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Kommunfullmäktige 2022 
 
 
2022-03-07 

§ 1 Ekonomisk rapport 
§ 2 Verksamhetsrapport 
§ 3 Motion om att detaljplanera skogenområdet i Djurås 
§ 4 Fråga om varför dröjer skolbyggnationerna 
§ 5 Medborgarförslag om fritidsbank i Gagnefs kommun 
§ 6 Medborgarförslag om en discgolfbana i Djurås 
§ 7 Medborgarförslag om en hundrastgård 
§ 8 Medborgarförslag om café i Djurås 
§ 9 Motion om persontrafik på Västerdalsbanan 
§ 10 Motion om odling på kommunal mark 
§ 11 Motion om redovisning av reinvesteringspengar 
§ 12 Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt – revidering 
§ 13 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 14 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Ola Granath 

(KOSA) 
§ 15 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (KOSA) 
§ 16 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden – Ola Granath (KOSA) 
§ 17 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KOSA) 
§ 18 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Magnus Eriksson (S) 
§ 19 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning – Magnus 

Eriksson (S) 
§ 20 Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (S) 
§ 21 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Magnus Eriksson (S) 
§ 22 Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) 
§ 23 Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden – Magnus Eriksson 

(S) 
§ 24 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 
§ 25 Avsägelse från uppdrag som ledamot i stiftelsen för Spegeldammspengar 

(Spegeldammsfonden) – Magnus Eriksson (S) 
§ 26 Val av ledamot i stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) (S) 
§ 27 Avsägelse uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Mathias Bengtsson 

(KD) 
§ 28 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (KD) 
§ 29 Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden – Ari Vähäjylkkä 

(KD) 
§ 30 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KD) 
§ 31 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 
§ 32 Rapporter 
 
2022-04-25 

§ 33 Ekonomisk rapport 
§ 34 Verksamhetsrapport 
§ 35 Motion om nej till byggande på jordbruksmark 
§ 36 Motion om att inrätta skolverksamhet, förskola och barnomsorg i gamla Solgården 



 

 

§ 37 Motion om att göra det lätt att hjälpa hundägare 
§ 38 Interpellation om planen för gång- och cykelvägar i Gagnefs kommun 
§ 39 Medborgarförslag om vägsträcka förbi Dalsänget mot Källbäcken 
§ 40 Medborgarförslag om skötsel samt upprättande av en skötselplan på kommunens mark runt 

Nässjön 
§ 41 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Näset och flottbron i Gagnefs Kyrkby 
§ 42 Motion om social samvaro runt matborden 
§ 43 Motion om att öka bidragen till enskilda lekplatser 
§ 44 Ombudgetering av investeringsmedel kommunstyrelsen 
§ 45 Ombudgetering av investeringsmedel barn- och utbildningsnämnden 
§ 46 Ombudgetering av investeringsmedel kultur- och fritidsnämnden 
§ 47 Ombudgetering av investeringsmedel socialnämnden 
§ 48 Utökning av investeringsram för projektering och tillfälliga skollokaler 
§ 49 Utökning av investeringsram för ombyggnationer 
§ 50 Utökning av investeringsram för byggnation av ny förskola i Dala-Floda 
§ 51 Taxa för utlämnande av allmän handling 
§ 52 Godkännande av deltagande på distans för förtroendevalda i gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
§ 53 Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda i Gagnefs 

kommun 
§ 54 Årsredovisning 2021 för Gagnefs kommun 
§ 55 Revisionsberättelse 2021 för Gagnefs kommun 
§ 56 Ansvarsprövning för år 2021 barn- och utbildningsnämnden 
§ 57 Ansvarsprövning för år 2021 kultur- och fritidsnämnden 
§ 58 Ansvarsprövning för år 2021 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 59 Ansvarsprövning för år 2021 socialnämnden 
§ 60 Ansvarsprövning för år 2021 kommunstyrelsen 
§ 61 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 62 Val av ersättare i socialnämnden (C) 
§ 63 Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (S) 
§ 64 Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) 
§ 65 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 
§ 66 Avsägelse uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Jonas Hellsten (C) 
§ 67 Avsägelse uppdrag som vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden – Jonas Hellsten 

(C) 
§ 68 Val av vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden (C) 
§ 69 Rapporter 
 
