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§ 40 Utredning gällande tillståndsfrågor som rör servering av alkohol samt försäljning av tobak, 
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§ 41 Medborgarförslag om att Dala Energi ska överta gatubelysningen i Gagnefs kommun 
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§ 81 Förlängning och erbjudande om nya ekonomiska möjligheter – LEADER Dalälvarnas 
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§ 112 Kommunchefens verksamhetsrapport 
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§ 123 Val av ersättare i Västerdalsbanans Intresseförening (MP) 
§ 124 Rapporter 



 

 

§ 125 Ordföranderapport 
§ 126 Anmälan av utskottens protokoll 
§ 127 Anmälan av delegationsbeslut 
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§ 131 Medborgarförslag om en park på Solvägen i Djurås 
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§ 133 Reglemente för intern kontroll inom Gagnefs kommun 
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§ 135 Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2020 
§ 136 Kommunchefens verksamhetsrapport 
§ 137 Kommunstyrelsens ärendebalanslista 
§ 138 Finansrapport 2021-08-31 
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(KOSA) 
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§ 156 Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040 
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§ 157 Medborgarförslag om skola med montessori-pedagogik i Gagnefs kommun 
§ 158 Medborgarförslag om sexuell hälsa 
§ 159 Motion om ändring av postnummerort 
§ 160 Delårsbokslut per 2021-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
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§ 169 Dalarnas Kommunförbund årsredovisning 2020 
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