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2021-03-18 
§ 1 Information om coronaviruset/covid-19 
§ 2 Ekonomisk rapport 
§ 3 Verksamhetsrapport 
§ 4 Medborgarförslag om skola med montessori-pedagogik i Gagnefs kommun 
§ 5 Medborgarförslag om Kungbacksvägen i Björbo och Floda Södra Vägsamfällighet 
§ 6 Medborgarförslag om fritidsbank i Gagnefs kommun 
§ 7 Medborgarförslag om discgolfbana i Djurås 
§ 8 Interpellation om parkeringsplats vid Mats Ers väg, Gagnefs kyrkby 
§ 9 Medborgarförslag om att inte avverka skogen i Skolskogen Djurås 
§ 10 Motion om att revidera riktlinjer för riskhantering i kommunens finansförvaltning 
§ 11 Äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs kommun – investeringsbudget 
§ 12 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2021 
§ 13 Stortäppa handelsområde – investeringsbudget 
§ 14 Utökning av aktiekapital - Dala Vatten och Avfall AB 
§ 15 Taxa för kopiering gällande ideella föreningar i Gagnefs kommun 
§ 16 Riktlinjer för prissättning av industri- och verksamhetsmark, Gagnefs kommun 
§ 17 Aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge-regionen AB 
§ 18 Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 
§ 19 Upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna i gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan 
§ 20 Flaggpolicy för Gagnefs kommun 
§ 21 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 
§ 22 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Erik Bergman (M) 
§ 23 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning – Erik Bergman 

(M) 
§ 24 Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (M) 
§ 25 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Erik Bergman (M) 
§ 26 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M)  
§ 27 Avsägelse från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden – Erik Bergman (M) 
§ 28 Val av ersättare i krisledningsnämnden (M) 
§ 29 Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden – Erik Bergman (M) 
§ 30 Val av ersättare i valnämnden (M) 
§ 31 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd – Erik 

Bergman (M) 
§ 32 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (M) 
§ 33 Avsägelse från uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt – 

Erik Bergman (M) 
§ 34 Val av ersättare i förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Dala Mitt (M) 
§ 35 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Maria Svensson (C) 
§ 36 Val av ersättare i kommunstyrelsen (C) 
§ 37 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden – Maria Svensson (C) 
§ 38 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 39 Rapporter 
Bilaga 1 § 11 Reservation 



2021-05-03 
§ 40 Digitala ordningsregler kommunfullmäktige 
 
2021-05-03 
§ 41 Information om coronaviruset/covid-19 
§ 42 Ekonomisk rapport 
§ 43 Verksamhetsrapport 
§ 44 Medborgarförslag om porrfilter och porrpreventiv policy 
§ 45 Medborgarförslag om hastigheten på väg 590 
§ 46 Medborgarförslag om en park på Solvägen i Djurås 
§ 47 Interpellation om positiva erfarenheter av Coronapandemin 
§ 48 Interpellation om framtidens arbetsmetoder 
§ 49 Medborgarförslag om att kommunen köper före detta växthuset i Djurås och låter 

dagcenter använda lokalen 
§ 50 Medborgarförslag om friskvårdsbeloppet till kommunens anställda 
§ 51 Medborgarförslag om att Dala Energi ska överta gatubelysningen i Gagnefs kommun 
§ 52 Medborgarförslag om upprustning av skolgård, Syrholns skola 
§ 53 Medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Björbo och Dala-Floda (E16) 
§ 54 Medborgarförslag om en koldioxidbudget för Gagnefs kommun 
§ 55 Medborgarförslag om att kommunen omgående ser över detaljplanen för Dalvägen Skogen 

8:5 m.fl. 
§ 56 Medborgarförslag om att det inte ska gå att ta sig ned under Älvbron i Mockfjärd 
§ 57 Medborgarförslag om att detaljplanen för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) inte ska antas 
§ 58 Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester 
§ 59 Motion om en jämställdhetspolitik för Gagnefs kommun 
§ 60 Motion om pengar kan sparas genom lägre portokostnad 
§ 61 Motion om att påbörja övergången till sex timmars arbetsdag 
§ 62 Motion om byggen av hyresrätter i Gagnefs kommun 
§ 63 Ombudgetering av investeringsmedel kommunstyrelsen 
§ 64 Ombudgetering av investeringsmedel barn- och utbildningsnämnden 
§ 65 Ombudgetering av investeringsmedel socialnämnden 
§ 66 Förvärv av aktier i Dala Energi AB 
§ 67 Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser 
§ 68 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 69 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 
§ 70 Val av ersättare i kommunstyrelsen (C) 
§ 71 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 72 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB – Owe Thorssell 

