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Kommunfullmäktige 2018 
 
 
2018-03-07 
§ 1 Ekonomisk rapport  
§ 2 Verksamhetsrapport 
§ 3 Revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens samordning och uppsiktsplikt" 
§ 4 Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal 

hemtjänst 
§ 5 Medborgarförslag om avstjälpningsplats för hästgödsel på kommunal mark 
§ 6 Motion om utredning av skolan 
§ 7 Motion om vägskyltning vid E16 Mockfjärd 
§ 8 Interpellation om psykisk ohälsa i Gagnefs kommun hos barn och unga 
§ 9 Interpellation om vad som händer med barnen från ScaDuMe 
§ 10 Interpellation om porrfria skolor och förskolor 
§ 11 Interpellation om status för effektiviseringsgruppen 
§ 12 Interpellation om digitalisering Lindberghallen 
§ 13 Fråga om offentliga miljöer 
§ 14 Fråga om första hjälpen avtal 
§ 15 Medborgarförslag om att bygga upp en Parkourpark i Gagnef 
§ 16 Medborgarförslag om LONA bidrag för att minska eller stoppa lupinernas framfart 
§ 17 Utökning av investeringsram 2017/18 av kyrkskolan Tjärna 29:25 
§ 18 Ludvika kommuns ansökan om medlemskap i RDM 
§ 19 Arvode för förtroendevalda och tillsättande av en parlamentarisk grupp mandatperioden 

2019-2022 
§ 20 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 
§ 21 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 
§ 22 Val av ersättare i valnämnden (V) 
§ 23 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Margareta Meissner (KOSA) 
§ 24 Avsägelse från uppdrag som begravningsombud – Margareta Meissner (KOSA) 
§ 25 Val av begravningsombud (KOSA) 
§ 26 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning – Margareta 

Meissner (KOSA) 
§ 27 Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (KOSA) 
§ 28 Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden – Anna Stiwne (L) 
§ 29 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (L) 
§ 30 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Ingegerd Kull Hanses (–) 
§ 31 Rapporter 
 
2018-05-03 
§ 32 Ekonomisk rapport 
§ 33 Verksamhetsrapport 
§ 34 Medborgarförslag om cykelväg mellan Näset och flottbron i Kyrkbyn 
§ 35 Interpellation om psykisk ohälsa i Gagnefs kommun hos barn och unga 
§ 36 Interpellation om stöd till särbegåvade elever 
§ 37 Interpellation besked i frågan om första hjälpen avtalet före valet 
§ 38 Interpellation angående Ägar- och driftformer för äldreboende för personer med 

demenssjukdom i Gagnefs kommun 



§ 39 Interpellation gällande egentillsyn inom skolan 
§ 40 Medborgarförslag om ny skola/förskola i Bäsna 
§ 41 Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess 
§ 42 Motion om att tillsätta en utredning angående ungas psykiska hälsa och skolresultat, med 

fokus på genusperspektivet 
§ 43 Ägar- och driftformer för äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs 

kommun 
§ 44 Bildande av ett kommunförbund i Dalarna 
§ 45 Övertagande av undercentral inkl. byggnad m.m. på fastigheten Högsveden 5:90 
§ 46 Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen 
§ 47 Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden 
§ 48 Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden  
§ 49 Ombudgetering Investeringsmedel Tekniska nämnden  
§ 50 Vision för Gagnefs kommun 2030 samt Värdegrund för Gagnefs kommun 
§ 51 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 52 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 
§ 53 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 
§ 54 Val av ersättare i valnämnden (V) 
§ 55 Val av begravningsombud (KOSA) 
§ 56 Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (KOSA) 
§ 57 Rapporter 
 
