
Gagnefs kommun Innehållsförteckning 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 2018 
 
 
2018-02-13 
§ 1 Medborgarförslag om att bygga upp en Parkourpark i Gagnef 
§ 2 Medborgarförslag om LONA bidrag för att minska eller stoppa lupinernas framfart 
§ 3 Utökning av investeringsram 2017/18 av kyrkskolan Tjärna 29:25 
§ 4 Ludvika kommuns ansökan om medlemskap i RDM 
§ 5 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 6 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 7 Bokslut 2017 Kommunstyrelsen 
§ 8 Finansrapport 2017-12-31 
§ 9 Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018 
§ 10 Reviderad tidplan för utredning om ägar- och driftform vad gäller demensboende 
§ 11 Boendeplan för vård och omsorg 
§ 12 Investeringsbidrag takbyte och träningslokal 2018 - Floda Forsfarare 
§ 13 Revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens samordning och uppsiktsplikt" - 

yttrande 
§ 14 Ungdomspolitiskt program - arbetsgrupp 
§ 15 Handikappolitiskt program - förslag till revidering 
§ 16 Kommunchefens instruktion 
§ 17 Val av ledamot i plankommittén (S) 
§ 18 Rapporter 
§ 19 Rapport från nämnderna 
§ 20 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 21 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 22 Plan Budgetprocess 2019 
§ 23 Nämndinitiativ om avtalssamverkan med närliggande Dalakommuner 
 
Bilaga 1 § 11 - Förslag till beslut boendeplan för vård och omsorg 
 
2018-03-07 
§ 24 Ludvika kommuns ansökan om medlemskap i RDM 
§ 25 Arvode för förtroendevalda och tillsättande av en parlamentarisk grupp mandatperioden 

2019-2022 
 
2018-03-20 
§ 26 Medborgarförslag om ny skola/förskola i Bäsna 
§ 27 Bildande av ett kommunförbund i Dalarna 
§ 28 Kriterier för ungas mötesplatser 
§ 29 Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen 
§ 30 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 31 Bokslut 2017 Kommunstyrelsen 
§ 32 Verksamhetsberättelse 2017 Kommunstyrelsen 
§ 33 Gagnefs kommuns deltagande i ERUF 3 
§ 34 Nämndinitiativ om avtalssamverkan med närliggande Dalakommuner 
§ 35 Återställningsarbeten i Djurforsen  



§ 36 Återställningsarbeten i Käringforsen 
§ 37 Val av ledamot i plankommittén (S) 
§ 38 Rapporter 
§ 39 Ordföranderapport 
§ 40 Rapport från nämnderna 
§ 41 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 43 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 44 Information i aktuella planfrågor och projekt 
§ 45 Budget 2019 – Behovsbeskrivning Kommunstyrelsen 
§ 46 Effekterna av bristfällig beläggning på E16 
 
2018-04-10 
§ 47 Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess 
§ 48 Motion om att tillsätta en utredning angående ungas psykiska hälsa och skolresultat, med 

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

kommun 
§ 50 Övertagande av undercentral inkl. byggnad m.m. på fastigheten Högsveden 5:90 
§ 51 Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden 
§ 52 Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden 
§ 53 Ombudgetering Investeringsmedel Tekniska nämnden 
§ 54 Årsredovisning 2017 för Gagnefs Kommun 
§ 55 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 56 Översiktsplan för Gagnefs kommun 
§ 57 Rapporter 
§ 58 Vision för Gagnefs kommun 2030 samt Värdegrund för Gagnefs kommun 
§ 59 Prognos 2018-03-31 Kommunstyrelsen 
 
2018-05-22 
§ 60 Förändringar i aktieägaravtalet för Falun Borlänge-regionen AB 
§ 61 Uppdrag utanför dagens ansvar för Gemensam nämnd för upphandling 
§ 62 Rutin för hantering av nämndinitiativ 
§ 63 Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda 
§ 64 Övergripande mål för Gagnefs kommun 
§ 65 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2017 
§ 66 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2017 
§ 67 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2017 
§ 68 Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2017 
§ 69 Dala Energi AB årsredovisning 2017 
§ 70 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2017 
§ 71 Region Dalarna årsredovisning 2017 
§ 72 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2017 
§ 73 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 