(MP) 
§ 73 Val av ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB (MP) 
§ 74 Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden – Jonas Hellsten (C) 
§ 75 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (C) 
§ 76 Rapporter 
 
2021-06-21 
§ 77 Rapport från utdelning av kulturpris 
§ 78 Rapport från utdelning av utmärkelser för idrottsprestationer 
§ 79 Ekonomisk rapport 
§ 80 Verksamhetsrapport 
§ 81 Medborgarförslag om återbruksgalleria 



§ 82 Medborgarförslag om sexuell hälsa 
§ 83 Motion om ändring av postnummerort 
§ 84 Interpellation om positiva erfarenheter av Coronapandemin 
§ 85 Interpellation om framtidens arbetsmetoder 
§ 86 Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag 
§ 87 Motion om utredning av skolan 
§ 88 Motion om biologisk mångfald i Gagnef 
§ 89 Motion om att skapa bilfria zoner vid skolor 
§ 90 Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Gagnefs kommun 
§ 91 Revidering av verksamhet och budget 2021-2023 
§ 92 Föreskrifter om avgift för sotning och brandskyddskontroll 
§ 93 Föreskrifter om avgift för brandskyddstillsyn och tillstånd för brandfarlig och explosiv 

vara 
§ 94 Årsredovisning 2020 för Gagnefs kommun 
§ 95 Revisionsberättelse 2020 för Gagnefs kommun 
§ 96 Ansvarsprövning för år 2020 barn- och utbildningsnämnden 
§ 97 Ansvarsprövning för år 2020 kultur- och fritidsnämnden 
§ 98 Ansvarsprövning för år 2020 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 99 Ansvarsprövning för år 2020 socialnämnden 
§ 100 Ansvarsprövning för år 2020 kommunstyrelsen 
§ 101 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2020 
§ 102 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2020 
§ 103 Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2020 
§ 104 Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2020 
§ 105 Dala Energi AB årsredovisning 2020 
§ 106 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2020 
§ 107 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2020 
§ 108 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 

2020 
§ 109 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verksamhetsberättelse 

2020 
§ 110 Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
§ 111 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
§ 112 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 
§ 113 Val av ersättare i kommunstyrelsen (C) 
§ 114 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 115 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (C) 
§ 116 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Patrik Andersson (KOSA) 
§ 117 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Patrik Andersson (KOSA) 
§ 118 Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen (KOSA) 
§ 119 Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden – Patrik Andersson (KOSA) 
§ 120 Val av ledamot och ersättare i socialnämnden (KOSA) 
§ 121 Avsägelse från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden – Patrik Andersson (KOSA) 
§ 122 Val av ledamot i krisledningsnämnden (KOSA) 
§ 123 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd – Patrik 

Andersson (KOSA) 
§ 124 Val av ledamot i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (KOSA) 
§ 125 Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB – Viktoria Liss 

(C) 
§ 126 Val av ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB (C) 
§ 127 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden – Frida Hållberg (L) 
§ 128 Val av ersättare i socialnämnden (L) 
§ 129 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Andreas Hållberg (L) 



§ 130 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Andreas Hållberg 
(L) 

§ 131 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (L) 
§ 132 Val av nämndeman i Falu tingsrätt (L) 
§ 133 Rapporter 
 
2021-09-27 
§ 134 Information om coronaviruset/covid-19 
§ 135 Ekonomisk rapport 
§ 136 Verksamhetsrapport 
§ 137 Medborgarförslag om vägsträcka förbi Dalsänget mot Källbäcken 
§ 138 Medborgarförslag om skötsel samt upprättande av en skötselplan på kommunens mark runt 

Nässjön 
§ 139 Medborgarförslag om en hundrastgård 
§ 140 Interpellation om växande offentlig förvaltning 
§ 141 Fråga om effektiviseringsgruppens arbete 
§ 142 Medborgarförslag om en park på Solvägen i Djurås 
§ 143 Samverkansavtal Vux-Dalarna 
§ 144 Reglemente för intern kontroll inom Gagnefs kommun 
§ 145 Redovisning av kommunalt partistöd 2020 
§ 146 Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2020 
§ 147 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022 
§ 148 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 
§ 149 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 150 Val av ledamot i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (KOSA) 
§ 151 Val av ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB (C) 
§ 152 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden – Lukas Karlhager (KD) 
§ 153 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 
§ 154 Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB - Anders 

