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KF § 85

Justering av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige lägger ärendet ”kommunfullmäktiges arbetsordning”
till dagordningen.
Ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige lägger ärendet ”kommunfullmäktiges arbetsordning”
till dagordningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Information och meddelanden
Ärendet
Protokoll från politiska organ finns utdelade vid dagens sammanträde
Revisorernas granskning av delårsrapporten för den gemensamma
hjälpmedelsnämnden samt granskning av delårsrapport per 2020-08-01
avseende Västerdalarnas utbildningsförbund finns utdelade vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss (C) informerar om
Brandkåren Norra Dalarna. Bland annat framkommer följande:
- Den 22 oktober genomfördes ett extrainsatt ägarråd med Brandkåren Norra
Dalarna och medlemskommunerna.
- I april prognostiserade förbundet ett överskott om 986 tkr. I september
prognostiserades ett underskott om 2,5 mkr.
- Anledningen anges vara nytt kollektivavtal och utbildningsinsatser.
- Förbundschefen har getts i uppdrag att omedelbart komma med åtgärder
för att nå en ekonomi i balans. Allt kommer dock inte att kunna hämtas hem
under år 2020.
- Vid ägarrådet gavs även en genomgång av verksamheten.
Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande:
- Förvaltningens krisledningsgrupp har startat upp ett kontinuerligt arbete
och kommer ha veckovisa avstämningar. Ställningstaganden kommer
löpande göras kring förändringar i verksamheterna.
- Den 20 november genomförs en digital workshop kring roller och ansvar
mellan politiker och tjänstemän med stöd av Skolverket. Förtroendevalda i
kommunstyrelsen och anställda i förvaltningen kommer att delta.
- Lärarförbundet skolranking. Årets ranking visar att kommunen har en
ordentlig utmaning framför sig.
- Ett utvecklingsarbete i förvaltningen pågår för att utveckla styrningen i
kommunen. Syftet är att övergå till en tillitsbaserad styrning och ledning.
- Rekrytering av skolchef pågår. Ansökningstiden går ut den 22 november.
Planen är att tillsätta tjänsten innan årsskiftet.
- Rekrytering beredskaps- och säkerhetssamordnare pågår.
- Webbsändning av fullmäktiges sammanträden. En omstart kommer göras
för att hitta en leverantör av webbsändningarna.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland
annat följande:
- Flertalet kommuner har lyft frågan om långa handläggningstider hos
Lantmäteriet. Regionen har undersökmöjligheterna till att inrätta ett
regionalt lantmäterikontor för Dalarnas kommuner. Utredningen visade att
lagstöd saknas gör ett gemensamt lantmäterikontor.
- Trafikverkets arbete med att utarbeta ett förslag till inriktningsunderlag
för transportinfrastrukturplanering.
- Aktuellt inom Dalarnas kommunförbund.
- Ett strategigruppsmöte med Trafikverket har genomförts för att diskutera
en gång- och cykelväg vid Vansbro västra. Trafikverket var tydliga med att
inte kommer finansiera en sådan väg.
- Myndigheten Centrum för våldsbejakande extremism stöttar kommunen i
frågor som gäller våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
Granskning av delårsrapport för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 avseende Västerdalarnas
utbildningsförbund

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärende KF 2020/44

Anmälan av motion om digitala läkemedelsautomater
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendet
Kurt-Lennart Karlsson (V) och Nall Lars-Göran Andersson (S) har
inkommit med en motion avseende digitala hjälpmedel i form av
läkemedelsautomater.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion, 2020-10-29

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-11-17

Sida 8 (30)

