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Kommunfullmäktige
KF § 117

Information och meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar avseende
granskningsrapporterna.
Ärendet
Protokoll finns utdelade från kommunfullmäktige, demokratiberedningen,
valberedningen, jävsnämnden, kommunstyrelsen samt direktionen för
Västerdalarnas utbildningsförbund.
Näringslivschef Oskar Lundgren och konsult Ola Granholm informerar om
arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi för Vansbro kommun. Bland
annat framkommer följande:
- Kommunens näringslivsarbete har sedan 2006 drivits i den ekonomiska
föreningen Näringslivssamverkan.
- Efter årsskiftet kommer kommunens näringslivsarbete införlivas i den
ordinarie kommunala organisationen.
- En analys har genomförts för att visa på kommunens förutsättningar.
- Processen för framtagande av en näringslivsstrategi beskrivs.
- Den offentliga sysselsättningen har minskat med 7 % under åren 20082017.
- Under samma år har den privata sysselsättningen ökat med 11 %.
- Under samma år har den totala sysselsättningen ökat med 5 %.
- Näringslivsstrategin kommer att beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland
annat följande:
- En prioriterad fråga för kommunstyrelsen är åtgärdsplanen med syfte att få
en ekonomi i balans.
- Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta underlag
bland annat gällande minskning av personalkostnader motsvarande 25
heltidstjänster.
- Individ- och familjeomsorgen har en särskild handlingsplan för att få en
ekonomi i balans.
- Arbetsmiljön. I det vardagliga arbetet sköter tjänstemän merparten av
arbetsmiljöarbetet. Ytterst är det dock kommunstyrelsen som är ansvarig
arbetsgivare.
- Vid kommunstyrelsens informationsdag den 29 oktober besökte ett antal
arbetsmiljöinspektörer från Arbetsmiljöverket, kommunen.
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- Utbildning av förtroendevalda i arbetsmiljöfrågor kommer påbörjas och
genomföras under början av 2020.
- Kommunen har för avsikt att överklaga de beslut som fattats om
hastighetsbegränsningar och som berör kommunen.
Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande:
- Företrädare för kommunen har träffat Bredbandsforum. Även Post- och
telestyrelsen samt Region Dalarna deltog. Avsikten var att diskutera
kommunens fortsatta fiberutbyggnad.
- Bredbandsforum kommer stötta kommunen i arbetet med utformandet av
ny bredbandsstrategi samt i arbetet med att utarbeta förslag till finansiering
av fortsatt fiberutbyggnad.
- Ett arbete pågår med ny serviceplan. Kommunbygderådet deltar i en
remissrunda.
- Kommunchef har ett uppdrag från kommunstyrelsen att se över
förvaltningsorganisationen. Arbetet pågår och vissa delar kommer
förhandlas inom kort. Den totala översynen kommer troligen inte vara klar
förrän början av 2020.
- Sveriges Kommuner och Landsting har bjudit in till en ny arena för
strategisk utveckling i en digital tid. Nätverket vänder sig till landets alla
kommuner och regioner och syftar till att hitta former för att dela
utmaningar, behov, information och erfarenheter.
- Förra veckan genomfördes försäljningen av bioenergianläggningen till
Solör, en process som pågår under lång tid och som är gynnsam för
kommunen ur ett långsiktigt perspektiv. För 2019 kommer resultatet
påverkas av en reaförlust men långsiktigt innebär det att kommuner inte
behöver lägga pengar i underhåll och utveckling av anläggningen.
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om bland
annat följande:
- Kommunstyrelsen har lämnat svar på två av revisorernas granskningar.
Svaren gäller granskningarna avseende resursfördelning och effektivitet
samt avseende kommunens prognosrutiner.
- En avsägelse har inkommit från Elisabeth Svensson (KD) som avser
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunsekreterare Mikael Granath informerar om följande:
- Kammarrätten har meddelat domen avseende en överklagan av ett beslut
fattat av fullmäktige. Överklagan avsåg fullmäktiges beslut om att fastställa
Avfallstaxa 2018. I domen avslogs överklagandet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18

Kommunfullmäktige
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens svar avseende
granskningsrapporterna.
Beslutsunderlag
Avsägelse från kommunfullmäktige
Granskningsrapport resursfördelning och effektivitet
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 172
Granskningsrapport kommunens prognosrutiner
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 173
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KF § 118

Interpellationer, frågor och motioner
Ärendet
Inga interpellationer, frågor eller motioner har inkommit till dagens
sammanträde.
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KF § 119

