Protokoll
2019-05-27

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Pelarsalen, Medborgarhuset, måndagen den 27 maj 2019,
kl. 18.00 – 22.50

Beslutande

Uwe Weigel (C), ej §§ 59, 62-63
Gustav Tällberg (C), ej § 59
Stina Munters (C), ej §§ 60, 63
Lars-Olov Liss (C), ej § 60
Anneli Hultgren (C), ej § 60, 6364
Annika Simm-Eriksson (C), ej §
58
Ulrika Halvars Bajer (C)
Leif Nilsson (C) ers. A. Lundin, ej
§ 60
André Ihlar (KD), ej §§ 59-60
Torsten Larsson (KD) , ej § 60, 64
Nathalie Larsson Berglund (KD)
Christer Spett (KD), ej § 59, 63
Wahan Harutun (KP), ej §§ 59-60
Grazyna Björklund (KP), ej § 59
John Säljgård (LPO)
Anders Hed (LPO), ej § 59
Jon Lind (LPO) ers. M. Johansson

Övriga deltagare

Catarina Willman, tf. kommunchef
Gösta Lindkvist, Revisionens ordförande, §§ 57, 62
Per-Erik Hansson, förbundschef VDUF, § 61
Jörgen Israelsson, Verkställande funktionär Stiftelsen Vansbrohem, §
64
Mikael Granath, kommunsekreterare

Pär Skagerling (M)
Karl Björklund (M), ej § 59
Jimmy Geschwind (M) ers. S.
Olsson
Lennart Skansens (S), ej § 59
Monica Ericsson (S), ej §§ 58-60,
65
Nils-Erik Edlund (S) , ej § 60, 63
Karin Sjöberg (S), ej §§ 58, 60
Nall Lars-Göran Andersson (S) , ej
§ 60, 64
Zenitha Hermansson (S)
Ulrika Gärds Åkeson (S), ej §§ 5960, 63-64
Lukas Zimmerman (S) ers. J.
Gunnarsson
Gunnel Gustavsson (V), ej § 59
Jonas Gustavsson (V), ej § 59

Utses att justera

Pär Skagerling och Zenitha Hermansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2019-05-31, kl 10.00

Paragrafer

43 - 78

Protokoll
2019-05-27

Kommunfullmäktige

Sekreterare

Mikael Granath

Ordförande

Uwe Weigel, ej §§ 59, 62-63

Ordförande

André Ihlar, § 62-63

Ordförande

Stina Munters, § 59

Justerande

Pär Skagerling

Justerande

Zenitha Hermansson

Protokoll
2019-05-27

Kommunfullmäktige

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-31

Datum då anslaget tas ned

2019-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Vansbro

Underskrift

Protokoll
2019-05-27

Kommunfullmäktige
Innehåll
Ärende

Sida

Justering av dagordning ............................................................................................................. 6
Allmänhetens frågestund ............................................................................................................ 7
Information och meddelanden .................................................................................................... 8
Motion om medborgarförslag..................................................................................................... 9
Motion om ett Vansbro utan engångsplast ............................................................................... 10
Motion om läsplattor ................................................................................................................ 11
Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer ................................................................ 12
Interpellation om protokollens utformning .............................................................................. 13
Interpellation om Arbetsförmedlingens nedläggning ............................................................... 15
Interpellation om bemanning ................................................................................................... 17
Interpellation om förtroendevalda ............................................................................................ 18
Interpellation om kommunikationspolicy ................................................................................ 19
Interpellation om miljökommun............................................................................................... 21
Revisionsberättelse 2018 .......................................................................................................... 22
Årsredovisning 2018 ................................................................................................................ 24
Ansvarsprövning 2018 för nämnder och överförmyndare ....................................................... 26
Ansvarsprövning 2018 för beredningar.................................................................................... 27
Ansvarsprövning 2018 för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden ................................ 28
Årsredovisning 2018 Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) ......................................... 29
Revisionsberättelse 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund ............................................ 30
Ansvarsprövning 2018 Västerdalarnas utbildningsförbund ..................................................... 32
Årsredovisning Stiftelsen Vansbrohem 2018 ........................................................................... 34
Program med mål och riktlinjer för privata utförare ................................................................ 36
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning ................................................................. 37
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.......................................................................... 38
Åtgärdsplan 2019 ..................................................................................................................... 39
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige .......................................................................... 42
Förteckning över inkomna ej besvarade motioner ................................................................... 43
Avsägelser från kommunfullmäktige ....................................................................................... 44
Avsägelser från valnämnden .................................................................................................... 45

Protokoll
2019-05-27

Kommunfullmäktige

Ärende

Sida

Avsägelser från direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund ........................................... 46
Val av ersättare till kommunstyrelsen ...................................................................................... 47
Val av ersättare till styrelsen för Vansbro Teknik AB ............................................................. 48
Val till valnämnden .................................................................................................................. 49
Val till direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund ......................................................... 50
Försäljning bioenergianläggning .............................................................................................. 51

Protokoll
2019-05-27

Sida 6 (52)