Kommunfullmäktige
KF § 88

Ärende KF 2020/42

Interpellation angående föreningsbidrag till vissa
föreningar med anledning av covid-19
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 december 2020.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
Interpellation från Kurt-Lennart Karlsson (V) till kommunstyrelsens
ordförande Stina Munters (C):
”Ett flertal kommuner, vi kan nog säga det stora flertalet, har på grund av
den rådande Corona situationen och de restriktioner som föreligger infört en
’fond’ där ideella föreningar som ej kunnat genomföra arrangemang som är
en betydande del av deras inkomster, kan söka ekonomiskt stöd ifrån.
Idrottsföreningar, kulturarrangemang, hembygdsföreningar och liknande
kan söka stöd från de av statsmakten skapade stödformer.
Byaföreningar och andra ideella föreningar som i sin verksamhet har
arrangemang som i vår kommun är ett viktigt inslag av kommunens
marknadsföring har tvingats ställa in sina arrangemang sedan april i år.
Dessa arrangemang är en betydande del av dessa föreningars ekonomi och
avgörande för deras framtid och överlevnad.
Vi hoppas därför att det i Vansbro kommun tillskapas en fond där
föreningar som inte är idrotts – kultur- hembygds eller liknande förening
som kan söka anslag ur de av statsmakten tillskapade stödfonder, har
möjlighet att söka stöd från kommunen för de uteblivna inkomsterna som
grundar sig på de restriktioner och rekommendationer som råder pga. covid
19.
Hur ser den styrande majoriteten på tillskapandet av en sådan fond för att
stödja de föreningar som idag kämpar för att överleva på grund av inställda
arrangemang.”
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Utdragsbestyrkande
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Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 december 2020.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-10-21
Interpellationssvar, 2020-11-16

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärende KF 2020/45

Interpellation avseende bärbara datorer och
politikerportal
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
Interpellation från Annika Simm-Eriksson (C) till kommunstyrelsens
ordförande Stina Munters (C):
”På kommunfullmäktige 2020-06-15 § 54 beslöts att: ’Kommunfullmäktige
beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan mobilt bredband till de
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
jävsnämnden som har behov därav, varpå alla kallelser och handlingar ska
distribueras digitalt. Det skall skapas en politikerportal där alla handlingar,
med undantag av sekretessärenden och ärenden som kan anses vara
olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda har tillgång till portalen’.
Min fråga är hur långt man har kommit i processen för att verkställa beslutet
och när kommer att träda i kraft.
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C):
”Planen är att digitala handlingar kommer att distribueras från årsskiftet.
Det ärendehanteringssystem som upphandlats håller nu på att driftsättas. Då
sekretariatet varit i stab under året på grund av rådande pandemi, har arbetet
med digitaliseringen fördröjts. Fortfarande är läget ansträngt och om
smittspridningen återigen ökar och staben aktiveras kan
digitaliseringsprojektet ytterligare försenas.
Möjligen kan kommunfullmäktiges första möte år 2021 komma att hanteras
via post-utskick som tidigare, för att förvaltningen vid det aktuella mötet ska
kunna presentera lösningen och informera ledamöter om det nya sättet att
kalla till möten och distribuera handlingar. Därefter kommer samtliga möten
att hanteras helt igenom digitalt.
När den nya lösningen driftsätts kommer de surfplattor som kommunen
distribuerat att återkallas och de tillhörande telefonabonnemangen att sägas
upp.”

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-11-02
Interpellationssvar, 2020-11-06

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärende KS 2020/1155

Delårsrapport 2020
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020.
Ärendet
Delårsrapporten har utarbetats per 31 augusti 2020, delårsrapporten
innehåller även en prognos för helåret som även behandlats av
kommunstyrelsen i ärendet KS 2020/967. Resultatet i delårsrapporten för
2020 är +20,6 mkr. Prognosen för årets resultat är +18,3 mkr.
I dokumentet redovisas även måluppfyllelse till och med 31 augusti 2020.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020.
Torsten Larsson (KD) och Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 217
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-10-14
Delårsrapport augusti 2020
Information om rättelser

