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KS § 1  

Justering av dagordningen 

Beslut 

Ärendena ”Begäran om överprövning av beslut”, ”Distribuering av 

handlingar till förtroendevalda”, ”Renovering av Vansbro stationshus” och 

”Antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen” läggs till 

dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendena ”Begäran om överprövning av beslut”, ”Distribuering av 

handlingar till förtroendevalda”, ”Renovering av Vansbro stationshus” och 

”Antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen” läggs till 

dagordningen.   
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KS § 2  

Rivning av godsmagasin på fastigheten Vansbro 1:37 

Beslut 

1. Med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värden beslutas om 

avslag för rivningsansökan, i enlighet med 9 kap 34 § Plan- och bygglag. 

  

2. Avgift för avslag av ansökan om rivningslov fastställs till 7 600 kr i 

enlighet med fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Ärendet 

Fastighet: VANSBRO 1:37 

Sökande: Trafikverket, 405 33 Göteborg 

  

Bakgrund 
En ansökan om rivningslov för rivning av godsmagasinet på fastigheten 

Vansbro 1:37 inkom från Trafikverket 2017-11-29. Godsmagasinet ligger 

inom riksintresse för kulturmiljö i anslutning till det 

byggnadsminnesförklarade stationshuset. 

  

Godsmagasinet omfattas av pågående arbete med att häva detaljplaner och 

införa områdesbestämmelser för att skydda riksintresset. Därför beslutade 

kommunstyrelsen om anstånd med att lämna beslut i frågan 2018-02-13, KS 

§ 34/2018. 

  

Då kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökan 

om lov inkommit skall ärendet avgöras utan dröjsmål, i enlighet med 9 kap 

28 § Plan- och bygglag (PBL). 

  

I förslag till områdesbestämmelser för Järnvägsgatan, där granskning skall 

ske vårvintern 2020, är godsmagasinet belagt med rivnings- och 

förvanskningsförbud med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde 

och betydelse för framväxten av Vansbro tätort. 

  

Lagstiftning 
Endast två kriterier skall prövas när det kommer till rivningslov, enligt 9 kap 

34 § Plan- och bygglag (PBL): huruvida byggnaden omfattas av 

rivningsförbud, eller ifall byggnaden bör bevaras med hänsyn till dess 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

  

En byggnad behöver inte på förhand vara utpekad som värdefull enligt 8 

kap 13 § PBL för att bedömas som bevarandevärd; en utredning skall göras i 

varje enskilt fall. 
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Utredning 
En utredning om godsmagasinet har gjorts i det pågående arbetet med 

framtagande av områdesbestämmelser för att ta reda på byggnadens värden. 

Vansbro kommuns tillförordnade stadsarkitekt och byggnadsantikvarie har 

till områdesbestämmelserna upprättat en tillhörande byggnadsordning som 

på ett antal ställen berör godsmagasinet, och har även beskrivit byggnaden i 

det tillhörande fastighetsbladet Vansbro 1:37 – godsmagasinet. 

  

Godsmagasinet omnämns i Riksantikvarieämbetets publikation 

”Riksintresse för kulturmiljövården – Dalarnas län” i beskrivningen av 

själva riksintresset: 

  

 Järnvägsgatan i Vansbro [W 115] (Järna sn) 
  

Motivering: 

Tätortsmiljö från 1870-talet, karaktäristiskt järnvägssamhälle som uppvuxet 

kring bygdens sågverksindustri. (Stationssamhälle). 

 

Uttryck för riksintresset: 

Enhetlig och tidstypisk affärshusbebyggelse utmed järnvägen och det 

ståtliga stationshuset från sent 1800-tal med omgivande anläggningar i form 

av lokstall, magasin m.m. 

  

Samtal har förts mellan kommunens tillförordnade 

stadsarkitekt/byggnadsantikvarie och länsstyrelsens handläggare om 

betydelsen av att byggnadsminnesförklara godsmagasinet. Avsikten skulle 

vara att bevara den samlade kulturhistoriskt värdefulla stationsmiljö som 

utgör kärnan i riksintresset. 

  

Såväl Riksantikvarieämbetets beskrivning av riksintresset som 

områdesbestämmelsernas tillhörande byggnadsordning och fastighetsblad 

visar att godsmagasinet utan tvivel har ett högt historiskt och 

kulturhistoriskt värde. Byggnaden har dessutom höga stadsbildsmässiga, 

med andra ord konstnärliga värden, och har genom åren spelat en betydande 

roll för Vansbro som tätort. 

