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Kommunfullmäktige 2019 
 
 
2019-03-11 

§ 1 Information om Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
§ 2 Information om Mikrofonteknik 
§ 3 Information om Internkontroll 
§ 4 Ekonomisk rapport 
§ 5 Verksamhetsrapport 
§ 6 Medborgarförslag om att avdelningen Opalen på Djurås förskola hålls öppen hela 

sommaren 
§ 7 Medborgarförslag om att Dala Energi ska överta gatubelysningen i Gagnefs kommun 
§ 8 Medborgarförslag om placering av demensboende i Dala-Floda 
§ 9 Medborgarförslag om att införa utegym/parkour-platser med klätterväggar och liknande i 

kommunens centralorter 
§ 10 Motion om att det är dags för Gagnefs kommun att köpa elbilar 
§ 11 Motion om att se över ledningsorganisationen inom barn- och utbildningsnämnden 
§ 12 Interpellation om tidsplanen för byggandet av det nya demensboendet 
§ 13 Interpellation om uppföljning av gymnasieelevers resultat 
§ 14 Interpellation om åtgärder för minskat ohälsotal 
§ 15 Investering i skollokaler gällande Djurmo skola 
§ 16 Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor LSO 
§ 17 Trafiksäkerhetspolicy 
§ 18 Riktlinjer för konst i offentlig miljö - Gagnefs kommun 
§ 19 Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019 
§ 20 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Stefan Eriksson (M) 
§ 21 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Stefan Eriksson (M) 
§ 22 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M) 
§ 23 Avsägelse från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden – Stefan Eriksson (M) 
§ 24 Val av ersättare i krisledningsnämnden (M) 
§ 25 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd 

– Stefan Eriksson (M) 
§ 26 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (M) 
§ 27 Avsägelse från uppdrag som ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond – Stefan Eriksson (M) 
§ 28 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (M) 
§ 29 Rapporter 
 
2019-04-29 

§ 30 Ekonomisk rapport 
§ 31 Verksamhetsrapport 
§ 32 Interpellation om åtgärder för minskat ohälsotal 
§ 33 Medborgarförslag om erbjudande om informationsservice för äldre 
§ 34 Ombudgetering av investeringsmedel Kommunstyrelsen 
§ 35 Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden 
§ 36 Utökning av verksamhetsområdet VA – detaljplaneområde Djurmo 1:11 
§ 37 Utökning av verksamhetsområdet VA - detaljplaneområde Skogen 3:77 
§ 38 Utökat uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel om 

tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering av reglemente och samarbetsavtal 
utifrån ny tobakslag 2019 



§ 39 Kommunstyrelsens uppfyllande mål 2019-2022 
§ 40 Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 2019-2022 
§ 41 Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019–2022 
§ 42 Miljö- och byggnadsnämndens uppfyllande mål 2019–2022 
§ 43 Socialnämndens uppfyllande mål 2019–2022 
§ 44 Reglemente för kommunstyrelsen 
§ 45 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
§ 46 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 47 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M) 
§ 48 Val av ersättare i krisledningsnämnden (M) 
§ 49 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (M) 
§ 50 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (M) 
§ 51 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (?) 
§ 52 Val av ersättare i stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) (S) 
§ 53 Val av ersättare i stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) (S) 
§ 54 Val av ersättare i stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) (M) 
§ 55 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden – Alma Eriksson (M) 
§ 56 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M) 
§ 57 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Agneta Finn (KOSA) 
§ 58 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (KOSA) 
§ 59 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden – Erik Bergman (M) 
§ 60 Val av ersättare i socialnämnden (M) 
§ 61 Rapporter 
 
2019-06-10 

§ 62 Utdelning av Kulturpris 2019 
§ 63 Information om bostadsbyggande i Gagnefs kommun 
§ 64 Verksamhetsrapport 
§ 65 Motion om biologisk mångfald i Gagnef 
§ 66 Interpellation om förskoleverksamhet 
§ 67 Medborgarförslag om att avdelningen Opalen på Djurås förskola hålls öppen hela sommaren 
§ 68 Motion om ett nytt sophämtningssystem 
§ 69 Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Gagnefs kommun 
§ 70 Uppdaterad föreskrift om frister och rengöring (sotning) 
§ 71 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun 
§ 72 Arbetsmiljöpolicy för Gagnefs kommun 
§ 73 Årsredovisning 2018 för Gagnefs Kommun 
§ 74 Revisionsberättelse 2018 för Gagnefs kommun 
§ 75 Ansvarsprövning för år 2018 barn- och utbildningsnämnden 
§ 76 Ansvarsprövning för år 2018 kultur- och fritidsnämnden 
§ 77 Ansvarsprövning för år 2018 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 78 Ansvarsprövning för år 2018 socialnämnden 
§ 79 Ansvarsprövning för år 2018 tekniska nämnden 
§ 80 Ansvarsprövning för år 2018 kommunstyrelsen 
§ 81 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2018 
§ 82 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2018 
§ 83 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2018 
§ 84 Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2018 
§ 85 Dala Energi AB årsredovisning 2018 
§ 86 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2018 
§ 87 Dalarnas Kommunförbund årsredovisning 2018 
§ 88 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2018 



