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Kommunfullmäktige 2023 
 
 
2023-03-06 

§ 1 Ekonomisk rapport 
§ 2 Verksamhetsrapport 
§ 3 Medborgarförslag om att bygga inomhus tennisbanor i  Gagnefs kommun 
§ 4 Medborgarförslag om att bygga en sporthall i Djurås 
§ 5 Motion om grönområden för Djuråsskolan 
§ 6 Motion om att bygga en gång- och cykelväg mellan Näset och Överbacka, Djurås i egen 

regi 
§ 7 Motion om långsiktig finansiell planering 
§ 8 Motion om gratis mensskydd i skolan 
§ 9 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om demografins utmaningar 
§ 10 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att barn- och utbildningsnämndens 

svar till KPMG visar på juridiska kunskapsbrister 
§ 11 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om heltidsresan i Gagnefs kommun 
§ 12 Medborgarförslag om att bygga en simhall i Mockfjärd 
§ 13 Medborgarförslag om inlämning av förslag med hjälp av bank-id 
§ 14 Motion om att göra det lätt att hjälpa hundägare 
§ 15 Aktualitetsförklaring av kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndernas 

uppfyllande mål 2019-2022 
§ 16 Omorganisation miljö- och byggförvaltningen respektive samhällsbyggnadsavdelningen i 

Gagnefs kommun 
§ 17 Reglemente för kommunstyrelsen i Gagnefs kommun 
§ 18 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun 
§ 19 Reglemente för krisledningsnämnden i Gagnefs kommun 
§ 20 Val av ersättare i styrelsen för stiftelsen Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) 
§ 21 Val av God man vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden) 
§ 22 Val av begravningsförrättare vid borgerlig begravning i  Gagnefs kommun 
§ 23 Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Nedanssiljans samordningsförbund 
§ 24 Val av ersättare i styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund 
§ 25 Avsägelse från uppdrag som suppleant i styrelsen för  Gagnefs Teknik AB 
§ 26 Val av suppleant i styrelsen för Gagnefs Teknik AB 
§ 27 Avsägelse från uppdrag som suppleant i styrelsen för  Gagnefs Teknik AB 
§ 28 Val av suppleant i styrelsen för Gagnefs Teknik AB 
§ 29 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
§ 30 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
§ 31 Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor att granska Gagnefsbostäder AB:s 

räkenskaper och förvaltning 
§ 32 Val av lekmannarevisor att granska Gagnefsbostäder AB:s räkenskaper och förvaltning 
§ 33 Rapporter 
 
2023-04-24 

§ 34 Ekonomisk rapport 
§ 35 Verksamhetsrapport 
§ 36 Medborgarförslag om matbidrag under skollov 
§ 37 Medborgarförslag om att göra ängsmark av kommunens grönområden 



 

 

§ 38 Motion om skötselplan för de sju prioriterade badplatserna 
§ 39 Motion om att ta ansvar för hela barnomsorgen i Gagnef 
§ 40 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om demografins utmaningar 
§ 41 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att barn- och utbildningsnämndens 

svar till KPMG visar på juridiska kunskapsbrister 
§ 42 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om heltidsresan i Gagnefs kommun 
§ 43 Investeringsbeslut för genomförande av projekt i skolutredningen 
§ 44 Ombudgetering av investeringsmedel kommunstyrelsen 
§ 45 Ombudgetering av investeringsmedel barn- och utbildningsnämnden 
§ 46 Ombudgetering av investeringsmedel kultur- och fritidsnämnden 
§ 47 Årsredovisning 2022 för Gagnefs kommun 
§ 48 Revisionsberättelse 2022 för Gagnefs kommun 
§ 49 Ansvarsprövning för år 2022 barn- och utbildningsnämnden 
§ 50 Ansvarsprövning för år 2022 kultur- och fritidsnämnden 
§ 51 Ansvarsprövning för år 2022 miljö- och byggnadsnämnden 
§ 52 Ansvarsprövning för år 2022 socialnämnden 
§ 53 Ansvarsprövning för år 2022 kommunstyrelsen 
§ 54 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 55 Val av ersättare i styrelsen för stiftelsen Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) 
§ 56 Val av God man vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden) 
§ 57 Val av begravningsförrättare vid borgerlig begravning i Gagnefs kommun 
§ 58 Val av suppleant i styrelsen för Gagnefs Teknik AB 
§ 59 Val av sammankallande för lekmannarevisorerna att granska Gagnefsbostäder AB:s 

räkenskaper och förvaltning 
§ 60 Val av suppleant till att granska Gagnefsbostäder AB:s räkenskaper och förvaltning 
§ 61 Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
§ 62 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
§ 63 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
§ 64 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
§ 65 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
§ 66 Rapporter 
 