  

Kommunens tillförordnade stadsarkitekt och byggnadsantikvarie 

sammanfattar godsmagasinets historiska och kulturhistoriska värden i 

samrådsredogörelsen för områdesbestämmelserna: 

  

Vansbro station är byggnadsminnesförklarad sedan 1975, först som statligt 

byggnadsminne. En omfattande restaurering av magasinet och perrongtaket 

gjordes av SJ med statligt kulturmiljöbidrag via länsstyrelsen år 1995. 
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Detta ingick i samma projekt som restaureringen av stationshuset. Beslut 

togs då också att bevara perrongtaket i sin helhet. 

  

Stationsmiljön är en omistlig del av ortens historia och ursprung. Vansbro 

som järnvägs- och industrisamhälle har en betydelsefull plats i såväl 

Dalarnas kulturhistoria som rikets, vilket utnämningen till 

riksintresseområde för kulturmiljövården visar. De viktigaste byggnaderna, 

de som i högsta grad karakteriserar verksamheten på stationen, finns 

fortfarande kvar – stationshuset, godsmagasinet och lokstallet. Dessutom 

har en ursprunglig förrådsbyggnad bevarats, avskild från spåren vid 

Järnvägsgatan. För förståelsen av områdets tidigare funktion och betydelse 

är det viktigt att bevara alla de återstående byggnaderna. Miljön och de 

enskilda byggnaderna är en stor del av Vansbros identitet och något av en 

kärna i riksintresseområdet. Uttrycket för riksintresset beskrivs så här: 

”Enhetlig och tidstypisk affärshusbebyggelse utmed järnvägen och det 

ståtliga stationshuset från sent 1800-tal med omgivande anläggningar i form 

av lokstall, magasin m.m.”   

  

Dalarnas museum gjorde år 2007 en bedömning av ett stort antal 

byggnader som dåvarande Banverket hade för avsikt att riva. Det aktuella 

godsmagasinet var ett av dem och det bedömdes ha högt byggnadshistoriskt 

värde, och borde ingå i byggnadsminnet Vansbro station. Sedan dess har 

flera av de då listade byggnaderna rivits, framför allt godsmagasin, vilket 

gör just detta hus ännu värdefullare på grund av sin sällsynthet. 

  

Enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 1§ är det ”en nationell 

angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön 

delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 

aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se 

till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.” 

  

Utredningen av byggnadens värde har sammanfattningsvis visat på att 

godsmagasinet har höga historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden 

för Vansbro tätort. 

  

Synpunkter 
Trafikverket har informerats om att kommunen bedömer godsmagasinet 

som bevarandevärt och har getts möjlighet att inkomma med synpunkter då 

förslag till beslut går sökande emot. Trafikverket har meddelat att 

synpunkter som inlämnats 2019-03-07 i ärende om att införa 

områdesbestämmelser där byggnaden beläggs med rivningsförbud skall 

gälla även i ärende om rivningslov. 

  

”Trafikverket vill riva byggnaden pga.: 
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- Trafikverket har inte användning av byggnaden. Den behövs inte för 

järnvägsändamål. 

- Trafikverkets uppdrag är att sälja eller riva de fastigheter som vi inte 

behöver för järnvägsrelaterad verksamhet. Det är inte Trafikverkets 

huvuduppgift att äga fastigheter och förvalta dem. 

- Markföroreningar- relativt stora mängder bekämpningsmedel har 

hanterats inom bangården. Det är okänt var dessa kemikalier har förvarats. 

Enligt en inventering av riskerna med föroreningar, gjord av Trafikverket, 

är riskerna stora för markföroreningar vid byggnaden. Det krävs sanering 

innan någon annan skulle kunna ta över den (förutsatt att vi skulle vilja 

eller kunna sälja). 

- Vi kan inte sälja byggnaden. Den ligger mitt i spårområdet och är 

omgiven av Trafikverkets fastighet och spår. Det skulle bli spårspring. 

Arbeten får inte göras, maskiner och människor etc får inte vara på 

Trafikverkets fastighet. Detta gör det svårt för en fastighetsägare att bygga 

och underhålla. Riskerna för att trafiksäkerheten skulle försämras är därför 

stora. 

Läget är bullerstört.” 

  

Slutsats 
Inkomna synpunkter från sökande medför inte att rivningslov kan beviljas. 

Byggnadsnämnden äger ej rätt att enligt PBL 9 kap 34 § ta hänsyn till 

fastighetsägarens affärsmässiga uppdrag och situation vid prövning av 

rivningslov, utan enbart skall behandla frågan om huruvida byggnaden i 

fråga omfattas av rivningsförbud, eller ifall byggnaden bör bevaras med 

hänsyn till dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 

värde. 