2018-06-14 
§ 58 Utdelning av Kulturpris 2018 
§ 59 Information om Krisledningsnämnden 
§ 60 Ekonomisk rapport 
§ 61 Verksamhetsrapport 
§ 62 Medborgarförslag om utdelning av miljötratten för att förhindra proppar och stopp i gamla 

avloppssystem 
§ 63 Medborgarförslag om att Tjärnsjöbadet blir i kommunal regi igen 
§ 64 Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan Södra Gröntuv och Djurås 
§ 65 Motion om flaggspel för att på ett positivt sätt visa vårt näringsliv 
§ 66 Motion om ett nytt sophämtningssystem 
§ 67 Motion om inbyggda filter 
§ 68 Interpellation angående Ägar- och driftformer för äldreboende för personer med 

demenssjukdom i Gagnefs kommun 
§ 69 Interpellation gällande egentillsyn inom skolan 
§ 70 Interpellation om inlämnat förslag som ej har behandlats av socialnämnden 
§ 71 Interpellation om integrationspolitiskt program 
§ 72 Interpellation om tidsplan för byggnation av ny förskola i Dala-Floda 
§ 73 Interpellation om filter i Gagnefs skolor 
§ 74 Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun 
§ 75 Utökade kostnader för LSS-verksamheten – begäran om utökning av budget 2018 
§ 76 Ombyggnation vid Älvudden - äskande av medel 
§ 77 Förändringar i aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB 
§ 78 Uppdrag utanför dagens ansvar för Gemensam nämnd för upphandling 
§ 79 Kriterier för ungas mötesplatser 
§ 80 Övergripande mål för Gagnefs kommun 
§ 81 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i Gagnefs kommun 
§ 82 Rutin för hantering av nämndinitiativ 
§ 83 Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda 



§ 84 Utvärdering av den politiska organisationen i Gagnefs kommun 
§ 85 Årsredovisning 2017 för Gagnefs Kommun 
§ 86 Revisionsberättelse 2017 för Gagnefs kommun 
§ 87 Ansvarsprövning för år 2017 barn- och utbildningsnämnden 
§ 88 Ansvarsprövning för år 2017 kultur- och fritidsnämnden 
§ 89 Ansvarsprövning för år 2017 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 90 Ansvarsprövning för år 2017 socialnämnden 
§ 91 Ansvarsprövning för år 2017 tekniska nämnden 
§ 92 Ansvarsprövning för år 2017 kommunstyrelsen 
§ 93 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2017 
§ 94 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2017 
§ 95 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2017 
§ 96 Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2017 
§ 97 Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2017 
§ 98 Dala Energi AB årsredovisning 2017 
§ 99 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2017 
§ 100 Region Dalarna årsredovisning 2017 
§ 101 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2017 
§ 102 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 

2017 
§ 103 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel årsredovisning och 

verksamhetsberättelse 2017 
§ 104 Hjälpmedelsnämnden Dalarna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 
§ 105 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 
§ 106 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 
§ 107 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 
§ 108 Val av ersättare i valnämnden (V) 
 
2018-10-15 
§ 109 Kommunfullmäktiges öppnande 
§ 110 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges 

presidium för tiden fram till och med 2022-10-14 
 
2018-10-15 
§ 111 Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande och vice ordförande i 

kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till och med 2022-10-14 
§ 112 Val av elva ledamöter och elva ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i kommunstyrelsen för tiden fram till det sammanträde då val av 
kommunstyrelse förrättas nästa gång 

§ 113  Ersättares tjänstgöring i kommunstyrelsen 
 
2018-10-15 
§ 114 Ekonomisk rapport 
§ 115 Verksamhetsrapport 
§ 116 Medborgarförslag om att kommunen upprättar någon form av störningsjour 
§ 117 Medborgarförslag om att återgå till hämtning av brännbara sopor var fjortonde dag 
§ 118 Medborgarförslag om att kommunen köper före detta växthuset i Djurås och låter 

dagcenter använda lokalen 
§ 119 Interpellation om integrationspolitiskt program 
§ 120 Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda 
§ 121 Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda 



