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Kommunfullmäktige
KF § 139

Information och meddelanden
Ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om bland
annat följande:
- Ny ersättare i fullmäktige för Kristdemokraterna är Andreas Hedström
(KD).
- Revisorernas granskning avseende delårsrapport per 2019-08-31 för
Västerdalarnas utbildningsförbund.
- Revisorernas granskning avseende kommunens delårsrapport per 2019-0831.
- Revisorernas granskning av vårdkedjan för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Kommunrevisionens ordförande Gösta Lindkvist (S) informerar om
följande:
- Revisionen har inte kunnat granska delårsrapporten från
kommunalförbundet Brandkåren i Norra Dalarna.
- En granskning kommer att genomföras snarast möjligt.
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland
annat följande:
- Lagstiftning avseende källsortering. År 2025 ska samtliga bostäder
erbjudas möjligheten att källsortera.
- Den 13 januari 2020 inbjuds fullmäktiges ledamöter och ersättare till en
presentation om kommunens näringslivsstrategi. Presentationen sker i
teatern i Medborgarhuset, Vansbro.
Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande:
- Ett förslag till Lokal serviceplan har utarbetats. Förslaget är utskickat till
föreningen Kommunbygderådet samt föreningar ingående i
Näringslivssamverkan. Remissvaren ska ha inkommit till kommunen senast
2019-12-20.
- Regeringen har beslutat att Vansbro kommun ska tilldelas ett statligt
servicekontor som ska ge service kopplat till Pensionsmyndigheten,
Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Statens
servicekontor har besökt kommunen för att diskutera placering och funktion
av servicekontoret.
- En projektansökan har gjorts till Migrationsverket för projektet
”Integration för tillväxt”. Det är ett tvåårigt projekt som syftar till att hjälpa
nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.
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Beslutsunderlag
Följebrev till granskning av delårsrapport per 2019-08-31 för Västerdalarnas
utbildningsförbund
Granskning av delårsrapport per 2019-08-31 för Västerdalarnas
utbildningsförbund
Utlåtande till granskning av delårsrapport per 2019-08-31 för
Västerdalarnas utbildningsförbund
Följebrev till granskning av delårsrapport per 2019-08-31
Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
Följebrev till granskning av vårdkedjan för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning
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Interpellationer, frågor och motioner
Ärendet
Inga interpellationer, frågor eller motioner har inkommit till dagens
sammanträde.
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Kommunfullmäktige
KF § 141