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

verksamhetsberättelse 2017 
§ 75 Hjälpmedelsnämnden Dalarna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 
§ 76 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 
§ 77 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 78 Årsbokslut 2017 för stiftelse som förvaltas av Gagnefs kommun 
§ 79 Riktlinjer för GDPR 



§ 80 Delegationsordning för kommunstyrelsen - komplettering 
§ 81 Avfallsplan 2018-2022 - överläggningsärende 
§ 82 Räddningstjänsten Dala Mitt, översiktlig granskning Uppsiktsplikt - yttrande 
§ 83 Rapporter 
§ 84 Ordföranderapport 
§ 85 Rapport från nämnderna 
§ 86 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 87 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 88 Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Kommunstyrelsen 
§ 89 Redovisning av internkontrollplan 2017/2018 Kommunstyrelsen 
§ 90 Ägar- och driftformer för äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs 

kommun 
 
Bilaga 1 § 64 - Reservation övergripande mål för Gagnefs kommun 
 
2018-06-05 
§ 91 Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun 
§ 92 Utökade kostnader för LSS-verksamheten  - begäran om utökning av budget 2018 
§ 93 Ombyggnation vid Älvudden - äskande av medel 
§ 94 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i Gagnefs kommun 
§ 95 Utvärdering av den politiska organisationen i Gagnefs kommun 
§ 96 Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2017 
§ 97 Finansrapport 2018-04-30 
§ 98 Handikappolitiskt program - förslag till revidering 
§ 99 Konsekvensbeskrivning 2019 Kommunstyrelsen 
 
Bilaga 1 § 95 - Reservation utvärdering av den politiska organisationen 
 
2018-06-14 
§ 100 Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun 
§ 101 Fristående förskola i Gagnefs kyrkby 
§ 102 Extra sammanträde för kommunstyrelsen 
 
2018-06-29 
§ 103 Fristående förskola i Gagnefs kyrkby 
 
2018-08-27 
§ 104 Äldreboende för personer med demenssjukdom - genomförande 
 
2018-09-18 
§ 105 Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda 
§ 106 Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda  
§ 107 Medborgarförslag om bygg en ny förskola i Dala-Floda! 
§ 108 Medborgarförslag avstjälpningsplats för hästgödsel på kommunal mark 
§ 109 Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola i Dala-Floda 
§ 110 Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i Bäsna samt 

planuppdrag 
§ 111 Avfallsplan 2018-2022 
§ 112 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2017 
§ 113 Redovisning av kommunalt partistöd 2017 
§ 114 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2019 



§ 115 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 116 Finansrapport 2018-08-31 
§ 117 Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2017" - svar 
§ 118 Internkontrollplan 2018/2019 Kommunstyrelsen 
§ 119 Dialog med Dalaidrotten 
§ 120 Rapporter 
§ 121 Ordföranderapport 
§ 122 Rapport från nämnderna 
§ 123 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 124 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 125 Begäran om utökad investeringsram för ombyggnation av nya kommunförrådet 
§ 126 Begäran om utökad investeringsram för inköp av moduler till skola och förskola 
 
2018-10-16 
§ 127 Val av fem ledamöter och fem ersättare i allmänna utskottet för tiden fram till det 

sammanträde då val av allmänna utskottet förrättas nästa gång 
§ 128 Val av tre ledamöter och tre ersättare i personalutskottet för tiden fram till det 

sammanträde då val av personalutskottet förrättas nästa gång 
§ 129 Val av ledamöter och ersättare i budgetberedningen för tiden fram till det sammanträde då 

val av budgetberedningen förrättas nästa gång 
§ 130 Val av ledamöter och ersättare i effektiviseringsgruppen för tiden fram till det 

sammanträde då val av effektiviseringsgruppen förrättas nästa gång 
§ 131 Val av ledamöter till plankommittén för tiden fram till det sammanträde då val av 

plankommittén förrättas nästa gång 
 
2018-10-16 
§ 132 Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal 

hemtjänst 
§ 133 Delårsbokslut per 2018-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
§ 134 Ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund 
§ 135 Gemensam överförmyndarnämnd 
§ 136 Skattesats för Gagnefs kommun 2019 
§ 137 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 138 Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Kommunstyrelsen 
§ 139 Finansrapport 2018-08-31 
§ 140 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, fullmakter m m 
§ 141 Rapporter 
§ 142 Rapport från nämnderna 
§ 143 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 144  Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 
§ 145 Detaljplan för fastighet del av Bäsna 34:12 
§ 146 Kommunchefens verksamhetsrapport 
 