Bengtsson (KD) 
§ 155 Val av ersättare i styrelsen för Gagnefsbostäder AB (KD) 
§ 156 Rapporter 
 
2021-11-08 
§ 157 Information om uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB 
§ 158 Ekonomisk rapport 
§ 159 Verksamhetsrapport 
§ 160 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Näset och flottbron i Gagnefs Kyrkby 
§ 161 Medborgarförslag om café i Djurås 
§ 162 Motion om persontrafik på Västerdalsbanan 
§ 163 Motion om social samvaro runt matborden 
§ 164 Motion om odling på kommunal mark 
§ 165 Motion om att öka bidragen till enskilda lekplatser 
§ 166 Motion om redovisning av reinvesteringspengar 
§ 167 Interpellation om växande offentlig förvaltning 
§ 168 Interpellation om samverkan skapar win-win 
§ 169 Medborgarförslag om skola med montessori-pedagogik i Gagnefs kommun 
§ 170 Medborgarförslag om sexuell hälsa 
§ 171 Motion om ändring av postnummerort 
§ 172 Delårsbokslut per 2021-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
§ 173 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 
§ 174 Gemensamma avgifter Dalabiblioteken 



§ 175 Skattesats för Gagnefs kommun 2022 
§ 176 Verksamhet och budget 2022-2024 
§ 177 Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld 
§ 178 Attestreglemente Gagnefs kommun 
§ 179 Policy för gåvor från arbetsgivaren till medarbetare i Gagnefs kommun 
§ 180 Dalarnas Kommunförbund årsredovisning 2020 
§ 181 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2020 
§ 182 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 183 Arvode för förtroendevalda och tillsättande av en parlamentarisk grupp mandatperioden 

2023-2026 
§ 184 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 
§ 185 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 186 Val av ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB (C) 
§ 187 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 
§ 188 Rapporter 
Bilaga 1 § 176 
Bilaga 2 § 176 
 
2021-12-13 
§ 189 Utdelning av kommunens hedersgåva 
§ 190 Ekonomisk rapport 
§ 191 Verksamhetsrapport 
§ 192 Medborgarförslag om blodgivning på arbetstid 
§ 193 Interpellation om samverkan skapar win-win 
§ 194 Medborgarförslag om återbruksgalleria 
§ 195 Motion om att skapa en fältfritidsgrupp 
§ 196 Motion om ökad samverkan skapar win-win-situationer  
§ 197 Budgetuppföljningsprognos 2021-10-31 Gagnefs kommun 
§ 198 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2022 
§ 199 Taxa för allmänna vattentjänster 2022, Gagnefs kommun 
§ 200 Avfallstaxa 2022, Gagnefs kommun 
§ 201 Taxa för kopiering gällande ideella föreningar i  Gagnefs kommun 
§ 202 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2022 
§ 203 Näringslivsstrategi för Gagnefs kommun 
§ 204 Informationssäkerhetspolicy för Gagnefs kommun 
§ 205 Antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige 
§ 206 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
§ 207 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 
§ 208 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 209 Val av ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB (C) 
§ 210 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 
§ 211 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige  – Patrick Svärd (M) 
§ 212 Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Patrick Svärd (M) 
§ 213 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (M) 
§ 214 Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB – Patrick Svärd 

(M) 
§ 215 Val av ledamot i styrelsen för Gagnefsbostäder AB (M) 
§ 216 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige  – Johanna Hallin (C) 
§ 217 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Johanna Hallin (C) 
§ 218 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (C) 
§ 219 Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden  – Johanna Hallin (C) 



§ 220 Val av ledamot i socialnämnden (C) 
§ 221 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Falun-Borlänge  regionen AB´s ägarråd – Johanna 

Hallin (C) 
§ 222 Val av ledamot i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 
§ 223 Avsägelse från uppdrag som ersättare i stiftelsen  Gagnefs Naturvårdsfond – Elin Widmark 
§ 224 Val av ersättare i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond 
§ 225 Rapporter 
 
 
 