Ärende KF 2019/130

Delårsrapport 2019
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019 med de ändringar som
redovisats vid dagens sammanträde.
Ärendet
Föreligger delårsrapport 2019. Delårsrapport har utarbetats per 31 augusti
2019 och innehåller även en prognos för helåret som även behandlats av
kommunstyrelsen i ärende KS 2019/777. Resultatet i delårsrapporten för
2019 är -4,5 mkr och prognosen för helåret pekar på ett underskott på 20,4
mkr. I dokumentet redovisas även måluppfyllelse till och med 31 augusti
2019.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019.
Ordförandens tilläggsförslag:
Kommunstyrelsens förslag kompletteras med lydelsen ”med de ändringar
som redovisats vid dagens sammanträde”.
Torsten Larsson (KD) och Stina Munters (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och ordförandens
tilläggsförslag under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslagen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 171
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-11-02
Delårsrapport 2019
Delårsrapport 2019, rättelse, 2019-11-17
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KF § 120

Ärende KF 2019/119

Revidering av taxa för sotning och
brandskyddskontroll
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för sotning och
brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-01-01.
Ärendet
Förslag till revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll har
utarbetats. Syftet är att sotningsverksamheten ska vara helt taxefinansierad.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för sotning och
brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 166
Tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2019-10-2
Förslag till Taxa för sotning och brandskyddskontroll
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KF § 121

Ärende KF 2019/120

Avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning
Beslut
Kommunfullmäktige antar Avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning att gälla från och med 2020-01-01.
Ärendet
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts och
har rätt till ersättning från dödsboet för omkostnader i samband med detta.
Socialnämnden ska enligt lagstiftningen i vissa fall ansvara för en
provisorisk dödsboförvaltning och får begära ersättning från dödsboet för
omkostnader i samband med detta. Utifrån Vansbro kommuns organisation
motsvarar kommunstyrelsen det lagstiftningen avser med socialnämnd.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige antar Avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning att gälla från och med 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 177
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2019-10-03
Förslag till Avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
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Kommunfullmäktige
KF § 122

Ärende KF 2019/121

Utökat borgensåtagande Vansbro Teknik AB (VTAB)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 155 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendet
Vansbro Teknik AB har inkommit med en begäran om att utöka
kommunens borgensåtagande med 20 mkr, från 135 mkr till 155 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om Strategisk plan 2020-2022 (KS
2019/363) om borgen för Vansbro Teknik AB på 135 mkr, nyttjad
borgensnivå 181231 var 119 mkr. Strategisk plan behandlades innan
inriktningsbeslut om avloppsreningsverk för Dala-Järna och Vansbro.
Kommunfullmäktige beslutade (KF 2019/108) att inriktningen är att
avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras. Orsaken till det
utökade behovet av borgen är stora investeringsbehov under 2020 som inte
kan täckas med egna medel och är avgörande för att genomföra renovering
av avloppsreningsverken.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 155 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 180
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-27
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KF § 123

Ärende KF 2019/80

Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att punkt 13 i Handlingsplan för
vitalisering av kommunfullmäktige tas bort.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa Handlingsplan för
vitalisering av kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp så att beslutade uppdrag genomförs enligt plan.
Ärendet
Den 29 januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge
demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för
vitalisering av fullmäktiges arbete och sammanträden.
Demokratiberedningen utarbetade 2019-04-04 förslag till sådan
handlingsplan med ett antal åtgärder kopplade till områden som Sveriges
Kommuner och Landsting identifierat som framgångsfaktorer för ett vitalt
fullmäktige. 2019-05-27 KF § 69 beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet till demokratiberedningen för kostnadsberäkning och
prioritering.
Förslag
Kommunstyrelsens yttrande:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
Handlingsplan för vitalisering av kommunfullmäktige, daterad 2019-09-03,
med undantag av punkterna 3, 9, 11, 13 och 14 som stryks.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp så att beslutade uppdrag genomförs enligt plan.
Demokratiberedningens förslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Handlingsplan för vitalisering
av kommunfullmäktige, daterad 2019-09-03.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp så att beslutade uppdrag genomförs enligt plan.
Gunnel Gustafsson (V), Anders Lundin (C), Wahan Harutun (KP) yrkar
bifall till demokratiberedningens förslag.
Torsten Larsson (KD) yrkar avslag på punkt 13, i övrigt bifall till
demokratiberedningens förslag.
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Gustav Tällbergs (C) förslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar att punkt 13 i Handlingsplan för
vitalisering av kommunfullmäktige, daterad 2019-09-03, tas bort.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa Handlingsplan för
vitalisering av kommunfullmäktige, daterad 2019-09-03.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp så att beslutade uppdrag genomförs enligt plan.
Anders Lundin (C) yrkar bifall till Gustav Tällbergs (C) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Gustav Tällbergs (C) förslag
och demokratiberedningens förslag mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Gustav Tällbergs (C) förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 192
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 3
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-08-19
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige, 2019-09-03
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KF § 124