Kommunfullmäktige
KF § 43

Justering av dagordning
Beslut
Ärende ”Revisionsberättelse 2018” och ärende ”Årsredovisning 2018” byter
plats på dagordningen.
Ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Ärende ”Revisionsberättelse 2018” och ärende ”Årsredovisning 2018” byter
plats på dagordningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 44

Allmänhetens frågestund
Ärendet
Allmänhetens frågestund ger medborgaren en möjlighet att ställa frågor till
kommunfullmäktige som besvaras vid sammanträdet. Frågorna ska vara
inlämnade senast tre dagar innan sammanträdet.
Till dagens sammanträde har ingen fråga inkommit.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 45

Information och meddelanden
Ärendet
Protokoll och minnesanteckningar från kommunfullmäktige,
demokratiberedningen, kommunstyrelsen och jävsnämndens finns utdelade.
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om ny
sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarnas län:
- Nya ledamöter i fullmäktige är Zenitha Hermansson (S) samt Johnny
Gunnarsson (S).
- Nya ersättare i fullmäktige är Mohammad Mosavi (S) samt Ingels Maria
Stigsdotter (S).
Tillförordnad kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat
följande:
- Polisinsats vid Smedbergsskolan.
- Fiberutbyggnaden.
- Byggnation av aktivitetsparken.
- Kommunen inväntar Trafikverkets utredning avseende Milborgsbron.
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland
annat följande:
- Rekrytering av kommunchef. 22 ansökningar har inkommit.
- Kommunens placering i organisationen Svenskt Näringslivs
näringslivsranking.
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 46

Motion om medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
En motion avseende medborgarförslag har inkommit från Wahan Harutun
(KP) och Grazyna Björklund (KP).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Beslutsunderlag
Motion om medborgarförslag

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 47

Motion om ett Vansbro utan engångsplast
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
En motion avseende ett Vansbro kommun utan engångsplast har inkommit
från Gustav Tällberg (C).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Beslutsunderlag
Motion om ett Vansbro utan engångsplast

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 48

Motion om läsplattor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
En motion avseende införande av läsplattor till förtroendevalda har
inkommit från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Beslutsunderlag
Motion om läsplattor

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 49

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och KurtLennart Karlsson (V) avseende införande av tidsbegränsade förordnanden
för chefer.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skickas till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Beslutsunderlag
Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 50

Interpellation om protokollens utformning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
Interpellation från Wahan Harutun (KP) till kommunstyrelsens ordförande
Stina Munters:
”De senaste åren har det skett ändringar inom politiken som kan bedömas
vara lite underliga. Ett exempel på det är att ersättare i vissa utskott,
nämnder etc. inte längre får närvara vid möten om de inte är kallade för att
”tjänstgöra”. Jag tänker på protokollen som skrivs av sekreterare och
justeras av politiker.
För den här interpellationen vill jag använda resultaten av det senaste
Valnämndens möte som protokollförts den 18 februari 2019. Utöver de fem
ledamöterna fanns även två ersättare närvarande som även de deltog i
diskussionerna, precis som det ska vara.
Läser man protokollet kan man konstatera att trots ersättarnas bidragande
i diskussionerna till beslutstagandet nämns de inte med ett ord. Ersättarna
får inte reservera sig men inte heller får rätten för att på något annat sätt
uttrycka sitt ej godkännande av besluten. Frågan är vad är vitsen med
lagstiftningen?
Om någon annan person av vilken anledning som helst skulle visa intresse
för innehållet i protokollet och läser det, kommer troligen att tro att alla
närvarande var överens om beslutet, men så är inte fallet. Hur trovärdig
kan ett sådant protokoll anses vara?
Sedan 2014 har detta sätt att skriva protokoll blivit vardagsmat och vi anser
inte att det kan anses vara demokratiskt. Är det inte dags att inse sina
misstag och börja rätta till det?”
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) svar på interpellationen:
”Förutom kommunallagen är det kommunfullmäktige som genom
reglementen bestämmer ordningen för sammanträden i respektive styrelse
och nämnd. Sedan 2014-01-09 finns också ett regelverk som standardiserar
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Utdragsbestyrkande
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de kommunala protokollen för att de ska ha samma utformning och innehåll
oavsett vilket organ det gäller.
Vad gäller närvaro så ska alla som närvarar vid sammanträdet antecknas
under följande rubriker på protokollets förstasida:
−
Beslutande, vilket är tjänstgörande ledamöter – såväl ordinarie
ledamöter som tjänstgörande ersättare,
−
Ej tjänstgörande ersättare, vilket är ersättare som deltar utan att de
ersätter någon ledamot,
−
Övriga deltagare, som i allmänhet är tjänstemän, men även kan vara
andra inbjudna.
I valnämndens reglemente § 6 slås fast att ”om ersättare är närvarande,
men ej tjänstgörande vid sammanträdet, så har denna också rätt att yttra sig
vid sammanträdet”. Det innebär att en icke tjänstgörande ersättare kan
delta i diskussionen och därigenom även påverka ett ärendes utgång.
I Vansbro kommun förs så kallade beslutsprotokoll. Det innebär att
diskussioner inte dokumenteras, utan enbart konkreta förslag. Det är de
tjänstgörande ledamöterna som får lägga förslag och som deltar i ärendets
avgörande - det vill säga själva beslutet. Att de icke tjänstgörande
ersättarna inte kan reservera sig mot beslut är en följd av att de inte deltar i
beslut.
I protokoll framgår aldrig om alla tjänstgörande ledamöter var överens om
beslutet, såvida inte votering begärs. Vid votering förs utfallet till
protokollet. Rent juridiskt är alla tjänstgörande ledamöter ansvariga för
beslut, oavsett om någon ledamot var där emot, eller till och med röstade
emot i en votering. Beslutet, liksom ansvaret är kollektivt. Enda möjligheten
för en enskild ledamot att undgå ansvar, är att reserverar sig mot beslut.
Så fungerar det demokratiska systemet och så skrivs protokoll.”
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsgång
Interpellation om protokolls utformning
Svar på interpellation, 2019-05-06