  

Utredningen som gjorts har visat att godsmagasinet utan tvivel har höga 

historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden och därför bör bevaras. 

Eftersom ansökan om rivningslov ej kan beviljas enligt 9 kap 34 § PBL 

skall ansökan avslås. 

  

Upplysningar 
Detta beslut är överklagningsbart. För information om hur en överklagan går 

till, se bifogade instruktioner. 

  

Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 7 § 

Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett rivningsförbud 

eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt 

till ersättning av kommunen för den skada som rivningsförbudet eller det 

vägrade rivningslovet medför. 
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Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet 

eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i förhållande till värdet 

av den berörda delen av fastigheten. 

  

Beslutsunderlag, Inkom 
Ansökan, 2017-11-29 

Materialinventering, 2017-10-03 

Samrådshandling: byggnadsordning till Järnvägsgatan i Vansbro 2017 

Samrådshandling: Vansbro 1:37 - Godsmagasinet 

 

Situationsplan, 2017-10-03 

Yttrande från sökande, 2018-03-07 

  

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-03 § 

234 för redovisning av konsekvenser. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värden beslutas om 

avslag för rivningsansökan, i enlighet med 9 kap 34 § Plan- och bygglag. 

  

2. Avgift för avslag av ansökan om rivningslov fastställs till 7 600 kr i 

enlighet med fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

  

Torsten Larsson (KD), John Säljgård (LPO), Nils-Erik Edlund (S) och 

Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 234 

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-11-25   
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KS § 3 Ärende KS 2019/964 

Granskning av detaljplaneupphävande för 
Järnvägsgatan med mera 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att nytt samråd ska ske med personliga 

inbjudningar till fastighetsägare, och övriga intressenter för att säkerställa 

konstruktiv dialog och bra beslut i ärendet. 

Ärendet 

Samråd har genomförts för förslag till upphävande av detaljplaner inom 

riksintresset Järnvägsgatan i centrala Vansbro. Förslaget har varit på 

samråd, och i samband med det hölls samrådsmöte i form av öppet hus. 

Samtliga inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts i en 

samrådsredogörelse. Vissa av de inkomna synpunkterna har beaktats och 

inarbetats i granskningsförslaget till upphävande av detaljplaner, i enlighet 

med kommentarerna i samrådsredogörelsen. 

  

Samrådsredogörelsen kommuniceras till de som lämnat synpunkter efter 

godkännande. De största skillnaderna mellan samrådshandlingar och 

granskningshandlingar efter revidering är följande: 

- Områdesgränsen inom vilken detaljplanerna upphävs har justerats för att 

undgå att strandskydd återinträder i den nordvästra delen av området. 

- Handlingarna har bytt rubrik och texten har förtydligats för bättre 

läsförståelse. 

- Planförfarandet har ändrats till utökat förfarande. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag:  

Ärendet återremitteras för att nytt samråd ska ske med personliga 

inbjudningar till fastighetsägare, och övriga intressenter för att säkerställa 

konstruktiv dialog och bra beslut i ärendet. 

  

Anneli Hultgren (C) och Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till Lars-

Olov Liss (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-12-11 

Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning) 

Samrådsredogörelse   
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KS § 4 Ärende KS 2019/965 

Granskning av områdesbestämmelser för 
Järnvägsgatan 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att nytt samråd ska ske med personliga 

inbjudningar till fastighetsägare, och övriga intressenter för att säkerställa 

konstruktiv dialog och bra beslut i ärendet. 

 

Den politiska inriktningen är att områdesbestämmelserna ska underlätta för 

fastighetsägare samt möjliggöra utvecklingen av Järnvägsgatan utifrån 

dagens behov. Riksintresset får inte bli ett hinder för denna utveckling. 

Ärendet 

Samråd har hållits för förslag till områdesbestämmelser för riksintresset 

Järnvägsgatan. Samtliga inkomna synpunkter på samrådshandlingarna har 

sammanställts i en samrådsredogörelse. Vissa av de inkomna synpunkterna 

har beaktats och inarbetats i granskningsförslaget till 

områdesbestämmelserna, i enlighet med kommentarerna i 

samrådsredogörelsen. 

 

De största förändringarna mellan samrådshandlingar och 

granskningshandlingar är följande: 

1. Förfarandet har justerats till utökat förfarande. 

2. Utökad lovplikt införs bland annat de så kallade attefallsåtgärderna. 

Avgiften för ärenden med utökad lovplikt inom områdesbestämmelserna 

undantas från avgift i byggtaxan. 

3. Områdesgränsen har justerats för att undgå återinförande av strandskydd 

då gällande detaljplaner upphävs och ersätts av områdesbestämmelser. 