Ärende KS 2019/737

Justering av strategisk plan 2020 - 2022 avseende
fullmäktiges budget 2020
Beslut
1. Kommunfullmäktiges budget justeras för ökade intäkter genom nytt
utjämningssystem motsvarande 7 500 tkr samt reducering av
överskottsmålet med 6 657 tkr till 0,4 procent (1 744 tkr).
2. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsen budget till 379 751 tkr, en
ökning med 13 356 tkr.
3. Kommunfullmäktige avsätter 800 tkr för avvecklingskostnader för VDUF
(Västerdalarnas utbildningsförbund).
4. Den strategiska planen 2020-2022 kompletteras med följande "De
strategiska målen mäts årligen och förväntas vara uppfyllda inom fyra år
från 2019, dvs 2022." under beskrivningen Strategiska mål 2020-2022
(sidan 1).
Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om Nämndsplan innehållande
nämndsmål, denna justerade Nämndsplan innehåller även budget för 2020.
Under året har förvaltningen och kommunstyrelsen utarbetat åtgärdsplan för
att nå en ekonomi i balans men de ökade kostnaderna i kommunen är av den
omfattningen att anpassning av verksamheten inte är möjlig att genomföra
till 2020.
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige erhållit en budget för 2020 på
366 295 tkr, exklusive kapitalkostnader och löneökningar. Den tilldelade
budgeten är orimlig att nå för 2020.
Kommunstyrelsen begär att kommunfullmäktige justerar kommunfullmäktiges
budget för ökade intäkter genom nytt utjämningssystem motsvarande 7 500 tkr
samt reducering av överskottsmålet med 6 657 tkr till 0,4 procent (1 744 tkr).
Utökar kommunstyrelsens budget till 379 751 tkr, en ökning med 13 356 tkr.
Om kommunfullmäktige inte beslutar om förändrad budget uppgår
anpassningskravet till 13 356 tkr.
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Vid beslut om kommunfullmäktiges budget avsattes inga medel för
avvecklingskostnader för VDUF (Västerdalarnas utbildningsförbund), 800
tkr bör avsättas i avvecklingskostnader. Med justering av intäkter genom
nytt utjämningssystem och minskning av överskottsmålet ryms de 800 tkr
inom föreslagen budget för kommunfullmäktige.
I den strategiska planen bör även ett förtydligande göras gällande de
strategiska målen, målen är inte ett-åriga, dessa är avsedda att vara
uppfyllda inom fyra år från 2019.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktiges budget justeras för ökade intäkter genom nytt
utjämningssystem motsvarande 7 500 tkr samt reducering av
överskottsmålet med 6 657 tkr till 0,4 procent (1 744 tkr).
2. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsen budget till 379 751 tkr, en
ökning med 13 356 tkr.
3. Kommunfullmäktige avsätter 800 tkr för avvecklingskostnader för VDUF
(Västerdalarnas utbildningsförbund).
4. Den strategiska planen 2020-2022 kompletteras med följande "De
strategiska målen mäts årligen och förväntas vara uppfyllda inom fyra år
från 2019, dvs 2022." under beskrivningen Strategiska mål 2020-2022
(sidan 1).
Stina Munters (C), Gunnel Gustafsson (V), Wahan Harutun (KP) och
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 207
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till Nämndsplan 2020 ver 2
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Uppvaktning av 25-årsjubilarer
Ärendet
Personer som uppnått 25 års anställning eller varit förtroendevald i 25 år i
Vansbro kommun 2018 och har fått gåva med värde av 3 000 kronor,
uppvaktas med blombukett under kommunfullmäktiges sammanträde.
Närvarande:
- Tommy Sjölander, trädgårdsmästare
- Gun Gezelius, undersköterska
- Marianne Spett, undersköterska
- Susanne Weidenstolpe, undersköterska
- Eva Hedlund, undersköterska
- Jens Hermansson, brandförman
- Linda Andersson, undersköterska
- Ulrika Johansson, rektor
- Erika Håll, lärare
Frånvarande:
- Carina Sundman, vårdbiträde
- Helena Eriksson, undersköterska
- Liselotte Bergström, vårdbiträde
- Ingalill Thögersen, kock
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KF § 143

Ärende KS 2019/745

Borgen för Inlandståget AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige begär från Inlandsbanan AB en utredning gällande
behovet av att ändra aktiekapitalsinnehavet.
Reservationer
Torsten Larsson (KD), Dan Hellenberg (KD), André Ihlar (KD) och Pär
Skagerling (M) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut avseende
borgensåtagandet.
Ärendet
Vansbro kommun är en av 19 delägare i Inlandsbanan AB. Inlandsbanan
AB äger i sin tur två dotterbolag, Destination Inlandsbanan AB och
Inlandståget AB.
I dotterbolaget Inlandståget AB har fem tågfordon införskaffats från
Nederländerna, dessa fordon behöver åtgärdas för att kunna användas i
svensk trafik. Hittills har kostnaderna för inköp och åtgärder finansierats
inom Inlandsbanan AB. Eftersom Inlandsbanan AB har i uppdrag att
förvalta infrastrukturen på och kring Inlandsbanan finns inte utrymme för de
likvida utmaningar som fordonens färdigställande kräver. Inlandsbanans
ABs koncernledning har på uppdrag av Inlandstågets ABs styrelse tagit
fram en finansieringsplan. Totala investeringen uppgår till 70-75 mkr varav
10 mkr finansieras från Norrlandsfonden och 10-15 mkr från kommersiell
bank. I planen ska upplåning dessutom ske hos Kommuninvest på 50 mkr
som ägarna till Inlandsbanan AB beslutar om borgensåtagande för.
I förslaget från Inlandsbanan AB delar ägarna på borgensåtagandet, dvs 1/19
per ägare (kommun), det aktuella borgensbeloppet uppgår till 2,6 mkr.
En extra bolagsstämma kommer att hållas 18 december för att besluta om
omarbetade handlingar.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 53 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Pär Skagerling (M), Torsten Larsson (KD) och Christer Spett (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Nall Lars-Göran Andersson (S), Gunnel Gustafsson (V), Stina Munters (C),
Wahan Harutun (KP) och Anders Lundin (C) yrkar bifall till Nils-Erik
Edlunds (S) förslag.
Anders Lundins (C) tilläggsförslag till Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Kommunfullmäktige begär från Inlandsbanan AB en utredning gällande
behovet av att ändra aktiekapitalsinnehavet.
Dan Hellenbergs (KD) tilläggsförslag till kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige begär från Inlandsbanan AB en utredning gällande
behovet av att ändra aktiekapitalsinnehavet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Nils-Erik Edlunds (S)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Nils-Erik Edlunds
(S) förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för Nils-Erik Edlunds (S) förslag.
Nej-röst för kommunstyrelsens förslag.
Följande omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Gunilla Munters (C),
Anders Lundin (C), Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik
Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Zenitha
Hermansson (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Gunnel
Gustafsson (V), Jonas Gustafsson (V), Wahan Harutun (KP), Grazyna
Björklund (KP), Leif Nilsson (C), Lovisa Berglund (C), Jon Lind (LPO),
Gustav Tällberg (C) och Uwe Weigel (C).
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Nej röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Torsten Larsson (KD),
Christer Spett (KD), Jimmy Geschwind (M), Dan Hellenberg (KD) och
André Ihlar (KD).
Avstår gör John Säljgård (LPO).
Med röstsiffrorna 21 ja, 7 nej och 1 avstår röstar kommunfullmäktige enligt
Nils-Erik Edlunds (S) förslag.
Ordföranden ställer Anders Lundins (C) och Dan Hellenbergs (KD)
tilläggsförslag under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 208
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-11-25
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Kommunfullmäktige
KF § 144