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 51

Interpellation om Arbetsförmedlingens nedläggning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
Interpellation från Gunnel Gustavsson (V) till Stina Munters (C):
”Vi nås nu av beskedet att Arbetsförmedlingens kontor kommer läggas ner,
inte bara i Vansbro utan även i många andra kommuner runt om i Dalarna.
Samtidigt visar alla rapporter att andelen av de arbetslösa som står längre
från arbetsmarknaden ökar. Arbetsförmedlingen har historiskt spelat en
avgörande roll för att komma tillrätta med de här problemen.
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men som en följd av att
staten i åratal dragit sig undan har kommunerna i landet varit tvungna att
själva åta sig ett visst arbetsmarknadspolitiskt ansvar. För en liten kommun,
med en redan hårt ansträngd ekonomisk situation, kommer konsekvenserna
av nedläggningen att bli ytterst påtagliga. Med anledning av detta vill jag
ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
- Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra nedläggningen av
Arbetsförmedlingens lokalkontor i kommunen?
- Vilka tänkbara konsekvenser kommer nedläggningen få för kommunen?
- Vad är majoritetens plan för att hantera arbetsmarknadsfrågorna när
Arbetsförmedlingen lägger ner i kommunen?”
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) svar på interpellationen:
I interpellationen ställs frågor med anledning av att Arbetsförmedlingens
kontor i Vans-bro kommer att läggas ner.
Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra nedläggningen av
Arbetsförmedlingens lokalkontor i kommunen?
Svar: Arbetsförmedlingens kontor stängdes för flera år sedan i Vansbro och
har sedan dess till största del varit en obemannad lokal med viss digital
service med möjlighet till fysiska möten vid tidsbokning. Vansbro kommun
har i möte med Arbetsförmedlingen öppnat för möjligheten att dessa möten
skulle kunna bokas i någon av kommunens lokaler. Samtidigt har staten
utlovat ett servicekontor i Vansbro med statliga myndigheter, var den
frågan ligger idag finns i nuläget inget svar på.
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Vilka tänkbara konsekvenser kommer nedläggningen få för kommunen?
Svar: Den största skillnaden skulle kunna bli att fler, som har den
möjligheten, lotsas genom digitala kanaler. Det är dock en farhåga att fler
uppgifter landar i kommunernas knä utan finansiering. Mycket känns i
dagsläget oklart.
Arbetsförmedlingen har själva sagt att de kommer att fokusera på individer
som står längst ifrån arbetsmarknaden, vilket betyder att
Arbetsförmedlingen kommer att arbeta med färre personer.
Vad är majoritetens plan för att hantera arbetsmarknadsfrågorna när
Arbetsför-medlingen lägger ner i kommunen?
Svar: Arbetsförmedlingen är fortfarande den statliga myndighet som har
ansvaret för dessa frågor. På nationell nivå har arbetsmarknadsministern
varit tydlig med att den lo-kala närvaron skall upprätthållas. De nya
servicekontoren som redan finns eller skall in-rättas ska vara en
förutsättning för lokal närvaro.
Det finns sedan tidigare ett beslut att ett servicekontor skall inrättas i
Vansbro senaste 31 januari 2020.
Vi kommer att jobba på som vi gör idag, i god samverkan med samtliga
berörda aktörer och fortsätta att utveckla det arbetet (aktivitetscentrum, en
dörr in, coachingtemet genom Finsam, DUA mm).
Alla KSO´er i länet står enade i denna fråga och har gjort en gemensam
debattartikel om vikten av lokal statlig närvaro oavsett var i landet man bor.
Framöver kommer Arbetsförmedlingens roll smalnas av när mer av
matchningsarbetet läggs ut på fri-stående aktörer. För att arbetet ska kunna
fungera väl även i mindre kommuner anser vi att kommunerna också ska få
möjlighet att gå in som fristående aktör. Det innebär att kommunerna ska
kunna erbjuda arbetsmarknadsutbildningar och matchning, och få
ersättning från staten för detta. Det är en förutsättning för att verksamheten
ska kunna fortgå även i områden där det finns för få arbetslösa för att
någon marknad för privata aktörerna ska uppstå.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation om Arbetsförmedlingens nedläggning
Svar på interpellation, 2019-05-24
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Kommunfullmäktige
KF § 52

