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Kommunstyrelsen 2020 
 
 
2020-01-17 

§ 1 Detaljplan för del av Högsveden 5:13 (Boende för personer med demenssjukdom) 
§ 2 Upphandling av äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs kommun 
§ 3 Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 2020 
§ 4 Bygglovtaxa för Gagnefs kommun 
§ 5 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2020 
 
2020-01-17 

§ 6 Utredning om skollokaler – information 
§ 7 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 8 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, fullmakter m m 
§ 9 Nämndinitiativ om mötesinbjudningar till nämnder och styrelser 
§ 10 Nämndinitiativ om att ändra riktlinjerna för startbidrag till fristående förskola 
§ 11 Rapporter 
§ 12 Ordföranderapport 
§ 13 Anmälan av inkomna handlingar 
§ 14 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 15 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 16 Detaljbudget 2020 Kommunstyrelsen 
§ 17 Upphävande av uppdrag att ingå i plankommittén 
§ 18 Ombildning av plankommittén med ledning av kommunstyrelsens reglemente 
 
2020-02-18 

§ 19 Medborgarförslag om utdelning av miljötratten för att förhindra proppar och stopp i gamla 
avloppssystem 

§ 20 Medborgarförslag om att återgå till hämtning av brännbara sopor var fjortonde dag  
§ 21 Tillgänglighetsplan för Gagnefs kommun 
§ 22 Styrdokument krishantering för Gagnefs kommun 2019-2022 
§ 23 Bekräftelse av borgensförbindelse till Kommuninvest i Sverige AB (publ) och fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse 
§ 24 Planuppdrag för översiktsplan 2040 
§ 25 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 26 Finansrapport 2019-12-31 
§ 27 Plan budgetprocessen 2021 
§ 28 Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning 
§ 29 Införande av e-tjänsteplattform och e-tjänst skolskjuts 
§ 30 Försäljning av del av Floda Kyrkby 4:4 
§ 31 Projekt- och tidplan för Gagnef kommuns översiktsplan 2040 
§ 32 Redovisning av internkontrollplan 2018/2019 Kommunstyrelsen   
§ 33 Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen 
§ 34 Rapporter 
§ 35 Ordföranderapport 
§ 36 Anmälan av inkomna handlingar 
§ 37 Anmälan av utskottens protokoll 



 

 

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 39 Kommunchefens verksamhetsrapport 
 
2020-03-20 

§ 40 Information om coronaviruset/covid-19 
§ 41 Medborgarförslag om att kommunen upprättar någon form av störningsjour 
§ 42 Ombudgetering av investeringsmedel 2019 Kommunstyrelsen 
§ 43 Ungdomspolitiskt program för Gagnefs kommun 
§ 44 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 45 Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen 
§ 46 Budget 2021 - Behovsbeskrivning Kommunstyrelsen 
§ 47 Översiktsplan för Gagnefs kommun - politiskt workshop 
§ 48 Rapporter 
§ 49 Ordföranderapport 
§ 50 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 51 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 52 Åtgärder för att mildra effekter på företag av coronaviruset/covid-19 
 
2020-04-07 

§ 53 Information om coronaviruset/covid-19 
§ 54 Utredning om skollokaler 
§ 55 Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden 
§ 56 Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden 
§ 57 Årsredovisning 2019 för Gagnefs kommun 
§ 58 Ägardirektiv för Gagnefsbostäder AB 
§ 59 Reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
§ 60 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 61 Rapporter 
§ 62 Ordföranderapport 
§ 63 Anmälan av inkomna handlingar 
§ 64 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 65 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 66 Omdisponering av investeringsbudget i Gagnefs Teknik AB 
§ 67 Tillägg till respektive reglemente för kommunens nämnder 
§ 68 Resurseffektiv förvaltning 
§ 69 Prognos 2020-03-31 Kommunstyrelsen 
§ 70 Kommunchefens verksamhetsrapport 
 
2020-05-26 

§ 71 Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, fullmakter m m 
 
2020-05-26 

§ 72 Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Gagnefs kommun 
§ 73 Gagnefs kommun föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 
§ 74 Biblioteksplan för Gagnefs kommun 2020-2023 
§ 75 Bibliotekssamverkan i Dalarna – samverkansavtal 
§ 76 Reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
§ 77 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2019 
§ 78 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2019 
§ 79 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2019 
§ 80 Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2019 



 

 

§ 81 Dala Energi AB årsredovisning 2019 
§ 82 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2019 
§ 83 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 

2019 
§ 84 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verksamhetsberättelse 

2019 
§ 85 Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2019 
§ 86 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2019 
§ 87 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 88 Information om coronaviruset/covid-19 
§ 89 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 90 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 91 Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Kommunstyrelsen 
§ 92 Finansrapport 2020-04-30 
§ 93 Översiktsplan för Gagnefs kommun – politiska strategiska vägval 
§ 94 Hemsändningsbidrag 2020 
§ 95 Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger i skolan – 

revidering 
§ 96 Rapporter 
§ 97 Ordföranderapport 
§ 98 Anmälan av inkomna handlingar 
§ 99 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 100 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 101 Förstärkning av sommaraktiviteter för barn och unga 
 