§ 122 Medborgarförslag om bygg en ny förskola i Dala-Floda! 
§ 123 Medborgarförslag avstjälpningsplats för hästgödsel på kommunal mark 
§ 124 Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola i Dala-Floda 
§ 125 Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i Bäsna 
§ 126 Begäran om utökad investeringsram för ombyggnation av nya kommunförrådet 
§ 127 Begäran om utökad investeringsram för inköp av moduler till skola och förskola 
 §128 Avfallsplan 2018-2022 
§ 129 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2017 
§ 130 Redovisning av kommunalt partistöd 2017 
§ 131 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2019 
§ 132 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (V) 
§ 133 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (V) 
§ 134 Val av ersättare i valnämnden (V) 
§ 135 Rapporter 
 
2018-11-08 
§ 136 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 –  Svante Hanses (KOSA)  
 
2018-11-08 
§ 137 Ekonomisk rapport 
§ 138 Verksamhetsrapport 
§ 139 Medborgarförslag om friskvårdsbeloppet till kommunens anställda 
§ 140 Förändring av politisk organisation 
§ 141 Reglemente för kommunstyrelsen 
§ 142 Reglemente för socialnämnden 
§ 143 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
§ 144 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
§ 145 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
§ 146 Delårsbokslut per 2018-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
§ 147 Skattesats för Gagnefs kommun 2019 
§ 148 Ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund 
§ 149 Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 
§ 150 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 151 Val av fem revisorer att granska Gagnefs kommuns räkenskaper och förvaltning för tiden 

från 2019-01-01 fram till och med när granskningen av 2022 års verksamhet är slutförd 
§ 152 Val av nio ledamöter och nio ersättare i socialnämnden för tiden från 2018-11-16 fram till 

och med 2022-12-31 
§ 153 Val av nio ledamöter och nio ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden från 2018-

11-16 fram till och med 2022-12-31 
§ 154 Val av sju ledamöter och sju ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden från 2018-11-

16 fram till och med 2022-12-31 
§ 155 Val av sju ledamöter och sju ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden från 2018-

11-16 fram till och med 2022-12-31 
§ 156 Val av fem ledamöter och fem ersättare i krisledningsnämnden för tiden från 2018-11-16 

fram till och med 2022-12-31 
§ 157 Val av sju ledamöter och sju ersättare i valnämnden för tiden från 2018-11-16 fram till och 

med 2022-12-31 
§ 158 Val av fem ledamöter och fem ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB för tiden från 

den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats 



år 2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 

§ 159 Val av två lekmannarevisorer och två ersättare att granska Gagnefsbostäder AB´s 
räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med slutet av den 
årsstämma som hålls år 2023 

§ 160 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Gagnefsbostäder AB för tiden 
från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 161 Val av fem ledamöter och fem ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB för tiden från 
den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats 
år 2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 

§ 162 Val av två lekmannarevisorer och två ersättare att granska Gagnefs Teknik AB´s 
räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med slutet av den 
årsstämma som hålls år 2023 

§ 163 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Gagnefs Teknik AB för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 164 Val av två ledamöter i styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB för tiden från den 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 
2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 

§ 165 Val av en lekmannarevisor att granska Dala Vatten och Avfall AB´s räkenskaper och 
förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med slutet av den årsstämma som hålls 
år 2023 

§ 166 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Dala Vatten och Avfall AB för 
tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 167 Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för Falun-Borlänge regionen AB för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som 
förrättats år 2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 

§ 168 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Falun-Borlänge regionen AB för 
tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 169 Val av fem ledamöter och fem ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd för tiden 
från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 

§ 170 Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB för 
tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som 
förrättats år 2018 fram till och med den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 

§ 171 Nominering av en lekmannarevisor och en ersättare att granska Utveckling i Dalarna 
Holding AB´s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med 
slutet av den årsstämma som hålls år 2023 

§ 172 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB 
för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 173 Nominering av en ledamot i styrelsen för Dala Energi AB för tiden från den bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2018 fram till och 
med den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2022 

§ 174 Val av ett ombud och en ersättare till bolagsstämma med Dala Energi AB för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 175 Val av två ledamöter och två ersättare i förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt för 
tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 176 Val av en lekmannarevisor att granska förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitts 
räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med när granskningen 
av 2022 års verksamhet är slutförd 