Interpellation om bemanning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.
Reservationer
Wahan Harutun (KP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
En interpellation har inkommit från Wahan Harutun (KP) avseende
bemanningen inom kommunstyrelsens förvaltning
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation om bemanning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 53

Interpellation om förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.
Reservationer
Wahan Harutun (KP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
En interpellation har inkommit från Wahan Harutun (KP) avseende
förtroendevaldas möjlighet till tidningsprenumeration.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation om förtroendevalda
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Kommunfullmäktige
KF § 54

Interpellation om kommunikationspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
Interpellation från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP) till
kommunstyrelsens ordförande Stina Munters:
“’Den rådande Informations- och kommunikationspolicyn från 2008
upphävdes i samband med kommunfullmäktiges beslut om antagande av en
ny Informationssäkerhetspolicy. I dagsläget är det därför det enda antagna
dokumentet kring information och kommunikation. Ett arbete kring nya
kommunikationsriktlinjer har påbörjats.’
Detta är svaret på min fråga om det finns en kommunikationspolicy för
Vansbro kommun och om jag kan få en kopia av.
Ett arbete kring nya kommunikationsriktlinjer har påbörjats. Jag är tveksam
om riktigheten av det yttrandet.
Ska kommunen styras utan kommunikationspolicy tills en ny policy har
skrivits? Vilka är de som ska författa den nya policyn? När ska den policyn
vara klar?
Varför behöll man inte den ’gamla’ policyn tills en ny hade färdigställts?”
Stina Munters (C) svar på interpellationen:
”I interpellationen hänvisas till saknandet av kommunikationspolicy för
Vansbro kom-mun med hänvisning till svar som sänts från förvaltningen vid
tidigare tillfälle.
Interpellanterna ställer fyra frågor.
Ska kommunen styras utan kommunikationspolicy tills en ny policy har
skrivits? Vilka är de som ska författa den nya policyn? När ska policyn vara
klar?
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Eftersom det inte finns en gällande kommunikationspolicy sedan
kommunfullmäktige beslutade om informationssäkerhetspolicy och därmed
upphävde tidigare informations- och kommunikationspolicy så blir
konsekvensen att ingen kommunikationspolicy finns i dagsläget.
Förslag till ny kommunikationspolicy kommer att utarbetas av förvaltningen
och avsikten är en bred delaktighet i förvaltningen i framtagandet.
Inget datum är utsatt för när förslag till ny kommunikationspolicy kommer
att vara klar.
Varför behöll man inte den ’gamla’ policyn tills en ny hade färdigställts?
Den tidigare informations- och kommunikationspolicyn innehöll båda delar
– kommunikation och informationssäkerhet. I och med att
kommunfullmäktige beslutade om informationssäkerhetspolicy kunde inte
den gamla informations- och kommunikationspolicyn behållas då det i så
fall skulle finnas två policydokument som reglerade samma fråga.”
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation om kommunikationspolicy
Svar på interpellation, 2019-05-24
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KF § 55

Interpellation om miljökommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.
Reservationer
Wahan Harutun (KP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
En interpellation har inkommit från Wahan Harutun (KP) och Grazyna
Björklund (KP) avseende Vansbro som miljökommun.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation om miljökommun
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KF § 56

Ärende KF 2019/70

Revisionsberättelse 2018
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2018.
Ärendet
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat
som redovisas i bilagan “Revisorernas redogörelse”.
Avseende Västerdalarnas utbildningsförbund har revisorerna i
kommunalförbundet avstyrkt ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna
anser att kommunstyrelsen brustit i sin uppsiktplikt mot
kommunalförbundet. 1 detta sammanhang riktar revisorerna anmärkning
mot kommunstyrelsen och dess ledamöter för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
kommunstyrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i
dessa organ.
Revisionen tillstyrker vidare att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2018.
Revisionens ordförande Gösta Lindkvist föredrar ärendet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2018.
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Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018
Revisorernas redogörelse för år 2018
Förteckning över genomförd granskning under 2018
Följebrev till granskning
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Granskningsrapport Vansbro Teknik AB 2018
Revisionsberättelse 2018 Västerdalarnas utbildningsförbund
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KF § 57