4. Rivningsförbudet inom områdesbestämmelserna har kompletterats. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag:  

Ärendet återremitteras för att nytt samråd ska ske med personliga 

inbjudningar till fastighetsägare, och övriga intressenter för att säkerställa 

konstruktiv dialog och bra beslut i ärendet. 

 

Den politiska inriktningen är att områdesbestämmelserna ska underlätta för 

fastighetsägare samt möjliggöra utvecklingen av Järnvägsgatan utifrån 

dagens behov. Riksintresset får inte bli ett hinder för denna utveckling. 
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Beslutsunderlag 

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-12-11 

Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning, byggnadsordning, 

fastighetsblad) 

Samrådsredogörelse   
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KS § 5 Ärende KS 2017/915 

Motion, renhållningstaxor för fritidshus 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad i och med att kommunfullmäktiges beslut 2017-

12-11 § 127 om avfallstaxa 2018, innehållande att i grundtaxan för fast 

boende ska även ett fritidshus eller liknande ingå, vunnit laga kraft. 

  

Därmed är intentionerna i motionen tillgodosedda. 

Ärendet 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige avseende renhållningstaxor. 

Motionen innehåller förslag om att ge Vansbro Teknik AB i uppdrag att 

föreslå ändringar i renhållningstaxan syftande till följande förändringar: 

- att för fastighetsägare som bor permanent i kommunen debiteras ingen 

särskild renhållningstaxa för fritidshuset 

- att för fritidshusägare boende i annan kommun uppdrar 

kommunfullmäktige till Vansbro Teknik AB att finna en smidigare 

hantering för hämtning av sopor 

  

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-16 § 16 i 

avvaktan på resultatet av den rättsliga processen. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Motionen anses besvarad i och med att kommunfullmäktiges beslut 2017-

12-11 § 127 om avfallstaxa 2018, innehållande att i grundtaxan för fast 

boende ska även ett fritidshus eller liknande ingå, vunnit laga kraft. 

  

Därmed är intentionerna i motionen tillgodosedda. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2018-01-16 KS § 16 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2017-11-28 

Motion angående renhållningstaxor för fritidshus   
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KS § 6 Ärende KS 2019/1106 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till Reglemente för kommunstyrelsen 

i Vansbro kommun, daterat 2020-01-05. 

Ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap. 4 § ska fullmäktige anta reglemente om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

  

Ett förslag till revidering av reglemente har utarbetats. Förslaget innebär att 

fullmäktige delegerar ett antal ärendegrupper till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till 

Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, daterat 2020-01-05. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-01-05 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, 2020-01-

05   
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KS § 7 Ärende KS 2020/8 

Beslut om att utse skolchef 

Beslut 

Kommunstyrelsen som huvudman för Vansbro kommuns samtliga 

verksamheter inom skolväsendet, utser förvaltningsområdeschef för 

utbildning, kultur och fritid till skolchef. 

  

Avstämning kring uppdraget sker senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 16 juni 2020. 

Ärendet 

Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i 

enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 

8§). För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de 

statliga kraven innebär infördes från och med 1 januari 2019 en statligt 

reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av 

regler. Kommunstyrelsen ska därför enligt den nya bestämmelsen i 

skollagen (2010:800) utse en skolchef. 

  

Benämningen skolchef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom 

skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är 

skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de 

föreskrifter som gäller för utbildningen. Om skolchefen upptäcker att 

verksamheten inte lever upp till vissa krav i författningarna ska brister 

åtgärdas inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter 

inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att 

informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig. Skolchefen ska förutsättas 

ha en god inblick i verksamheterna och bör kunna upptäcka om utbildningen 

inte lever upp till författningskraven i vissa avseenden. Skolchefen ska spela 

en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet och i att skapa goda 

förutsättningar för rektorerna i deras uppdrag. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen som huvudman för Vansbro kommuns samtliga 

verksamheter inom skolväsendet, utser förvaltningsområdeschef för 

utbildning, kultur och fritid till skolchef. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

  

Ordförandens tilläggsförslag: 
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Avstämning kring uppdraget sker senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 16 juni 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-01-08   
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KS § 8 Ärende KS 2020/10 

Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-2024 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-

2024. 

Ärendet 

Behovet att ta fram en ny näringslivsstrategi har blivit mer och mer tydligt 

de senaste åren utifrån de förändrade utmaningar kommunen står i och inför. 