Ärende KS 2019/985

Revidering av ägardirektiv för Inlandsbanan AB
Beslut
Kommunfullmäktige antar utarbetat ägardirektiv för Inlandsbanan AB.
Ärendet
Vansbro kommun är delägare i Inlandsbanan AB. Vid ägarsamråd för
Inlandsbanan AB presenterades förslag till nya ägarstyrningsdokument som
respektive ägare föreslås besluta. Dessa är
- Ägardirektiv för Inlandsbanan AB
- Bolagsordning för Inlandsbanan AB
- Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar utarbetat ägardirektiv för Inlandsbanan AB.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 209
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till ägardirektiv för Inlandsbanan AB
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Kommunfullmäktige
KF § 145

Ärende KS 2019/984

Revidering av bolagsordning för Inlandsbanan AB
Beslut
Kommunfullmäktige antar utarbetad bolagsordning för Inlandsbanan AB.
Ärendet
Vansbro kommun är delägare i Inlandsbanan AB. Vid ägarsamråd för
Inlandsbanan AB presenterades förslag till nya ägarstyrningsdokument som
respektive ägare föreslås besluta. Dessa är:
- Ägardirektiv för Inlandsbanan AB
- Bolagsordning för Inlandsbanan AB
- Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar utarbetad bolagsordning för Inlandsbanan AB.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 210
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till bolagsordning för Inlandsbanan AB
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Kommunfullmäktige
KF § 146

Ärende KS 2019/983

Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Beslut
Kommunfullmäktige antar utarbetat aktieägaravtal för Inlandsbanan AB.
Ärendet
Vansbro kommun är delägare i Inlandsbanan AB. Vid ägarsamråd för
Inlandsbanan AB presenterades förslag till nya ägarstyrningsdokument som
respektive ägare föreslås besluta. Dessa är:
- Ägardirektiv för Inlandsbanan AB
- Bolagsordning för Inlandsbanan AB
- Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar utarbetat aktieägaravtal för Inlandsbanan AB.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 211
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
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Kommunfullmäktige
KF § 147

Ärende KS 2019/959

Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 2019-12-19. Samtidigt
upphör Taxa för Vansbro kommuns offentliga kontroll av livsmedel som
antogs av kommunfullmäktige i beslut 2017-12-11 § 124, ärende 2017/959,
att gälla.
Ärendet
Vansbro kommuns taxa enligt livsmedelslagen behöver uppdateras då en ny
EU-förordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft 14
december 2019. Vansbro kommun behöver uppdatera taxan för
livsmedelskontroll för att ha möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrollen
efter årsskiftet. Om justeringar inte görs kommer kommunens taxa efter den
14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt förslag till
underlag till kommunernas taxor, vilket i den bifogade taxan har utgåtts
ifrån.
De uppdateringar som behöver göras medför till största del administrativa
förändringar kring myndighetens debitering. Den medför ingen
avgiftsförändring för de som får utförd kontroll från myndigheten. Vissa
delar i taxan som har blivit inaktuella för kommunernas tillsyn har tagits
bort och benämningen för nämndens uppföljande kontroller har ändrats.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 2019-12-19. Samtidigt
upphör Taxa för Vansbro kommuns offentliga kontroll av livsmedel som
antogs av kommunfullmäktige i beslut 2017-12-11 § 124, ärende 2017/959,
att gälla.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 212
Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-11-14
Förslag till Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
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Kommunfullmäktige
KF § 148