Ärende KF 2019/84

Årsredovisning 2018
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018 och nyttjar
7 786 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att täcka delar
av 2018 års underskott.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en
åtgärdsplan för att återställa upparbetat underskott inom en treårsperiod.
Ärendet
Föreligger Vansbro kommuns årsredovisning för 2018.
Resultatet för 2018 var ett underskott på 13,5 mkr vilket var en försämring
mot resultatet 2017 som var ett underskott på 3,6 mkr.
I likhet med 2017 redovisade kommunen ett underskott. Underskottet blev
13,5 mkr, vilket innebär 17,6 mkr högre nettokostnader än det budgeterade
resultatet (+4,0 mkr). Årets underskott innebär att kommunens samlade
underskott har vuxit till drygt 17 mkr som kommunen måste återställa inom
tre år. Det innebär att kommunen behöver uppdatera sin åtgärdsplan för
återställande. Enbart driftverksamheterna lämnade ett underskott på
17,5 mkr, däremot lämnade finansförvaltningen ett överskott på 8,3 mkr,
som lindrar driftverksamheternas underskott. Anledningen till överskottet
inom finansförvaltningen är bland annat ofördelade intäkter ifrån
Migrationsverket och outnyttjade medel för löneöversyn.
Anledningen till högre nettokostnader än förväntat beror i vissa fall på
händelser som kommunen inte kunnat förutspå, exempelvis lägre intäkter
för asylsökande barn samt svårighet att anpassa utbildningsverksamheten
efter förändrat elevantal med fler nyanlända, vilket påverkade underskottet
med 4 mkr. Ett annat exempel är ökade kostnader för räddningstjänsten
beroende på sommarens värme och torka, med bland annat stora kostnader
för själva insatserna men även för beredskap (0,7 mkr). En annan faktor som
kommunen har haft svårt att påverka är nettokostnadsutvecklingen inom
gymnasiesamverkan med Malung-Sälen genom VDUF, som redovisade ett
större underskott på 20,8 mkr. Den del av underskottet som påverkade
Vansbro kommuns resultat var 8,4 mkr. Det verksamhetsområde som
redovisade störst underskott, 20,3 mkr, var socialt stöd och omsorg där
enbart IFO-verksamheten lämnade underskott på nästan 16 mkr och en
nettokostnadsökning på 13 mkr mot föregående år. Den stora förklaringen
till avvikelserna inom IFO är att kostnaden för det ekonomiska biståndet har
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fördubblats sedan 2017 och att placeringarna ökat markant, båda på grund
av fler och svårare ärenden. Inom socialt stöd och omsorg har framför allt
personalbristen, med alla dess följdkostnader, samt en ökad vårdtyngd inom
det ordinära boendet, ökat nettokostnaderna med 2,4 mkr. Det finns även
positiva händelser som har lindrat de ökade driftkostnaderna, exempelvis
har kommunen fått intäkter för skogsförsäljning och bidrag för
ombyggnationer av lokaler från Migrationsverket.
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att bygga upp en
resultatutjäm-ningsreserv (RUR). Reserven gör det möjligt att avsätta en del
av ett överskott i goda tider och sedan använda denna buffert för att täcka
underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget.
Genom en sådan reserv kan resultatet justeras/utjämnas mellan olika år.
Syftet är att kunna möta kon-junkturvariationer för att ge jämnare
ekonomiska förutsättningar för de verksamheter kommunen bedriver.
Enligt regelverket beslutar kommunfullmäktige för regelverket som gäller i
den enskilda kommunen och enligt Vansbro kommuns regelverk kan medel
från resultatutjämningsreserv disponeras då kommunens
balanskravsjusterade resultat är negativt. Disponering kan endast ske med
maximalt det belopp som finns reserverat i resultatutjämningsfonden. För att
täcka underskottet på 13,5 mkr föreslås att resultatutjämningsreserven
används och att en åtgärdsplan upprättas för att återställa resterande 9,4 mkr
som finns i upparbetade underskott.
Tf. kommunchef Catarina Willman föredrar ärendet.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018 och nyttjar
7 786 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att täcka delar
av 2018 års underskott.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en
åtgärdsplan för att återställa upparbetat underskott inom en treårsperiod.
Torsten Larsson (KD), Karl Björklund (M) och Nils-Erik Edlund (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS § 37
Ekonomichef, tjänsteutlåtande daterat 2019-04-04
Vansbro kommuns årsredovisning 2018
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KF § 58

Ärende KF 2019/72

Ansvarsprövning 2018 för nämnder och
överförmyndare
Beslut
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden,
valnämnden, överförmyndaren samt hjälpmedelsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Jäv
Annika Simm-Eriksson (C), Monica Ericsson (C) och Karin Sjöberg (S)
deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
nämnder och överförmyndare i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §.
Förslag
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden,
valnämnden, överförmyndaren samt hjälpmedelsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag gemensam hjälpmedelsnämnd
Bokslut 2018
Följebrev till granskning
Granskning av bokslut för hjälpmedelsnämnd per 2018-12-31
Rapportblad
Verksamhetsberättelse gemensam hjälpmedelsnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-05-27

Sida 27 (52)