§ 89 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 2018 
§ 90 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verksamhetsberättelse 2018 
§ 91 Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2018 
§ 92 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2018 
§ 93 Val av sex nämndemän i Falu tingsrätt för tiden från 2020-01-01 fram till och med 2023-12-31 
§ 94 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (?) 
§ 95 Rapporter 
 
2019-09-30 

§ 96 Kommunutvecklare, presentation av arbetet 
§ 97 Ekonomisk rapport 
§ 98 Verksamhetsrapport 
§ 99 Medborgarförslag om ökad bemanning på Djurmo förskola 
§ 100 Medborgarförslag om upprustning av skolgård, Syrholns skola 
§ 101 Motion om helhetsförslag för demensboende  
§ 102 Interpellation om tidsplan för demensboende  
§ 103 Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst 
§ 104 Medborgarförslag om placering av demensboende i Dala-Floda 
§ 105 Medborgarförslag om att införa utegym/parkour-platser med klätterväggar och  
 liknande i kommunens centralorter 
§ 106 Antagande av Avesta kommuns ansökan om deltagande i upphandlingssamverkan 
§ 107 Riktlinjer för donationen Göte Heds fond 
§ 108 Antagande - Detaljplan för Högsveden 5:87 m fl (boende för personer med  
 demenssjukdom och förskola) i Mockfjärd 
§ 109 Redovisning av kommunalt partistöd 2018 
§ 110 Region Dalarna årsredovisning 2018 
§ 111 Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2018 
§ 112 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2020 
§ 113 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond 
§ 114 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Ann-Christine Karlsson (S) 
§ 115 Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) 
§ 116 Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Sofia Lorentzon (C) 
§ 117 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (C) 
§ 118 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och  
 receptfria läkemedel – Sofia Lorentzon (C) 
§ 119 Val av ersättare i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel  (C) 
§ 120 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden – Christina Walles (S) 
§ 121 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) 
§ 122 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 
§ 123 Rapporter 
 
2019-11-04 

§ 124 Verksamhetsrapport 
§ 125 Medborgarförslag om säkrare väg för gång- och cykeltrafikanter längs väg 592 

(Färjebacksvägen, Djurås) 
§ 126 Medborgarförslag om att plantera träd vid Hedvägen mellan före detta Handelsbanken och 

före detta järnvägsstationen i Mockfjärd 
§ 127 Medborgarförslag om underhåll av vandringsleder 
§ 128 Medborgarförslag om bygge av gång- och cykelväg mellan Gagnefs Kyrkby och Djurås centrum 
§ 129 Motion om att påbörja övergången till sex timmars arbetsdag 
§ 130 Motion om byggen av hyresrätter i Gagnefs kommun 
§ 131 Motion om att utlysa klimatnödläge för Gagnefs kommun 
§ 132 Medborgarförslag om att renovera gamla riksväg 71 mellan Dala-Floda och Björbo 



§ 133 Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan Södra Gröntuv och Djurås 
§ 134 Medborgarförslag om cykelväg mellan Näset och flottbron i Kyrkbyn 
§ 135 Motion om att utreda om närstående jäv förelegat vid behandling av medborgarförslag 
§ 136 Motion om statens minskade ersättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 
§ 137 Delårsbokslut per 2019-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
§ 138 Skattesats för Gagnefs kommun 2020 
§ 139 Verksamhet och budget 2020-2022 
§ 140 Reviderat beslut om antal platser för demensboende i Gagnefs kommun 
§ 141 Begravningsförrättare vid borgerlig begravning 
§ 142 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2018 
§ 143 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte besvarade 
§ 144 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (?) 
§ 145 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (C)  
§ 146 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (M) 
§ 147 Rapporter 
 
2019-12-09 

§ 148 Utdelning av kommunens hedersgåva 
§ 149 Information om Lärarförbundets skolranking 
§ 150 Ekonomisk rapport 
§ 151 Verksamhetsrapport 
§ 152 Medborgarförslag om kommunal skyddsjägare 
§ 153 Motion om ersättning till Olympica i Gagnef 
§ 154 Motion om att revidera riktlinjer för riskhantering i kommunens finansförvaltning 
§ 155 Medborgarförslag om att strandremsan längs älven mellan Grävs badplats och Grådas badplats 

görs om till gångväg eller gångstig 
§ 156 Medborgarförslag om ökad bemanning på Djurmo förskola 
§ 157 Medborgarförslag om säkrare väg för gång- och cykeltrafikanter längs väg 592 

(Färjebacksvägen, Djurås) 
§ 158 Medborgarförslag om bygge av gång- och cykelväg mellan Gagnefs Kyrkby och Djurås centrum 
§ 159 Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Gagnefs kommun 
§ 160 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2020 
§ 161 Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2020 
§ 162 Avfallstaxa Gagnefs kommun 2020 
§ 163 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
§ 164 Medlemskap i Gysam Malung-Sälen och Vansbro kommuner 
§ 165 Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt – revidering 
§ 166 Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda – revidering av bilaga 3 
§ 167 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gagnefs kommun 
§ 168 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020 
§ 169 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (?) 
§ 170 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (C) 
§ 171 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Magnus Eriksson (S) 
§ 172 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (S) 
§ 173 Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden – Anders Eriksson (MP) 
§ 174 Val av ledamot i socialnämnden (MP) 
§ 175 Rapporter 
 
 
 