Ärende KF 2019/95

Reglemente för krisledningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden i
Vansbro kommun och beslutar att krisledningsnämnden i enlighet med
förslag 2 ska ha fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare.
Reservationer
Gunnel Gustafsson (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
förmån för eget förslag.
Ärendet
I enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i
kommuner finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid – en krisledningsnämnd.
Krisledningsnämnden har som enda uppgift att leda kommunens arbete vid
en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från
kommunstyrelsen och andra nämnder som berörs av krisen. Tidigare har
kommunstyrelsen i sin helhet också varit krisledningsnämnd. Det kan tyckas
vara en allt för stor organisation, att en nämnd med elva ledamöter och elva
ersättare ska träda in i en krissituation. Samtidigt ska krisledningsnämnden
kunna verka över lång tid vid utdragna händelser, vilket kan innebära
skifttjänstgöring. En nämnd med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare
torde vara avpassad för uppdraget, också med tanke på utbildning och
övning inom området.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
demokratiberedningens förslag att:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden i
Vansbro kommun och beslutar att krisledningsnämnden i enlighet med
förslag 2 ska ha fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare.
Gunnel Gustafsson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gunnel Gustafssons (V)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 193
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 5
Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2019-06-18
Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt 2016-02-15
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Kommunfullmäktige
KF § 125

Ärende KF 2019/54

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna kommunstyrelsens reglemente utan
justeringar.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram åtgärder i syfte att göra
kommunfullmäktige mer delaktig i kommunstyrelsens arbete samt för att
öka insynen i kommunstyrelsens arbete.
Kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsens handlingar i den mån det
är lagligt och lämpligt med hänsyn till vad ärendet avser offentliggörs för att
ge alla kommunfullmäktiges ledamöter, även de som tillhör partier utan
representation i kommunstyrelsen, samma möjlighet att ta del av dessa.
Ärendet
I den utredning som kommunfullmäktige begärde då ärendet
återremitterades den 2019-06-24 (§ 85), tydliggörs att kommunfullmäktige
såväl som kommunstyrelsen och varje nämnd är separata myndigheter vid
tillämpning av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen.
Det innebär i klartext att kommunfullmäktige inte kan fatta beslut som
ligger inom kommunstyrelsens ansvar som myndighet. Då det saknas
lagstöd kan inte kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska
offentliggöra de handlingar som bifogas kallelsen på hemsidan.
Inte heller har kommunfullmäktige något lagstöd att bestämma att samma
handlingar ska göras tillgängliga för kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lämnar
kommunstyrelsens reglemente utan justeringar.
Demokratiberedningens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komma med
förslag hur kommunfullmäktige kan bli delaktig i kommunstyrelsens arbete
genom att till exempel tillhandahålla kommunstyrelsens handlingar inför
styrelsens sammanträden eller på några andra sätt. Även beakta intresset av
öppenhet och i den mån det är lagligt och lämpligt med hänsyn till vad
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ärendet avser, publicera beslutsunderlagen tillsammans med kallelsen, på
anslagstavlan.
Gustav Tällberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tilläggsförslag:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram åtgärder i syfte att göra
kommunfullmäktige mer delaktig i kommunstyrelsens arbete samt för att
öka insynen i kommunstyrelsens arbete.
Kommunfullmäktige önskar att kommunstyrelsens handlingar i den mån det
är lagligt och lämpligt med hänsyn till vad ärendet avser offentliggörs för att
ge alla kommunfullmäktiges ledamöter, även de som tillhör partier utan
representation i kommunstyrelsen, samma möjlighet att ta del av dessa.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under bifall eller avslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Gustav Tällbergs första tilläggsförslag under bifall eller
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Gustav Tällbergs andra tilläggsförslag under bifall eller
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer demokratiberedningens förslag under bifall eller avslag
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 194
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 4
Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2019-08-16
Utredning ”Frågor kring tillgänglighet till kallelser och beslutsunderlag till
kommunstyrelsen”, Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2019-08-14

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18

Sida 18 (32)

Kommunfullmäktige
KF § 126

Ärende KF 2019/114

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för Kommunstyrelsen i Vansbro
kommun, daterat 2019-09-25.
Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Ett förslag till revidering av reglementet har utarbetats. Förslaget innebär att
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen 5 kap. 2 § delegerar en
ärendegrupp till kommunstyrelsen.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
demokratiberedningens förslag att:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för Kommunstyrelsen i Vansbro
kommun, daterat 2019-09-25.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 195
Protokollsutdrag, 2019-10-03 KF Db § 9
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-09-25
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, 2019-0925