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärende KS 2020/847

Sammanträdesplan 2021
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 för
kommunfullmäktige enligt följande:
- 1 februari
- 29 mars
- 14 juni
- 27 september
- 8 november
- 6 december
- 7 februari (2022)
Ärendet
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens utskott har utarbetats. Datumen följer en politisk
kedja som består av sista inlämningsdag, planeringsmöte för sekretariat och
kommunstyrelsens ordförande, dagordningsmöte, kommunstyrelsens
informations- och beredningsdag, utskottssammanträde,
kommunstyrelsesammanträde och kommunfullmäktigesammanträde.
Justering har även gjorts att första kedjan för året som beslutades i samband
med sammanträdesplan för 2020. Sista inlämningsdag har flyttats från 27
december till 16 december, planeringsmöte är inlagt och dagordningsmöte
flyttat från 5 januari till 4 januari.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan
för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-10-20 KS § 195
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-10-06

Justerande
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Ärende KS 2020/560

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Beslut
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna fastställs under förutsättning att
övriga medlemskommuner lämnar motsvarande godkännande.
Ärendet
Landstinget Dalarna övergick 2019-01-01 till Region Dalarna vilket
aktualiserat en revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från
2013-08-29. Sakinnehåll är i stort sett oförändrat.
- Landsting är ersätt av Region.
- Omformulering av text är gjord under rubriken Ekonomi § 6 fjärde stycket,
ersätts siffran 1 200 tkr med 1 600 tkr för 2019. - Rubriken Externa utförare
av Hälso- och sjukvård § 7, tillägg ”I de fall kommunerna eller regionen har
avtal med externa utförare av Hälso- och sjukvård, där
hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande
journalföring, ska det informeras till Beredningsgruppen. En gång per år
sker en avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa aktörer som är
aktuella”.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna fastställs under förutsättning att
övriga medlemskommuner lämnar motsvarande godkännande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 211
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-10-14
Beslut Region Dalarnas fullmäktige, 2019-11-18/19
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Justerande
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KF § 93

Ärende KS 2020/972

Samverkansavtal för överförmyndare i samverkan i
övre Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samverkansavtal för
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna under förutsättning att övriga
medlemskommuner lämnar motsvarande godkännande.
Ärendet
Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av
lagstadgad överförmyndarverksam-het – Överförmyndare i samverkan i
övre Dalarna. Mora kommun är värdkommun och den gemensamma
hanläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet. Sam-verkan
regleras i ett samverkansavtal som antogs under 2015.
Samverkande kommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa
delar av samverkansavtalet. Det har även funnits behov av att klargöra
ansvaret för GDPR. Överförmyndare i samverkan har följaktligen utarbetat
förslag till nytt samverkansavtal.
Avtalet har en annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med
nu gällande avtal:
- Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet och
den enskilda samverkanskommunen har tydliggjort och uppdaterat i § 1.
- Ny punkt nr 6 under § 1, ”Omfattning” som reglerar ansvaret för det
ärendehanteringssystem som används för verksamheten har tillkommit.
- Ny § 3 som behandlar personuppgifter/dataskyddsförordningen som även
hänvisar till en bilaga om ett gemensamt personuppgiftsansvar har
tillkommit.
- Tydliggörande vad som sker om ingen samsyn nås mellan samverkande
kommuner gällande kommande budgetförslag i § 5.
- Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och innebär enligt förslaget en
återgång till den kostnadsfördelningsberäkning som gällde enligt det
ursprungliga samverkansavtalet, som antogs under år 2011.
Kostnadsfördelningen utgår därmed från respektive kommuns invånarantal
per 31 december.
- Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR har
lagts till under § 17, ”Avtalstid och uppsägning”.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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I övrigt är avtalet oförändrat i sak.
Samtliga samverkanskommuner bör godkänna avtalet för ikraftträdande 1
januari 2021.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samverkansavtal för
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna under förutsättning att övriga
medlemskommuner lämnar motsvarande godkännande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 212
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-10-14
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarnas verksamhet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 94