2022-06-13 

§ 70 Utdelning av Kulturpris 2022 
§ 71 Utdelning av utmärkelser för idrottsprestationer 
§ 72 Ekonomisk rapport 
§ 73 Verksamhetsrapport 
§ 74 Medborgarförslag om att bygga en simhall i Mockfjärd 
§ 75 Medborgarförslag om tillgänglighet till återvinningscentral 
§ 76 Medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Bröttjärna och Mockfjärd 
§ 77 Interpellation om planen för gång- och cykelvägar i Gagnefs kommun 
§ 78 Fråga om tjänsten som demenssjuksköterska 
§ 79 Medborgarförslag om blodgivning på arbetstid 
§ 80 Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Gagnefs kommun 
§ 81 Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040 – antagande 



 

 

§ 82 Patientavgifter för hjälpmedel i Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
§ 83 Avgifter inom verksamhetsområde för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
§ 84 Riktlinje för prissättning av kommunala bostadstomter 
§ 85 Lån till Gagnef Floda Brukshundsklubb 
§ 86 Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-

2030 
§ 87 Plan för Gagnefs kommun – Hantering av hot, hat och våld mot förtroendevalda 
§ 88 Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2021 
§ 89 Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2021 
§ 90  Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2021 
§ 91 Falun Borlänge-regionen AB årsredovisning 2021 
§ 92 Dala Energi AB årsredovisning 2021 
§ 93 Räddningstjänsten Dala Mitt årsredovisning 2021 
§ 94 Nedansiljans samordningsförbund årsredovisning 2021 
§ 95 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
§ 96 Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
§ 97 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
§ 98 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verksamhetsberättelse 

2021 
§ 99 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verksamhetsberättelse 

2021 
§ 100 Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (C) 
§ 101 Rapporter 
 
2022-10-17 

§ 102 Kommunfullmäktiges öppnande 
§ 103 Val av kommunfullmäktiges presidium för tiden fram till och med 14 oktober år 2026 
 
2022-10-17 

§ 104 Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till och med 14 oktober år 2026 
§ 105 Ajournering 
§ 106 Val av kommunstyrelsen för tiden fram till nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde år 2026 
§ 107 Ersättares tjänstgöring i kommunstyrelsen 
 
2022-10-17 

§ 108 Föreskrifter om avgift för sotning och brandskyddskontroll 
 
2022-10-17 

§ 109 Ekonomisk rapport 
§ 110 Verksamhetsrapport 
§ 111 Medborgarförslag om samlingslokaler för hela bygden 
§ 112 Medborgarförslag om avgift på parkering för öronmärkta projekt 
§ 113 Medborgarförslag om sensorstyrd gatubelysning 
§ 114 Medborgarförslag om inlämning av förslag med hjälp av bank-id 
§ 115 Medborgarförslag om porrfilter och porrpreventiv policy 
§ 116 Taxa för kart- och mätverksamhet i Gagnefs kommun 
§ 117 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik 
§ 118 Beslut att bilda naturreservatet Tansvägga 
§ 119 Redovisning av kommunalt partistöd 2021 
§ 120 Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2021 



 

 

§ 121 Dalarnas Kommunförbund årsredovisning 2021 
§ 122 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2021 
§ 123 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 124 Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (C) 
§ 125 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (C) 
§ 126 Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (S) 
§ 127 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (S) 
§ 128 Val av ordförande i miljö- och byggnadsnämnden (S) 
§ 129 Val av ersättare i krisledningsnämnden (S) 
§ 130 Val av ledamot i stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (C) 
§ 131 Val av ordförande till stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond (C) 
§ 132 Rapporter 
 
2022-11-14 

§ 133 Ekonomisk rapport 
§ 134 Verksamhetsrapport 
§ 135 Medborgarförslag om tillgänglighet till återvinningscentral 
§ 136 Motion om att detaljplanera skogenområdet i Djurås 
§ 137 Delårsbokslut per 2022-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 
§ 138 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

gällande tobaksfria nikotinprodukter 
§ 139 Avgift för tobaksfria nikotinprodukter 
§ 140 Skattesats för Gagnefs kommun 2023 
§ 141 Riktlinjer Cyklar - Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
§ 142 Reglemente för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun 
§ 143 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 
§ 144 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Anders Pedersen 