Ärende KS 2019/968

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för verksamhet enligt miljöbalken att gälla
från och med 2020-01-01. Samtidigt upphör Taxa för tillsyn, anmälan och
prövning enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige 2014-12-22 §
132, ärende KS 2017/960, att gälla.
Ärendet
Vansbro kommun har idag Sveriges kommuner och landstings (SKL) gamla
risk- och erfarenhetsbaserade modell som grund för taxan inom
miljöbalkens område. SKL har tagit fram en ny modell för taxa som gör det
enklare för kommunen att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. Då
flera verksamheter inom kommunen ska få nya riskklassningsbeslut är det
mer tidseffektivt att direkt anta den nya taxan istället för att uppdatera den
gamla taxan och arbeta med den ytterligare ett år. Den nya modellen är mer
lättanvänd än den gamla. Den kopplas direkt till lagstiftningen och det är
tillsynsbehovet som styr.
Riskbedömningen sker i behovsutredning på varje bransch inom kommunen
och inte på varje enskild verksamhet. Skillnader i tillsynsbehov inom
branschen kommer att ske i form av extraordinär tillsyn (extra timavgift) för
de verksamheter som inte följer de krav som ställts. Likaså kan en
verksamhet med flera olika delverksamheter tilldelas en högre årlig avgift
om schablontiden inte bedöms vara tillräcklig för myndighetens tillsyn.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Taxa för verksamhet enligt miljöbalken att gälla
från och med 2020-01-01. Samtidigt upphör Taxa för tillsyn, anmälan och
prövning enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige 2014-12-22 §
132, ärende KS 2017/960, att gälla.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 213
Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-11-14
Förslag till Taxa för verksamhet enligt miljöbalken
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Kommunfullmäktige
KF § 149

Ärende KS 2019/906

Avfallstaxa 2020
Beslut
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2020.
Ärendet
Från Vansbro Teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för 2020.
Följande föreslås:
- genomgående ändra begreppet ”Brännbart avfall” till ”Brännbart
restavfall”
- möjlighet att välja hämtning av brännbart restavfall, 190 l kärl, varannan
vecka. Avser en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Avgift tas ut enligt taxan
för hämtning varannan vecka.
- i övrigt mindre redaktionella ändringar
- i övrigt oförändrad avfallstaxa
- ny tjänst slam, ”Tömning av anläggning 2 vid samtidig tömning av
anläggning 1. Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC” Kostnad
880 kr/tömning.
- i övrigt oförändrad slamtaxa.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2020.
Wahan Harutun (KP) yrkar avslag till att anta avfallstaxa för 2020 och
föreslår att avfallstaxan enligt 2019 has kvar för att kunna acceptera
framtida ofrånkomliga höjningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Wahan Harutuns (KP)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 214
Kommunchef/tillförordnad ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-12-02
Protokoll från Vansbro Teknik AB, 2019-09-18
Förslag till avfallstaxa 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16
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Kommunfullmäktige
KF § 150

Ärende KS 2019/908

VA-taxa 2020
Beslut
Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2020.
Reservationer
Lars-Olov Liss (C) och Wahan Harutun (KP) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Från Vansbro Teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för 2020. En
höjning föreslås av brukningsavgifter med 3 procent och
anläggningsavgifter med 5 procent samt ändring av principerna för
beräkning av VA-anläggningsavgift för bostads- och därmed jämförliga
fastigheter (lokaler), se §§ 3 och 5 i ’’Taxa för allmänna vattentjänster 2020,
Vansbro kommun” enligt nedanstående följande:
Fördelningen av priserna för VA-anläggningsavgifterna avseende bostadsoch därmed jämställd fastighet föreslås ändras enligt nedan:
Servisavgift
Nuvarande fördelning: 28,1 %
Föreslagen fördelning: 40,2 %
Förbindelsepunktsavgift
Nuvarande fördelning: 35,7 %
Föreslagen fördelning: 50,1 %
Lägenhetsavgift
Nuvarande fördelning: 8,7 %
Föreslagen fördelning: 9,7 %
Tomtyteavgift, räknat på 2500 m2
Nuvarande fördelning: 27,5 %
Föreslagen fördelning: Utgår
Förutom ovanstående, föreslås att det införs en avtrappning av priset för
lägenheter, för att kompensera den annars oavsiktliga intäktshöjningen för
flerbostadshus och lokaler.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Kommunfullmäktige
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2020.
Lars-Olov Liss (C) förslag:
1. Kommunfullmäktige antar del av förslaget som gäller fördelning av
taxan.
2. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att bibehålla avgifterna på 2019-års
nivå.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genom
dialog med Vansbro Teknik AB se över kostnadsreduktioner under 2020
och framåt.
Anders Lundin (C) och Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till Lars-Olov Liss
(C) förslag.
Dan Hellenberg (KD) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars-Olov Liss (C)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag:
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lars-Olov Liss (C) förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Gunilla Munters (C),
Anders Lundin (C), Torsten Larsson (KD), Christer Spett (C), Lennart
Skansens (S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S),
Nall Lars-Göran Andersson (S), Zenitha Hermansson (S), Yvonn Edlund
(S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Gunnel Gustafsson (V), Jimmy Geschwind
(M), Leif Nilsson (C), Dan Hellenberg (KD), Gustav Tällberg (C), André
Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C).
Nej röstar Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), John Säljgård (LPO),
Wahan Harutun (KP), Grazyna Björklund (KP), Lovisa Berglund (C) och
Jon Lind (LPO).

