35 Interpellation om behovet av barnomsorg och förskoleplatser på kort och lång sikt 

§ 36 Interpellation om våldsbejakande extremism 

§ 37 Medborgarförslag om att hålla kommunens förskolor stängda under en sommarmånad 

§ 38 Motion om att införa delad taxa i förskolan 

§ 39 Motion om att ta fram ett ordentligt underlag inför byggandet av demensboende i 

kommunen 



 

 

§ 40 VA-utbyggnad, Himmelsslätta 

§ 41 Bostadsplanering 2017 - 2025, Gagnefs kommun 

§ 42 Begäran om övertagande av slutbesiktning täkter 

§ 43 Utvändig målning, gruppboende Näset, Mjälgen 22:79 

§ 44 Ombudgetering av investeringsmedel 

§ 45 Avgift vid sent avbokade besök inom hemtjänsten 

§ 46 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 

2016 

§ 47 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verksamhetsberättelse 

2016 

§ 48 Hjälpmedelsnämnden Dalarna verksamhetsberättelse och bokslut 2016 

§ 49 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2016 

§ 50 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 

§ 51 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 

§ 52 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 

§ 53 Val av ersättare i valnämnden (V) 

§ 54 Val av ledamot i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond – verkställande ledamot 

§ 55 Rapporter 

 

2017-06-15 

§ 56 Ekonomisk rapport 

§ 57 Verksamhetsrapport 

§ 58 Medborgarförslag om att minska mängden bakning på hemkunskapen 

§ 59 Interpellation om att det saknas bostäder i Gagnefs kommun 

§ 60 Interpellation om hur dyrt Gagnefsgården blev 

§ 61 Interpellation om räddningstjänsten i Gagnefs kommun 

§ 62 Interpellation om anhörigvårdare i Gagnef kommun 

§ 63 Interpellation om behovet av barnomsorg och förskoleplatser på kort och lång sikt 

§ 64 Interpellation om våldsbejakande extremism 

§ 65 Medborgarförslag om gatubelysning, byte av lampor 

§ 66 Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun 

§ 67 Motion om att minska koldioxidutsläppen ytterligare ett steg 

§ 68 Nytt äldreboende för dementa 

§ 69 Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Gagnefs kommun 

§ 70 Ökat behov av korttidsplatser – Begäran om utökning av budget 2017 

§ 71 Bostads- och lokalbehov för nyanlända flyktingar 

§ 72 Utökning av tekniska nämndens investeringsram för inköp av mark för 

exploateringsändamål 

§ 73 Begäran utökning av investeringsram för ombyggnation av nya förrådet 

§ 74 Nyemission Gagnefsbostäder AB 

§ 75 Förvärv av aktier i Inera AB 

§ 76 Skatteväxling av kollektivtrafiken 2018 

§ 77 "Region Dalarna" 2019 - ansökan från landstinget till regeringen om att bilda 

regionkommun i Dalarna – yttrande 

§ 78 Valkretsindelning för Landstinget Dalarna från och med de allmänna valen 2018 

§ 79 Budgetramverk för Gagnefs kommun 

§ 80 Taxa för kart- och mätverksamhet 

§ 81 Revisionsberättelse 2016 för Gagnefs kommun 

§ 82 Ansvarsprövning för år 2016 kommunstyrelsen 

§ 83 Ansvarsprövning för år 2016 barn- och utbildningsnämnden 

§ 84 Ansvarsprövning för år 2016 kultur- och fritidsnämnden 



 

 

§ 85 Ansvarsprövning för år 2016 miljö- och byggnadsnämnden 

§ 86 Ansvarsprövning för år 2016 socialnämnden 

§ 87 Ansvarsprövning för år 2016 tekniska nämnden 

§ 88 Årsredovisning 2016 - Gagnefs kommun 

§ 89 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2016 

§ 90 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2016 

§ 91 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2016 

§ 92 Falun-Borlänge regionen AB årsredovisning 2016 

§ 93 Visit Södra Dalarna AB årsredovisning 2016 

§ 94 Dala Energi AB årsredovisning 2016 

§ 95 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2016 

§ 96 Region Dalarna årsredovisning 2016 

§ 97 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2016 

§ 98 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 

§ 99 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 

§ 100 Val av ersättare i valnämnden (V) 

§ 101 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Ari Vähäjylkkä (M) 

§ 102 Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Ari Vähäjylkkä 

(M) 

§ 103 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (M) 

§ 104 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB – Ari Vähäjylkkä 

(M) 

§ 105 Val av ledamot till styrelsen för Gagnefsbostäder AB (M) 