§ 177 Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för Dalarnas Kommunförbund för tiden från 
det förbundsmöte som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 
2018 fram till och med det förbundsmöte som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
år 2022 

§ 178 Val av ett ombud och en ersättare till förbundsstämma med Dalarnas Kommunförbund för 
tiden från den förbundsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
som förrättats år 2018 fram till och med den förbundsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige år 2022 

§ 179 Val av en ledamot och en ersättare i Nedansiljans Samordningsförbund för tiden från 2019-
01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 180 Val av en ledamot och en ersättare i Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
för tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 

§ 181 Val av en ledamot och en ersättare i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel för tiden från 2018-11-16 fram till och med 2022-12-31 

§ 182 Val av en ledamot och en ersättare i Hjälpmedelsnämnden Dalarna för tiden från 2018-11-
16 fram till och med 2022-12-31 

§ 183 Val av en ledamot och två ersättare i Språktolksnämnden i Dalarna för tiden från 2018-11-
16 fram till och med 2022-12-31 

§ 184 Val av sju ledamöter och sju ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 185 Val av en auktoriserad revisor att granska stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfonds räkenskaper 
och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med slutet av det årsmöte som hålls 
år 2023 

§ 186 Val av sju ledamöter och sju ersättare i stiftelsen för Spegeldammspengar 
(Spegeldammsfonden) för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 187 Val av en lekmannarevisor och en ersättare, samt en auktoriserad revisor att granska 
Spegeldammspengars (Spegeldammsfonden) räkenskaper och förvaltning för tiden från 
2019-01-01 fram till och med slutet av det årsmöte som hålls år 2023 

§ 188 Val av två ledamöter och två ersättare i stiftelsen Floda Kyrkälvbro för tiden från 2019-01-
01 fram till och med 2022-12-31 

§ 189 Val av en lekmannarevisor och en ersättare att granska stiftelsen Floda Kyrkälvbros 
räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019-01-01 fram till och med slutet av det 
årsmöte som hålls år 2023  

§ 190 Val av en ledamot och en ersättare i Gemensamma överförmyndarnämnden för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 191 Fyllnadsval av sex nämndemän i Falu tingsrätt för tiden från 2019-01-01 fram till och med 
2019-12-31 

§ 192 Val av fyra Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för tiden från 2019-01-01 fram 
till och med 2022-12-31 

§ 193 Val av en huvudman att ingå i Leksands Sparbanks huvudmannakår för tiden från ordinarie 
sparbanksstämma 2019 fram till och med aktuell ordinarie sparbanksstämma 2023 

§ 194 Val av begravningsombud för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
§ 195 Ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder 
§ 196 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB (KOSA) 
§ 197 Val av God man vid fastighetsbildningsförrättningar (KOSA) 
§ 198 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Stefan Eriksson (M) 
§ 199 Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen (M) 
§ 200 Rapporter 
 
2018-12-13 
§ 201 Utdelning av kommunens hedersgåva 
§ 202 Ekonomisk rapport 



§ 203 Verksamhetsrapport 
§ 204 Medborgarförslag om att strandremsan längs älven mellan Grävs badplats och Grådas 

badplats görs om till gångväg eller gångstig 
§ 205 Medborgarförslag om erbjudande om informationsservice för äldre 
§ 206 Motion om att flytta del av verksamheten på Stationen 
§ 207 Interpellation om tidsplanen för byggandet av det nya demensboendet 
§ 208 Motion om inbyggda filter 
§ 209 Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun 
§ 210 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2019 
§ 211 Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 
§ 212 Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 
§ 213 Likriktad taxemodell samt gemensam prissättning för sotning och brandskyddskontroll 
§ 214 Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 
§ 215 Verksamhet och budget 2019-2021 
§ 216 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019 
§ 217 Samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna 
§ 218 Förlängning av gällande biblioteksplan 
§ 219 Bibliotekssamverkan i Dalarna 
§ 220 Gemensam överförmyndarnämnd 
§ 221 Reglemente för valnämnden 
§ 222 Reglemente för krisledningsnämnden 
§ 223 Rapporter 
 
 
 