Kommunfullmäktige
KF § 59

Ärende KF 2019/73

Ansvarsprövning 2018 för beredningar
Beslut
1. Stina Munters (C) väljs till särskild ordförande för innevarande paragraf.
2. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas valberedningen,
arvodesberedningen och demokratiberedningen och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Jäv
Uwe Weigel (C), Gustav Tällberg (C), Christer Spett (KD), André Ihlar
(KD), Wahan Harutun (KP), Grazyna Björklund (KP), Anders Hed (LPO),
Karl Björklund (M), Monica Ericsson (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Gunnel
Gustavsson (V), Jonas Gustavsson (V) och Lennart Skansens (S) deltar inte
i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
fullmäktiges beredningar i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §.
Förslag
Ordförandens förslag:
Stina Munters (C) väljs till särskild ordförande för innevarande paragraf.
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas valberedningen,
arvodesberedningen och demokratiberedningen och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
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KF § 60

Ärende KF 2019/71

Ansvarsprövning 2018 för kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden
Beslut
1. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas
krisledningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.
2. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen
och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Jäv
Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), Leif Nilsson
(C), Torsten Larsson (KD), André Ihlar (KD), Wahan Harutun (KP),
Monica Ericsson (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Karin Sjöberg (S), Nall
Lars-Göran Andersson (S) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
kommunstyrelse och krisledningsnämnd i enlighet med kommunallagen 5
kap. 24 §.
Förslag
Presidiets förslag:
1. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas
krisledningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.
2. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen
och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-14 KS § 60
Yttrande
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KF § 61

Ärende KF 2019/78

Årsredovisning 2018 Västerdalarnas
utbildningsförbund (VDUF)
Beslut
Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns.
Ärendet
Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har som ändamål att genom
samverkan mellan medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och
Vansbro kommun bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna.
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.
Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har upprättats och överlämnats till
medlemskommunerna för godkännande samt ställningstagande kring
ansvarsprövning.
Verksamheten visade ett underskott för 2018 med 20,8 mkr (2017 -13,0
mkr). Enligt förbundsordningen ska verksamheten, i den mån det inte täcks
på annat sätt, finansieras av medlemskommunerna Malung-Sälens kommun
och Vansbro kommun. Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån
folkmängd i respektive medlemskommun den 1 november året före
budgetåret. För Vansbro kommun innebar det ett tillskott med 8,4 mkr
(2017: 5,3 mkr).
Förbundschef Per-Erik Hansson föredrar ärendet.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-14 KS § 60
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24
Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund.
Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2018 för Västerdalarnas
utbildningsförbund
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KF § 62

Ärende KF 2019/78

Revisionsberättelse 2018 för Västerdalarnas
utbildningsförbund
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2018 för
Västerdalarnas utbildningsförbund.
Ärendet
Revisorerna har granskat kommunalförbundet Västerdalarnas
utbildningsförbund (organisationsnummer 222000-3 145) under år 2018.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningens resultat redovisas i bilagorna “Översiktlig granskning av
delårsrapport 2018-08-31” och “Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2018-12-31”. Utfallet för 2018 före justering av kommunbidragen är ett
negativt resultat om 21 mkr. Direktionen har för räkenskapsåret inte
fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte
heller finns fastställda finansiella mål eller verksamhetsmål för
verksamheten. Då det saknas fastställda riktlinjer för god ekonomisk
hushållning kan en utvärdering av resultaten mot uppsatta mål inte
göras. Revisorerna har därmed inte kunnat bedöma om direktionen i
Västerdalarnas utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna har heller inte kunnat bedöma om resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål då
direktionen inte har fastställt dessa.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att för direktionens interna kontroll föreligger ett
utvecklingsbehov för att leva upp till de krav som finns i lag och
reglemente.
Revisorerna avstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen för ekonomisk skada och bristande styrning, ledning och
kontroll för räkenskapsåret 2018.
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Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner
kommunalförbundets årsredovisning för 2018.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2018 för
Västerdalarnas utbildningsförbund.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse och rapport
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KF § 63

Ärende KF 2019/78

Ansvarsprövning 2018 Västerdalarnas
utbildningsförbund
Beslut
1. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
2. Kommunfullmäktige entledigar direktionen, för verkställande i samband
med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde
2019-06-24.
Jäv
Stina Munters (C), Uwe Weigel (C), Anneli Hultgren (C), Christer Spett
(KD), Ulrika Gärds Åkeson (S) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med
kommunallagen 5 kap. 24 §.
Förslag
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Gunnel Gustavsson (V) yrkar bifall till presidiets förslag.
Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag:
1. Kommunfullmäktige entledigar direktionen, för verkställande i samband
med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde
2019-06-24.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inleda en granskning enligt
kommunallagen 9 kap. 13 § samt kommunallagen 5 kap. 25 §.
Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till presidiets och Gunnel Gustavssons (V)
tilläggsförslag enligt punkt 1.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag under bifall eller avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 1
under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 2
under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Beslutsunderlag
Följebrev
Yttrande från Västerdalarnas utbildningsförbund
Bilaga 1 till yttrande
Bilaga 2 till yttrande
Bilaga 3 till yttrande
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KF § 64