§ 106 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning – Ari 

Vähäjylkkä (M) 

§ 107 Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (M) 

§ 108 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Spegeldammsfonden – Ari Vähäjylkkä (M) 

§ 109 Val av ersättare i Spegeldammsfonden (M) 

§ 110 Rapporter 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut 

 

2017-10-05 

§ 112 Ekonomisk rapport 

§ 113 Verksamhetsrapport 

§ 114 Skattesats 2018 

§ 115 Verksamhet och budget 2018-2020 

§ 116 Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering av reglemente och 

samarbetsavtal – Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

§ 117 Förändringar i aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB 

§ 118 Årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar 

§ 119 Redovisning av partistöd 2016 

§ 120 Sammanträdestider 2018 kommunfullmäktige 

§ 121 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 

§ 122 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 

§ 123 Val av ersättare i valnämnden (V) 

§ 124 Val av ersättare i Spegeldammsfonden (M) 

§ 125 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Ann-Gret Olsson (S) 

§ 126 Val av ledamot i kommunstyrelsen (S) 

§ 127 Avsägelse från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden – Ann-Gret Olsson (S) 

§ 128 Val av ledamot i krisledningsnämnden (S) 

§ 129 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Falun Borlänge-regionen AB´s ägarråd – Ann-Gret 

Olsson (S) 



 

 

§ 130 Val av ledamot i Falun Borlänge-regionen AB´s ägarråd (S) 

§ 131 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden – Ingegerd Kull-Hanses 

(–) 

§ 132 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M) 

§ 133 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Spegeldammsfonden – Ingegerd Kull-Hanses (–) 

§ 134 Val av ledamot i Spegeldammsfonden (M) 

§ 135 Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (S) 

§ 136 Rapporter 

 

Bilaga 1 §§ 114-115 - Reservation från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna mot 

beslut om skattesats, samt verksamhet och budget 2018 

 

2017-11-09 

§ 137 Information från revisorerna 

§ 138 Mål- och visionsarbete – rapport 

§ 139 Ekonomisk rapport 

§ 140 Verksamhetsrapporter 

§ 141 Medborgarförslag om sommaröppet i förskola och fritidshem 

§ 142 Medborgarförslag om att minska mängden bakning på hemkunskapen 

§ 143 Motion om att HBTQ-certifiera kommunens verksamheter 

§ 144 Motion om huskurage – räddar liv och förebygger våld 

§ 145  Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 och 2018 

§ 146 Delårsbokslut per 2017-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 

§ 147 Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna 

§ 148 Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 

§ 149 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 

§ 150 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 

§ 151 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 

§ 152 Val av ersättare i valnämnden (V) 

§ 153 Val av ersättare i Spegeldammsfonden (M) 

§ 154 Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) 

§ 155 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (S) 

§ 156 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M) 

§ 157 Val av ledamot i Spegeldammsfonden (M) 

§ 158 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (S) 

§ 159 Växling av uppdraget som ledamot respektive ersättare i krisledningsnämnden (S) till och 

med 2018-11-15 

§ 160 Rapporter 

 

2017-12-14 

§ 161 Utdelning av kommunens hedersgåva 

§ 162 Ekonomisk rapport 

§ 163  Verksamhetsrapport 

§ 164 Medborgarförslag om ny skola/förskola i Bäsna 

§ 165 Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess 

§ 166 Motion om stöd till drift av badplatser 

§ 167 Motion om kapprumsbibliotek på Gagnets förskolor och fritidshem 

§ 168 Motion om att inrätta ett stipendium 

§ 169 Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Gagnefs kommun 

§ 170 Nytt äldreboende för dementa – placering 

§ 171 Arvode till gode män för ensamkommande barn – revidering av riktlinjer 



 

 

§ 172 Bidragsregler för fritid, idrott och kultur, Gagnefs kommun 

§ 173 Ändring i Region Dalarnas förbundsordning 

§ 174 Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 

§ 175 Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

§ 176 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2018 

§ 177 Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2018 

§ 178 Avfallstaxa Gagnefs kommun 2018 

§ 179 Plantaxa Gagnefs kommun 

§ 180 Bygglovtaxa Gagnefs kommun 

§ 181 Redovisning av partistöd 2016 

§ 182 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2018 

§ 183 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 

§ 184 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 

§ 185 Val av ersättare i valnämnden (V) 

§ 186 Avsägelse från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden – Kerstin Stenquist (C) 

§ 187 Val av ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden (C) 

§ 188 Rapporter 

 

Bilaga 1 § 176 - Yrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