2020-09-08 

§ 102 Medborgarförslag om att ta över turistbyrån i kommunens regi 
§ 103 Motion om kompostpåsar till butikerna i Gagnefs kommun 
§ 104 VA-plan för Gagnefs kommun 
§ 105 Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna 
§ 106 Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna - revidering 
§ 107 Redovisning av kommunalt partistöd 2019 
§ 108 Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2019 
§ 109 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2019 
§ 110 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2019 
§ 111 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 112 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 113 Finansrapport 2020-08-31 
§ 114 Översyn av förvaltningsorganisationen - Barn- och utbildningsförvaltningen 
§ 115 Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarnas län 

(TRV 2020/27572) – yttrande 
§ 116 Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 70 i Dalarna (TRV 

2020/20472) – yttrande 
§ 117 Årsbokslut 2019 för stiftelse som förvaltas av Gagnefs kommun 
§ 118 Rapporter 
§ 119 Ordföranderapport 
§ 120 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 121 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 122 Nämndinitiativ om positiva erfarenheter av coronakrisen 
 
 



 

 

2020-10-20 

§ 123 Medborgarförslag om förlängning av väg mellan ICA och Färmsnäs 
§ 124 Motion om lekplatser i Gagnef 
§ 125 Motion om vägskyltning vid E16 Mockfjärd 
§ 126 Motion om flaggspel för att på ett positivt sätt visa vårt näringsliv 
§ 127 Motion om att flytta del av verksamheten på Stationen 
§ 128 Motion om att det är dags för Gagnefs kommun att köpa elbilar 
§ 129 Motion om att se över ledningsorganisationen inom barn- och utbildningsnämnden 
§ 130 Motion om helhetsförslag för demensboende 
§ 131 Motion om att utlysa klimatnödläge för Gagnefs kommun 
§ 132 Delårsbokslut per 2020-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
§ 133 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 

förening 
§ 134 Skattesats för Gagnefs kommun 2021 
§ 135 Kriterier för ungas mötesplatser 
§ 136 Riktlinjer för hantering av Gagnefs kommuns jakträtter 
§ 137 Dalarnas Kommunförbund årsredovisning 2019 
§ 138 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 139 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 140 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 141 Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Kommunstyrelsen 
§ 142 Utvärdering av Gagnefs kommunens hantering av Coronaviruset våren och sommaren 

2020 
§ 143 Kommunstyrelsens sammanträdestider 2021 
§ 144 Kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträdestider 2021 
§ 145 Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdestider 2021 
§ 146 Nämndinitiativ om positiva erfarenheter av coronakrisen 
§ 147 Rapporter 
§ 148 Ordföranderapport 
§ 149 Anmälan av inkomna handlingar 
§ 150 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 151 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 152 Nämndinitiativ om att göra en ny långtidsprognos över behovet av demensboendeplatser 
§ 153 Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper – remissvar 
 
2020-11-24 

§ 154 Medborgarförslag om att Tjärnsjöbadet blir i kommunal regi igen 
§ 155 Medborgarförslag om att plantera träd vid Hedvägen mellan före detta Handelsbanken och 

före detta järnvägsstationen i Mockfjärd 
§ 156 Medborgarförslag om underhåll av vandringsleder 
§ 157 Medborgarförslag om kommunal skyddsjägare 
§ 158 Medborgarförslag om att investera i lekparker och sportanläggningar i centrala Djurås 
§ 159 Medborgarförslag om säkrare skolväg mellan Färjbacken och Djuråsskolan 
§ 160 Motion om stöd till drift av badplatser 
§ 161 Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Gagnefs kommun 
§ 162 Medfinansierings- och samverkansavtal E16 Borlänge-Djurås 
§ 163 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2021 
§ 164 Verksamhetsområde dagvatten, Björbo 
§ 165 Taxa för allmänna vattentjänster 2021, Gagnefs kommun 
§ 166 Avfallstaxa 2021, Gagnefs kommun 
§ 167 Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 



 

 

§ 168 Borgen till Räddningstjänsten Dala Mitt 
§ 169 Avgifter inom verksamhetsområde för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel 
§ 170 Verksamhet och budget 2021-2023 
§ 171 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2021 
§ 172 Detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) 
§ 173 Upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, Djurmo 
§ 174 Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt – revidering 
§ 175 Ägardirektiv för Gagnefsbostäder AB – revidering 
§ 176 Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola 

och gymnasiesärskola samt bilaga med Gagnefs kommun lokala beslut 
§ 177 Reglemente för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun 
§ 178 Policy för allmänna lekplatser i Gagnefs kommun 
§ 179 Flaggpolicy för Gagnefs kommun 
§ 180 Policy för hemsändningsbidrag i Gagnefs kommun 
§ 181 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 182 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 183 Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Kommunstyrelsen 
§ 184 Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2021 
§ 185 Namnsättning av ny lokalgata i Djurås 
§ 186 Genomlysning av Tekniska avdelningen och Gagnefsbostäder AB 
§ 187 Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde – revidering 
§ 188 Extra sammanträde för kommunstyrelsen 
§ 189 Rapporter 
§ 190 Ordföranderapport 
§ 191 Anmälan av inkomna handlingar 
§ 192 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 193 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 194 Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarnas län 
§ 195 Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 70 i Dalarnas län 
 