(KOSA) 
§ 145 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (KOSA) 
§ 146 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Björn Kruse (L) 
§ 147 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Björn Kruse (L) 
§ 148 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (L) 
§ 149 Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Björn Kruse (L) 
§ 150 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (L) 
§ 151 Avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden – Björn Kruse (L) 
§ 152 Val av ledamot i valnämnden (L) 
§ 153 Avsägelse från uppdrag som ersättare i stiftelsen Floda Kyrkälvbro – Björn Kruse (L) 
§ 154 Val av ersättare i stiftelsen Floda Kyrkälvbro (L) 
§ 155 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Catharina Karlhager (KD) 
§ 156 Val av ersättare i kommunstyrelsen (KD) 
§ 157 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden – Mathias Bengtsson 

(KD) 
§ 158 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (KD) 
§ 159 Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden – Mathias 

Bengtsson (KD) 
§ 160 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KD) 
§ 161 Val till att granska Gagnefs kommuns räkenskaper och förvaltning för tiden från 1 januari 

år 2023 fram till och med när granskningen av 2026 års verksamhet är slutförd 
§ 162 Val av socialnämnden för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 december år 

2026 



 

 

§ 163 Val av barn- och utbildningsnämnden för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 
december år 2026 

§ 164 Val av kultur- och fritidsnämnden för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 
december år 2026 

§ 165 Val av miljö- och byggnadsnämnden för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 
december år 2026 

§ 166 Val av valnämnden för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 december år 2026 
§ 167 Val av krisledningsnämnden för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 december 

år 2026 
§ 168 Val av styrelse för Gagnefsbostäder AB för tiden från den bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 

§ 169 Val till att granska Gagnefsbostäder AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 1 
januari år 2023 fram till och med slutet av den årsstämma som hålls år 2027 

§ 170 Val till bolagsstämma med Gagnefsbostäder AB för tiden från 1 januari år 2023 fram till 
och med 31 december år 2026 

§ 171 Val av styrelse för Gagnefs Teknik AB för tiden från den bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 

§ 172 Val till att granska Gagnefs Teknik AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 1 
januari år 2023 fram till och med slutet av den årsstämma som hålls år 2027 

§ 173 Val till bolagsstämma med Gagnefs Teknik AB för tiden från 1 januari år 2023 fram till 
och med 31 december år 2026 

§ 174 Val till styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB för tiden från den bolagsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och med 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 

§ 175 Val till att granska Dala Vatten och Avfall AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 
1 januari år 2023 fram till och med slutet av den årsstämma som hålls år 2027 

§ 176 Val till bolagsstämma med Dala Vatten och Avfall AB för tiden från 1 januari år 2023 
fram till och med 31 december år 2026 

§ 177 Val till styrelsen för Falun-Borlänge regionen AB för tiden från den bolagsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och med 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 

§ 178 Val till bolagsstämma med Falun-Borlänge regionen AB för tiden från 1 januari år 2023 
fram till och med 31 december år 2026 

§ 179 Val till styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB för tiden från den bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och 
med den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 

§ 180 Val till bolagsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB för tiden från 1 januari år 
2023 fram till och med 31 december år 2026 

§ 181 Nominering till styrelsen för Dala Energi AB för tiden från den bolagsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och med den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 

§ 182 Val till bolagsstämma med Dala Energi AB för tiden från 1 januari år 2023 fram till och 
med 31 december år 2026 

§ 183 Val till förbundsstyrelsen (förbundsdirektionen) för Räddningstjänsten Dala Mitt för tiden 
från 1 januari år 2023 fram till och med 31 december år 2026 

§ 184 Val till att granska Räddningstjänsten Dala Mitts räkenskaper och förvaltning för tiden från 
1 januari år 2023 fram till och med när granskningen av 2026 års verksamhet är slutförd 

§ 185 Nominering till styrelsen för Dalarnas Kommunförbund för tiden från det förbundsmöte 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och 
med det förbundsmöte som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 



 

 

§ 186 Val till förbundsmöte med Dalarnas Kommunförbund för tiden från det förbundsmöte som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats år 2022 fram till och med 
det förbundsmöte som följer efter nästa val till kommunfullmäktige år 2026 