2018-11-08 
§ 147 Förändring av politisk organisation 
§ 148 Reglemente för kommunstyrelsen 
§ 149 Reglemente för socialnämnden 
§ 150 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
§ 151 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
§ 152 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
§ 153 Avsägelse från uppdrag som ledamot i allmänna utskottet – Stefan Eriksson (M) 



§ 154 Val av ledamot i allmänna utskottet (M) 
§ 155 Avsägelse från uppdrag som ersättare i personalutskottet – Stefan Eriksson (M) 
§ 156 Val av ersättare i personalutskottet (M) 
§ 157 Avsägelse från uppdrag som ledamot i budgetberedningen – Stefan Eriksson (M) 
§ 158 Val av ledamot i budgetberedningen (M) 
§ 159 Avsägelse från uppdrag som ledamot i effektiviseringsgruppen – Stefan Eriksson (M) 
§ 160 Val av ledamot i effektiviseringsgruppen (M) 
 
2018-11-20 
§ 161 Motion om inbyggda filter 
§ 162 Samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna 
§ 163 Likriktad taxemodell samt gemensam prissättning för sotning och brandskyddskontroll 
§ 164 Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 
§ 165 Förlängning av gällande biblioteksplan 
§ 166 Bibliotekssamverkan i Dalarna 
§ 167 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 168 Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Kommunstyrelsen 
§ 169 Investeringsbidrag 2018 - Kulturföreningen Strandbackens folkpark 
§ 170 Förnyat samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 2019-2022 
§ 171 Utvärdering av Bemanningscentrum 
§ 172 Kommunstyrelsens sammanträdestider 2019 
§ 173 Kommunstyrelsens allmänna utskottets sammanträdestider 2019 
§ 174 Kommunstyrelsens personalutskottets sammanträdestider 2019 
§ 175 Rapporter 
§ 176 Ordföranderapport 
§ 177 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 178 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 179 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 180 Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Tekniska förvaltningen 
 
2018-12-11 
§ 181 Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Gagnefs kommun 
§ 182 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2019 
§ 183 Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2019 
§ 184 Avfallstaxa Gagnefs kommun 2019 
§ 185 Verksamhet och budget 2019-2021 
§ 186 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2019 
§ 187 Gemensam överförmyndarnämnd 
§ 188 Reglemente för valnämnden 
§ 189 Reglemente för krisledningsnämnden 
§ 190 Granskningsrapport "Granskning av lokalförsörjningsprocessen i Gagnefs kommun" 
§ 191 Ombyggnad av E16/v70 - delen Sifferbo-Djurås, etapp 3 - Yttrande 
§ 192 Val av åtta ledamöter till plankommittén för tiden fram till det sammanträde då val av 

plankommittén förrättas nästa gång 
§ 193 Val av tre ledamöter i SAGA/BUS för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 
§ 194 Val av två ledamöter i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) för tiden från 2019-01-01 

fram till och med 2022-12-31 
§ 195 Val av fem ledamöter i KHR (Kommunala handikapprådet) för tiden från 2019-01-01 fram 

till och med 2022-12-31 
§ 196 Val av tre ledamöter i KPR (Kommunala pensionärsrådet) för tiden från 2019-01-01 fram 

till och med 2022-12-31 



§ 197 Val av två representanter till arbetsmarknadsforum Gagnef-Leksand-Rättvik för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 198 Val av en ledamot och en ersättare till Västerdalsbanans Intresseförening för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 199 Val av ett ombud och en ersättare som representant vid föreningsstämma med 
Västerdalsbanans Intresseförening för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 200 Val av ledamot och ersättare till Intresseföreningen Dalabanans Intressenter för tiden från 
2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 201 Val av ett ombud och en ersättare som representant vid föreningsstämma med 
Intresseföreningen Dalabanans Intressenter för tiden från 2019-01-01 fram till och med 
2022-12-31 

§ 202 Val av ett ombud och en ersättare som representant vid föreningsstämma med Coompanion 
Dalarna för tiden från 2019-01-01 fram till och med 2022-12-31 

§ 203 Plankommitténs sammanträdestider 2019 
§ 204 Försäljning av fastigheten Skogen 4:51 
§ 205 Nämndinitiativ om komplettering när utbyggnaden av Björbo servicehem är klar och tas i 

bruk återställs Törnholn till trygghetsboende 
 
 
 