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 127

Ärende KF 2019/122

Revidering av förbundsordning för Västerdalarnas
utbildningsförbund
Beslut
Kommunfullmäktige reviderar förbundsordningen för Västerdalarnas
utbildningsförbund enligt följande:
I § 5 ändras förbundsdirektionen från nuvarande sex ledamöter och sex
ersättare till två ledamöter och två ersättare.
I § 16 ändras till att inget arvode utgår.
Ändringarna ska gälla från 2020-01-01.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C)
till Vansbro kommuns representant i direktionen i Västerdalarnas
utbildningsförbund från och med 2020-01-01.
Kommunfullmäktige utser Torsten Larsson (KD) till ersättare i direktionen i
Västerdalarnas utbildningsförbund från och med 2020-01-01.
Ärendet
Från 1 januari 2020 övergår verksamheten i nuvarande Västerdalarnas
utbildningsförbund till respektive kommun. Arbetet med övergången efter
årsskiftet och likvidation av förbundet bedöms inte vara lika omfattande för
direktionen som att bedriva verksamheten i förbundet. Ändring föreslås
därför av förbundsordningen för 5 § Förbundsdirektion att ändra från
nuvarande sex ledamöter och sex ersättare till två ledamöter.
Vidare föreslås ändring i arbetsordningens fjärde paragraf från att minst sex
sammanträden per år ska hållas till att sammanträden hålls vid behov.
Ändringarna ska gälla från 1 januari 2020.
Förslag
Kommunfullmäktige reviderar förbundsordningen för Västerdalarnas
utbildningsförbund enligt följande:
I § 5 ändras förbundsdirektionen från nuvarande sex ledamöter och sex
ersättare till två ledamöter.
I § 16 ändras till att inget arvode utgår.
Ändringarna ska gälla från 2020-01-01.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C)
till Vansbro kommuns representant i direktionen i Västerdalarnas
utbildningsförbund från och med 2020-01-01.

Ordförandens tilläggsförslag:
Första meningen i kommunstyrelsens förslag kompletteras med lydelsen
”och två ersättare”.
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Kommunfullmäktige utser Torsten Larsson (KD) till ersättare i direktionen i
Västerdalarnas utbildningsförbund från och med 2020-01-01.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under bifall eller avslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer ordförandens tilläggsförslag under bifall eller avslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Anneli Hultgrens (C) förslag under bifall eller avslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 188
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-27
Förbundsordning för Västerdalarnas Utbildningsförbund,

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 128

Ärende KF 2019/81

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.
Ärendet
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt. I enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen
godkändes. I de fall det inte har gått ett år sedan motionen godkändes, ges
ingen anledning till varför motionen inte beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under våren och ett under
hösten.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 189
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-10-18

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 129

Ärende KF 2019/28

Återrapportering av partistöd 2018
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av demokratiberedningens beslut 201909-03 KF Db § 1 avseende återrapportering av partistöd 2018.
Ärendet
I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd ska
demokratiberedningen bereda ärendet avseende återrapportering av
partistöd.
Mottagare av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet. Redovisning ska ske skriftligt på blankett
för redovisning av kommunalt partistöd. Rapport från granskaren lämnas på
samma blankett. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. Sista inlämningsdatum för redovisning samt
granskning gällande partistödet är fastställt till den 30:e juni varje år enligt
Reglemente för kommunalt partistöd.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av demokratiberedningens beslut 201909-03 KF Db § 1 avseende återrapportering av partistöd 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 191
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 1
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-07-01
Sammanställning
Redovisning Kristdemokraterna, 2019-03-05
Redovisning Moderaterna, 2019-06-04
Redovisning Centerpartiet, 2019-06-17
Redovisning Vänsterpartiet, 2019-06-26
Redovisning Kommunpartiet, 2019-06-27
Redovisning Socialdemokraterna, 2019-06-28
Redovisning Liberalerna, 2019-07-01

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 130

Ärende KF 2019/123

Utbetalning av partistöd 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Partistöd för år 2020 betalas ut till följande sju (7) partier representerade i
fullmäktige:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Kommunpartiet
- Kristdemokraterna
- Landsbygdspartiet Oberoende
- Vänsterpartiet
Ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Sett till de krav som ställs på redovisning och granskning samt
representation i kommunfullmäktige som har angivits i Reglemente för
kommunalt partistöd uppfyller sju (7) partier kraven för att vara berättigade
till partistöd år 2020.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Partistöd för år 2020 betalas ut till följande sju (7) partier representerade i
fullmäktige:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Kommunpartiet
- Kristdemokraterna
- Landsbygdspartiet Oberoende
- Vänsterpartiet
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 190
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-08-20