Ärende KF 2019/79

Årsredovisning Stiftelsen Vansbrohem 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna årsredovisningen för 2018.
2. Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2018.
Jäv
Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), Monica Ericsson (S), Ulrika
Gärds Åkeson (S) och Nall Lars-Göran Andersson (S) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2018 med
tillhörande resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett
överskott med 1 054 tkr.
Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet,
inklusive 2018 års överskott, totalt 1 925 446 kronor överförs i ny räkning.
Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2018 samt att överlämna
årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige.
Revisorerna har slutgranskat årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem.
Revisorerna gör bl a följande uttalande: ”Enligt vår uppfattning har
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen.
Utöver revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2018. Enligt
revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordningen eller årsredovisningslagen.”
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt
högsta lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. 2018-12-31 nyttjade Stiftelsen Vansbrohem 114,2 mkr (2017-1231: 114,2 mkr) av utrymmet.
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Verkställande funktionär för Stiftelsen Vansbrohem, Jörgen Israelsson,
föredrar ärendet.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Godkänna årsredovisningen för 2018.
Presidiets förslag:
Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.
Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till kommunstyrelsens och presidiets
förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-14 KS § 61
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24
Stiftelsen Vansbrohems protokoll ang Årsredovisning 2018
Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 2018
Revisionsberättelse för Stiftelsen Vansbrohem, 2019-03-25
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KF § 65

Ärende KF 2019/52

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Program med mål och riktlinjer för privata
utförare att gälla för perioden 2019-2022. Programmet gäller då kommunen,
eller ett kommunalt bolag överlämnar vården av en kommunal angelägenhet
till privata utförare (enligt kommunallagen 10 kap. 7 §).
Ärendet
Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner ska
kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till
privata utförare, samt att genom avtalet tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Detta grundkrav vilar på förhållandet att kommuner är ansvariga även för
verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret
ligger också att följa upp och kontrollera. Omfattningen på kontrollen och
uppföljningen kan dock se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten
är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten
desto större är kravet på uppföljning och kontroll och att identifiera vilka
risker som kan finnas.
För att åstadkomma struktur och styrning på uppföljningen och kontrollen
har fullmäktige fått i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett program
med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på
uppdrag av kommuner. Syftet är att kontroll och insyn ska bli bättre.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Program med mål och riktlinjer för privata
utförare att gälla för perioden 2019-2022. Programmet gäller då kommunen,
eller ett kommunalt bolag överlämnar vården av en kommunal angelägenhet
till privata utförare (enligt kommunallagen 10 kap. 7 §).
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS § 40
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande daterat 2019-02-13
Förslag till program för uppföljning av privata utförare
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KF § 66

Ärende KF 2019/53

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Arbetsordning för fullmäktige, daterad
2019-01-11.
Ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-10-29 § 103 antogs en reviderad
arbetsordning för fullmäktige. I samband med detta beslut gavs även
demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag på en ny reviderad
arbetsordning utifrån ett antal synpunkter som framkommit i det yttrande
som kommunstyrelsen lämnat till fullmäktige.
Demokratiberedningen har utarbetat förslag till revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslag
Kommunstyrelsens yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
demokratiberedningens förslag enligt beredningsutlåtande daterat 2019-0114.
Demokratiberedningens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Arbetsordning för fullmäktige, daterad
2019-01-11.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS § 39
Demokratiberedningen, beredningsutlåtande daterat 2019-01-14
Förslag till arbetsordning för fullmäktige, daterad 2019-01-11
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KF § 67

Ärende KF 2019/54

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Ärendet
Demokratiberedningen har i ett utlåtande daterat 2019-03-12 förslagit att
kommunfullmäktige fastställer revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Förändringen i reglementet har som målsättning att ge fullmäktiges
ledamöter och ersättare möjlighet att ta del av de handlingar som bifogas
kallelse till kommunstyrelsen.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen självständigt beslutar om expediering av beslutsunderlag
utifrån gällande regelverk.
Demokratiberedningens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro
kommun, daterat 20 19-03-13.
Uwe Weigel (C), Wahan Harutun (KP) och Gunnel Gustavsson (V) yrkar
bifall till demokratiberedningens förslag.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Spetts (KD) förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
bordläggas och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS § 38
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20
Demokratiberedningen, beredningsutlåtande daterat 2019-03-12
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, daterat
2019-03-13
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KF § 68