§ 187 Val till styrelsen för Nedansiljans Samordningsförbund för tiden från 1 januari år 2023 
fram till och med 31 december år 2026 

§ 188 Val till Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan för tiden från 1 januari år 
2023 fram till och med 31 december år 2026 

§ 189 Val till Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för tiden från 1 
januari år 2023 fram till och med  31 december år 2026 

§ 190 Val till Hjälpmedelsnämnden Dalarna för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 
december år 2026 

§ 191 Val till Språktolksnämnden i Dalarna för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 
december år 2026 

§ 192 Val till styrelsen för stiftelsen Floda Kyrkälvbro för tiden från 1 januari år 2023 fram till 
och med 31 december år 2026 

§ 193 Val till att granska stiftelsen Floda Kyrkälvbros räkenskaper och förvaltning för tiden från 
1 januari år 2023 fram till och med slutet av det årsmöte som hålls år 2027 

§ 194 Val till Gemensamma överförmyndarnämnden för tiden från 1 januari år 2023 fram till och 
med 31 december år 2026 

§ 195 Val till Leksands Sparbanks huvudmannakår för tiden från ordinarie sparbanksstämma 
2023 fram till och med aktuell ordinarie sparbanksstämma 2027 

§ 196 Nominering av begravningsombud för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med 31 
december år 2026 

§ 197 Ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder 
§ 198 Rapporter 
 
2022-12-12 

§ 199 Information om kommande utbildningar för förtroendevalda 
§ 200 Ekonomisk rapport 
§ 201 Verksamhetsrapport 
§ 202 Medborgarförslag om solcellstak vid offentliga platser 
§ 203 Interpellation om energibesparande åtgärder 
§ 204 Fråga om utredning kring skötsel av grönytor 
§ 205 Medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Bröttjärna och Mockfjärd 
§ 206 Motion om nej till byggande på jordbruksmark 
§ 207 Motion om att inrätta skolverksamhet, förskola och barnomsorg i gamla Solgården 
§ 208 Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 Gagnefs kommun 
§ 209 Utökning av verksamhetsområde för spillvatten, Moje 
§ 210 Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2023 
§ 211 Taxa för allmänna vattentjänster 2023, Gagnefs kommun 
§ 212 Avfallstaxa 2023, Gagnefs kommun 
§ 213 Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen i Gagnefs kommun 
§ 214 Verksamhet och budget 2023-2025 
§ 215 Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 2023 
§ 216 Stiftelsen Floda Kyrkälvbro, medfinansiering av renovering 
§ 217 Namnändring av valdistrikt 
§ 218 Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 219 Lokal bilaga för Gagnefs kommun tillhörande skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas 

län – revidering 
§ 220 Reglemente för kommunstyrelsen i Gagnefs kommun 
§ 221 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Gagnefs kommun 
§ 222 Reglemente för socialnämnden i Gagnefs kommun 



 

 

§ 223 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Gagnefs kommun 
§ 224 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun 
§ 225 Reglemente för valnämnden i Gagnefs kommun 
§ 226 Reglemente för revisionen i Gagnefs kommun 
§ 227 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 
§ 228 Val av ersättare i valnämnden (L) 
§ 229 Val av ersättare i stiftelsen Floda Kyrkälvbro (L) 
§ 230 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden – Caroline Caesar (KD) 
§ 231 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (KD) 
§ 232 Val av styrelse för stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond för tiden från 1 januari år 2023 fram 

till och med 31 december år 2026 
§ 233 Val till att granska stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfonds räkenskaper och förvaltning för 

tiden från 1 januari år 2023 fram till och med slutet av det årsmöte som hålls år 2027 
§ 234 Val av styrelse för stiftelsen Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) för tiden från 1 

januari år 2023 fram till och med 31 december år 2026 
§ 235 Val till att granska stiftelsen Spegeldammspengars (Spegeldammsfonden) räkenskaper och 

förvaltning för tiden från 1 januari år 2023 fram till och med slutet av det årsmöte som 
hålls år 2027 

§ 236 Val av Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för tiden från 1 januari år 2023 fram 
till och med 31 december år 2026 

§ 237 Val av begravningsförrättare vid borgerlig begravning i Gagnefs kommun för tiden från 1 
januari år 2023 fram till och med 31 december år 2026 

§ 238 Rapporter 
 
 
 
 