Utmaningarna är bland annat brist på kompetens, bostäder och tillgång till 

bredband, men också Vansbro kommuns attraktivitet som ställe att arbeta 

och leva i. Överflyttningen av näringslivsfunktionen från den ekonomiska 

föreningen Näringslivssamverkan till Vansbro kommuns förvaltning har 

också varit ett skäl till att se över vilka utmaningarna är, hur man på bästa 

sätt arbetar med dessa, och sätta mål att sträva mot. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi 

för Vansbro kommun 2020-2024. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Näringslivschef, tjänsteutlåtande 2020-01-10 

Förslag till Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-2024   
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KS § 9 Ärende KS 2020/4 

Redovisning av delegationsbeslut januari 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från 

delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Redovisning sker 

regelbundet till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut IFO 2019-12 (2020-01-03) 

Delegationsbeslut IFO 2020-01-03 

Delegationsbeslut W3D3 2019-11-14 - 2020-01-06   



 

Protokoll Sida 19 (23) 

2020-01-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 10  

Begäran om överprövning av beslut 

 

SEKRETESS 

 

För den här paragrafen gäller sekretess enligt 26 kap 1 § första stycket 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  
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KS § 11  

Återkoppling avseende åtgärdsplanen 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ges skriftlig återkoppling avseende åtgärdsplanen. 

Beslutsunderlag 

Återkoppling avseende åtgärdsplanen Utbildning, kultur och fritid 

Återkoppling avseende åtgärdsplanen Samhällsbyggnad 

Återkoppling avseende åtgärdsplanen Intern Service 

Återkoppling avseende åtgärdsplanen Personal 
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KS § 12 Ärende KS 2020/19 

Distribuering av handlingar till förtroendevalda 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att: 

- avveckla möjligheterna för förtroendevalda att få tillhandahållna läsplattor 

och/eller mobila abonnemang snarast eller så snart eventuella bindningstider 

löper ut, 

- använda en portal där förtroendevalda får inloggning. Möjlighet att få 

handlingar i pappersform ska erbjudas till de förtroendevalda som så begär. 

Ärendet 

Pär Skagerling (M) initierar ärende avseende distribuering av handlingar till 

förtroendevalda. Skäl för uppdraget anförs vara att då Vansbro kommun står 

inför ekonomiska utmaningar bör såväl förvaltning som politik göra 

ansträngningar för att spara. Flera kommuner erbjuder inte teknisk 

utrustning till förtroendevalda utan endast inloggning till sin portal, som kan 

nås från egna telefoner, läsplattor och datorer. 

Förslag 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att: 

- avveckla möjligheterna för förtroendevalda att få tillhandahållna läsplattor 

och/eller mobila abonnemang snarast eller så snart eventuella bindningstider 

löper ut, 

- använda en portal där förtroendevalda får inloggning. Möjlighet att få 

handlingar i pappersform ska erbjudas till de förtroendevalda som så begär.   
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KS § 13 Ärende KS 2020/20 

Renovering av Vansbro stationshus 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att renovera 

stationshuset i Vansbro i syfte att tillskapa lokaler för de verksamheter som 

idag finns i de externt hyrda lokaler som beslutats att man ska flytta ur. 

Ärendet 

Pär Skagerling (M) initierar ärende avseende renovering av Vansbro 

stationshus. Skäl för renovering anförs vara att då tidigare beslut tagits om 

att flytta ur externt hyrda lokaler underlättar en renovering av stationshuset 

ny lokalisering av de verksamheterna, samt att det arbete som pågår med att 

få Vansbros centrala delar mer levande skulle underlättas. 

Förslag 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att renovera 

stationshuset i Vansbro i syfte att tillskapa lokaler för de verksamheter som 

idag finns i de externt hyrda lokaler som beslutats att man ska flytta ur.   
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KS § 14 Ärende KS 2020/21 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att: 

- nästa mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 

31 till 21, 

- nästa mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 

till 9. 

Ärendet 

Pär Skagerling (M) initierar ärende avseende antal ledamöter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, med uppdrag om att utreda 

förutsättningarna för att reducera antalet i båda de politiska organen. Skäl 

för uppdraget anförs vara kommunens ansträngda ekonomiska situation, 

som bör leda till besparingar i såväl förvaltning som politik. Enligt 

kommunallagen 5 kap 5 § ska kommunfullmäktige ha minst 21 ledamöter 

för en kommun av Vansbros storlek, och att ha fler än så medför högre 

kostnader för politiken än nödvändigt. Även om kommunallagen medger att 

kommunstyrelsen har färre än det föreslagna 9 ledamöter bedöms det inte 

vara lämpligt på grund av den politiska organisationen i Vansbro kommun. 

Förslag 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att: 

- nästa mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 

31 till 21, 

- nästa mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 

till 9. 

 