Ärende KF 2019/77

Åtgärdsplan 2019
Beslut
Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan 2019, innehållande följande
åtgärder:
- Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och
heltidsresan.
- Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa.
- IFO – handlingsplan för reducering av kostnader.
- Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den
verksamhet kommunen bedriver.
- Integration i Vansbro kommun.
- Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året.
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att
- Konkretisera åtgärdsplanen med förväntade ekonomiska effekter, tidplan
och ansvarig,
- Lämna konkreta förslag till andra åtgärder för genomförande under året.
Ärendet
Kommunallagen (2017:725; 11 kap. 12 §) föreskriver att
kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske, om
balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, Reglering
ska ske under de närmast följande tre åren.
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då
det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2018:600).
Vansbro kommuns resultat var för 2017 negativt, 3 617 tkr. Resultatet för
2018 var också negativt, 13 507 tkr. I resultatutjämningsreserven fanns
7 786 tkr att använda för att täcka underskottet 2018 vilket innebära att
5 721 tkr ska återställas av 2018 års negativa resultat. Totalt har kommunen
upparbetat underskott på 9 338 tkr som ska återställas.
Kommunstyrelsen har även beslutat om en budget för 2019 innehållande ett
anpassningskrav på 7 707 tkr.
Förvaltningen har, efter avstämningar med kommunstyrelsen, utarbetat
förslag till åtgärdsplan för 2019 innehållande sex åtgärder, dessa är:
1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och
heltidsresan.
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2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa.
3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader.
4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den
verksamhet kommunen bedriver.
5. Integration i Vansbro kommun.
6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året.
För att nå en ekonomi i balans krävs att ett överskott redovisas senast 2020
med 3 617 tkr och 2021 med 5 721 tkr.
För att klara framtida utmaningar krävs att kommunens driftkostnader
reduceras med betydligt mycket mer än detta återställande, bedömningen är
driftkostnadsreduceringar på minst 20 mkr krävs för att även klar det stora
investeringsbehov kommunen står inför förutom återställandet.
Tf. kommunchef Catarina Willman föredrar ärendet.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan 2019, innehållande följande sex
åtgärder:
1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och
heltidsresan.
2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa.
3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader.
4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den
verksamhet kommunen bedriver.
5. Integration i Vansbro kommun.
6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året.
Torsten Larssons (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att
- Konkretisera åtgärdsplanen med förväntade ekonomiska effekter, tidplan
och ansvarig,
- Lämna konkreta förslag till andra åtgärder för genomförande under året.
John Säljgård (LPO), Stina Munters (C), Karl Björklund (M) och Pär
Skagerling (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Torsten
Larssons (KD) tilläggsförslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under bifall eller avslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag under bifall eller
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-14 KS § 58
Tf kommunchef/ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-05-07
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KF § 69

Ärende KF 2019/80

Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
demokratiberedningen för kostnadsberäkning och prioritering.
Ärendet
Den 29 januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge
demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för
vitalisering av fullmäktiges arbete och sammanträden.
Demokratiberedningen har utarbetat förslag till sådan handlingsplan med ett
antal aktiviteter och undermål kopplade till områden som Sveriges
Kommuner och Landsting identifierat som framgångsfaktorer för ett vitalt
fullmäktige.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera
ärendet till demokratiberedningen för kostnadsberäkning och prioritering.
Demokratiberedningens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Handlingsplan för vitalisering av
fullmäktige, daterat 20 19-04-04.
Demokratiberedningen ges i uppdrag att följa upp så att beslutade uppdrag
genomförs enligt plan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS § 62
Demokratiberedningen beredningsutlåtande 2019-04-04
Förslag till Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige, 2019-04-04
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KF § 70

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
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-14 KS § 63
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-04-23
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KF § 71

Ärende KF 2019/2

Avsägelser från kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige har
inkommit från Ingels Maria Stigsdotter (S).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-05-08
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KF § 72

Ärende KF 2019/55

Avsägelser från valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden har inkommit från
Wahan Harutun (KP).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-04-12
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KF § 73

Ärende KF 2019/4

Avsägelser från direktionen i Västerdalarnas
utbildningsförbund
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse från uppdraget som ersättare i direktionen för Västerdalarnas
utbildningsförbund har inkommit från Kurt-Lennart Karlsson (V).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-04-11
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KF § 74

Ärende KF 2019/44

Val av ersättare till kommunstyrelsen
Beslut
Lennart Skansens (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2019-03-25.
Förslag
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Lennart Skansens (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-25 KF § 39
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KF § 75

Ärende KF 2019/45

Val av ersättare till styrelsen för Vansbro Teknik AB
Beslut
Lennart Skansens (S) utses till ersättare i styrelsen för Vansbro Teknik AB
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som ersättare
i styrelsen för Vansbro Teknik AB.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2019-03-25.
Förslag
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Lennart Skansens (S) utses till ersättare i styrelsen för Vansbro Teknik AB.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-25 KF § 40

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-05-27

Sida 49 (52)

Kommunfullmäktige
KF § 76

Ärende KF 2019/83

Val till valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som ersättare
i valnämnden.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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KF § 77

Ärende KF 2019/6

Val till direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund
Beslut
Ärendet remitteras till valberedningen för utarbetande av förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som ersättare
i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund.
Förslag
Ordförandens förslag:
Ärendet remitteras till valberedningen för utarbetande av förslag.
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KF § 78

Ärende KF 2019/82

SEKRETESS ENLIGT OSL 19:3

Försäljning bioenergianläggning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överläggningarna i ärendet hålls inom
stängda dörrar och att beslutet fattas offentligt.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen säljer bioenergianläggningen
till Solör AS.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att slutföra
försäljningen.
Ärendet

Förslag
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Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandens förslag under bifall eller avslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under bifall eller avslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-14 KS § 59
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-05-13
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