Ärende KS 2020/1141

Skolskjutsreglemente 2021
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering av
beslutsunderlagen.
Ärendet
Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om
det behövs.
Elevens hemkommun ska göra en bedömning av behovet i varje enskilt fall.
För att kommunen ska kunna göra denna bedömning behövs ett regelverk.
Regelverket tillhandahålls genom ett dalagemensamt skolskjutsreglemente
med tillhörande lokal bilaga.
Nytt skolskjutsreglemente har tagits fram efter önskemål från kommunerna
och på uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen.
Skolskjutsreglementet har arbetats fram av Region Dalarna och en grupp
bestående av skolskjutshandläggare från Dalarnas kommuner. Arbetet
gjordes under hösten 2019 och våren 2020. Detta sammanställdes sedan och
gick ut på remiss till kommunerna före sommaren 2020. Vansbro kommun
svarade på remissen i ärende KS2020/619 (KS § 171).
Målet med arbetet har varit att revidera det tidigare länsgemensamma
skolskjutsreglementet. Vidare så har arbetet genomförts för att förtydliga
vissa punkter, vilka över tid tolkats olika av parterna i det gemensamma
reglementet. Den lokala bilagan har arbetats om med fasta punkter i vilket
kommunen själv bestämmer över. Huvuddokumentet är lika över hela
regionen.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Länsövergripande skolskjutsreglemente –
för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola samt bilaga
med kommunens lokala beslut att gälla i Vansbro kommun från och med
augusti 2021, läsårsstart 2021-2022.
Stina Munters (C) förslag:
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering av
beslutsunderlagen.

Justerande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 210
Upphandlare, tjänsteutlåtande 2020-10-13
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente med lokal bilaga

Justerande
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KF § 95

Ärende KF 2020/11

Återrapportering av partistöd 2019
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapportering avseende partistöd
2019.
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 återrapportering avseende partistöd
2019.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 214
Redovisning från samtliga partier
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-09-08
Protokollsutdrag, 2020-10-07 KF Db § 6

Justerande
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KF § 96

Ärende KS 2020/822

Utbetalning av partistöd 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Partistöd för år 2020 betalas ut till följande sju (7) partier representerade i
kommunfullmäktige:
- 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 2021.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Partistöd för år 2020 betalas ut till följande sju (7) partier representerade i
kommunfullmäktige:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Kommunpartiet
- Kristdemokraterna
- Landsbygdspartiet Oberoende
- Vänsterpartiet
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 215
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-08-21
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Kommunfullmäktige
KF § 97

Ärende KF 2019/67

Medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunallagen 8 kap. 1 §
ge folkbokförda i kommunen möjlighet att väcka ärenden i
kommunfullmäktige genom medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsordning för fullmäktige
genom att införa en § 32 enligt följande (övriga paragrafer förskjuts):
”Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
- ska innehålla namnförtydligande och adress,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att det lämnas in till sekretariatet, eller vid ett sammanträde
med fullmäktige.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger
inom fullmäktiges befogenhetsområde.
När ett medborgarförslag har beretts och beslut fattats, ska förslagsställaren
underrättas om beslutet.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen att besluta i
ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen gäller
inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att förslaget väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt, samt anledningen till att de inte beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under
våren och ett under hösten.”
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Ärendet
I enlighet med demokratiberedningens uppdrag att utveckla dialogen med
medborgarna samt arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i
samhället har beredningen utarbetat ett förslag om inrättande av
medborgarförslag.
Medborgarförslag är rätten för folkbokförda i kommunen att väcka ärenden
i kommunfullmäktige. För att denna möjlighet ska finnas krävs ett aktivt
beslut av kommunfullmäktige att medborgarförslag ska inrättas.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunallagen 8 kap. 1 §
ge folkbokförda i kommunen möjlighet att väcka ärenden i
kommunfullmäktige genom medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsordning för fullmäktige
genom att införa en § 32 enligt följande (övriga paragrafer förskjuts):
”Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
- ska innehålla namnförtydligande och adress,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att det lämnas in till sekretariatet, eller vid ett sammanträde
med fullmäktige.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger
inom fullmäktiges befogenhetsområde.
När ett medborgarförslag har beretts och beslut fattats, ska förslagsställaren
underrättas om beslutet.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen att besluta i
ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen gäller
inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att förslaget väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt, samt anledningen till att de inte beretts färdigt.
Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-11-17