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 131

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS från kvartal 4 år 2018 till kvartal 3 år 2019
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS.
Ärendet
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande
beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska
vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej
verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 198
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 199
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 200
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-11
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-11
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-11
Rapport kvartal 2 och 3 2019
Rapport kvartal 1 2019
Rapport kvartal 4 2018

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 132

Ärende KF 2019/30

Avsägelser från styrelsen i Vansbro teknik AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse har inkommit från Pär Månsson (V) och avser uppdraget som
ersättare i Vansbro Teknik AB.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-10-07

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 133

Ärende KF 2019/29

Avsägelser från kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse har inkommit från Christer Spett (KD) och avser uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-10-13

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 134

Val till styrelsen i Vansbro Teknik AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnel Gustafsson (V) till ersättare i styrelsen
för Vansbro Teknik AB.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ersättare
i styrelsen för Vansbro Teknik AB.
Förslag
Jonas Gustafssons (V) förslag:
Kommunfullmäktige utser Gunnel Gustafsson (V) till ersättare i styrelsen
för Vansbro Teknik AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18

Kommunfullmäktige
KF § 135

Val till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige utser Dick Bergkvist (KD) till ersättare i
kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunfullmäktige utser Dick Bergkvist (KD) till ersättare i
kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 136

Ärende KF 2019/105

Val av ersättare till ombud för Intresseföreningen
Västerdalsbanan
Beslut
Kommunfullmäktige utser Nall Lars-Göran Andersson (S) till ersättare för
ombud till föreningsstämma för Intresseföreningen Västerdalsbanan för
perioden 2019 - 2022.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ersättare för ombud till föreningsstämma för Intresseföreningen
Västerdalsbanan för perioden 2019 - 2022.
Ärendet bordlades vid fullmäktige sammanträde den 30 september 2019.
Förslag
Monica Ericssons (S) förslag:
Kommunfullmäktige utser Nall Lars-Göran Andersson (S) till ersättare för
ombud till föreningsstämma för Intresseföreningen Västerdalsbanan för
perioden 2019 - 2022.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 137

Ärende KF 2019/94

Val av personliga ersättare till kommunfullmäktiges
demokratiberedning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för perioden till och med 2022-10-14 utse
personliga ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning enligt
följande:
Karl Björklund (M), ersättare för Magdalena Busk (M)
Torsten Larsson (KD), ersättare för André Ihlar (KD)
Ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ersättare för Moderaternas och
Kristdemokraternas ordinarie ledamöter i fullmäktiges demokratiberedning.
Förslag
Karl Björklunds (M) förslag:
Kommunfullmäktige utser Karl Björklund (M) till ersättare i
kommunfullmäktiges demokratiberedning
André Ihlars (KD) förslag:
Kommunfullmäktige utser Torsten Larsson (KD) till ersättare i
kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18
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Kommunfullmäktige
KF § 138

Ärende KF 2019/129

Val till krisledningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för perioden till och med 2022-12-31 utse
ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden enligt följande:
Ledamöter
Pär Skagerling (M)
Nils-Erik Edlund (S)
Torsten Larsson (KD)
Stina Munters (C)
Kurt-Lennart Karlsson (V)
Ersättare
Monica Ericsson (S)
Nathalie Larsson Berglund (KD)
Lars-Olov Liss (C)
John Säljgård (LPO)
Gunnel Gustafsson (V)
Presidium
Stina Munters (C), ordförande
Torsten Larsson (KD), 1:e vice ordförande
Nils-Erik Edlund (S), 2:e vice ordförande
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val till krisledningsnämnden för
perioden fram till och med den 31 december 2022.
Förslag
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att för perioden till och med 2022-12-31 utse ledamöter och ersättare i
krisledningsnämnden enligt följande:
Ledamöter
Pär Skagerling (M)
Nils-Erik Edlund (S)
Torsten Larsson (KD)
Stina Munters (C)
Kurt-Lennart Karlsson (V)

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-18

Kommunfullmäktige
Ersättare
Monica Ericsson (S)
Nathalie Larsson Berglund (KD)
Lars-Olov Liss (C)
John Säljgård (LPO)
Gunnel Gustafsson (V)
Presidium
Stina Munters (C), ordförande
Torsten Larsson (KD), 1:e vice ordförande
Nils-Erik Edlund (S), 2:e vice ordförande
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-03 KF Vb § 4

Justerande

Utdragsbestyrkande
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