Sida 23 (30)

Kommunfullmäktige
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under
våren och ett under hösten.”
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 216
Protokollsutdrag, 2020-10-07 KF Db § 5
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-16
Protokollsutdrag, 2020-02-12 KF Db § 3
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Kommunfullmäktige
KF § 98

Ärende KS 2020/965

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 inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under våren och ett under hösten.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-03 KS § 213
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-09-23
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KF § 99

Ärende KS 2020/1261

Avsägelser från kommunfullmäktiges
demokratiberedning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse har inkommit från Gunilla Munters (C) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-10-28
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Kommunfullmäktige
KF § 100

Ärende KF 2020/2

Avsägelser från Stiftelsen Vansbrohem
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
Ärendet
Avsägelser har inkommit från Torsten Larsson (KD) avseende uppdragen
som ledamot och ordförande i styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem och
gäller från och med 2020-12-31.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-10-20
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Kommunfullmäktige
KF § 101

Ärende KF 2020/46

Val till Stiftelsen Vansbrohem
Beslut
Kommunfullmäktige utser Johan Nyberg (KD) till ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Vansbrohem för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31.
Kommunfullmäktige utser Anneli Hultgren (C) till ordförande i styrelsen för
Stiftelsen Vansbrohem för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdragen som
ledamot och ordförande i styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem. Uppdragen
gäller till och med 2022-12-31.
Förslag
Valberedningens förslag:
Kommunfullmäktige utser Johan Nyberg (KD) till ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Vansbrohem för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31.
Kommunfullmäktige utser Anneli Hultgren (C) till ordförande i styrelsen för
Stiftelsen Vansbrohem för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31.
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Kommunfullmäktige
KF § 102

Ärende KF 2020/38

Val av ersättare till överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 december 2020.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ersättare för överförmyndare. Uppdraget gäller till och med 2022-12-31.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 december 2020.
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Kommunfullmäktige
KF § 103

Ärende KF 2020/40

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsordning för
kommunfullmäktige i Vansbro kommun genom att genomföra följande
tillägg i § 11:
”Distansdeltagare får inte delta i den del av ett ärende som avser sluten
omröstning. Distansdeltagare får inte delta i överläggningar i ärenden som
behandlas inom stängda dörrar.
Ledamot som deltar på distans ska säkerställa tillgång till en stabil
internetuppkoppkoppling samt tillgång till egen hårdvara.
Om särskilda skäl föreligger kan ordföranden bevilja deltagande på distans
även om ledamoten anmält detta senare än 5 dagar före sammanträdet.”
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-06 § 24 att om särskilda skäl
föreligger ge ledamöter möjlighet att delta på distans vid fullmäktiges
sammanträden.
Regler för hur distansdeltagande ska gå till vid fullmäktiges sammanträden
beskrivs i fullmäktiges arbetsordning.
Förslag
Demokratiberedningens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsordning för
kommunfullmäktige i Vansbro kommun genom att genomföra följande
tillägg i § 11:
”Distansdeltagare får inte delta i den del av ett ärende som avser sluten
omröstning.
Distansdeltagare får inte delta i överläggningar i ärenden som behandlas
inom stängda dörrar.
Ledamot som deltar på distans ska säkerställa tillgång till en stabil
internetuppkoppkoppling samt tillgång till egen hårdvara.”
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till demokratiberedningens förslag:
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Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag:
Kommunfullmäktige kompletterar § 11 i Arbetsordning för fullmäktige med
följande lydelse:
”Om särskilda skäl föreligger kan ordföranden bevilja deltagande på distans
även om ledamoten anmält detta senare än 5 dagar före sammanträdet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-04 KF Db § 8
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-10-26
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