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16

Kommunfullmäktige
Med röstsiffrorna 22 ja och 7 nej röstar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 215
Kommunchef/tillförordnad ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-12-02
Protokoll från Vansbro Teknik AB, 2019-09-18
Förslag till VA-taxa 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-12-16
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Kommunfullmäktige
KF § 151

Ärende KS 2019/911

Investeringsplan (fem år) Vansbro Teknik AB 2020
Beslut
Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2020 för Vansbro Teknik AB.
Ärendet
Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande:
bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
a) bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) investeringsplan
Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten.
samt
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de
närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och
omsätts i en årsbudget.
Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska samordnas med
kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende
verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.
Från Vansbro Teknik AB inkom en investeringsplan som en grund för att
även fastställa föreslagen taxa. Investeringsplanen ska beslutas av
kommunfullmäktige enligt ägardirektiven.
Vansbro Teknik AB:s styrelse har beslutat om driftbudget 2020,
likviditetsprognos för 2020 och att anta investeringsbudget för 2020 samt att
lämna investeringsbudget 2020 vidare till kommunfullmäktige för
godkännande. Vansbro Teknik AB:s styrelse har dessutom beslutat om en 5årig investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
Investeringsbudget 2020 förutsätter att VA- och avfallstaxor beslutas av
kommunfullmäktige.
För 2020 års investeringsbudget är investeringsbeloppet 31,12 mkr.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16
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Kommunfullmäktige
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2020 för Vansbro Teknik AB.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 216
Kommunchef/tillförordnad ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-12-02
Vansbro Teknik ABs protokoll, 2019-09-18
Investeringsplan för 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16
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Kommunfullmäktige
KF § 152

Ärende KS 2019/967

Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Strategi för Vansbro kommuns
krisberedskap.
Ärendet
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) reglerar den
lokala krishanteringen i kommuner och landsting.
I kommunöverenskommelsen, det vill säga överenskommelsen mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap
preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras. Enligt
överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete
med krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk
inriktning för arbetet med krisberedskap.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Strategi för Vansbro kommuns
krisberedskap.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 217
Beredskapssamordnare, tjänsteutlåtande 2019-11-13
Förslag till Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16
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Kommunfullmäktige
KF § 153

Ärende KS 2018/946

Motion pilotprojekt sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunens ekonomiska
situation att avslå motionen.
Ärendet
En motion har inlämnats där motionären föreslår att man inför sex timmars
arbetsdag som ett pilotprojekt inom äldreomsorgen och den kommunala
hemtjänsten i kommunen. Motionären ser att detta skulle kunna förändra
personalpolitiken i kommunen och få Vansbro kommun att bli en attraktiv
arbetsgivare.
Idag arbetar man inom kommunen med bemanningsekonomi och heltid som
norm, avtalet kring Heltid sträcker sig till 2021. Att införa sex timmars
arbetsdag är inte förenligt med de svårigheter som man redan idag har med
att rekrytera kompetent personal. Vansbro kommun arbetar för att fler ska
arbeta mer, inte mindre, och ekonomisk finansiering saknas i dagsläget för
liknande satsningar. Socialdepartementet har räknat på vad en sex timmars
satsning skulle kosta och menar att det ökar kostnaderna med cirka plus 30
procent.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunens ekonomiska
situation att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 218
Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-11-12
Motion Pilotprojekt sex-timmars arbetsdag med bibehållen lön

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16
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Kommunfullmäktige
KF § 154

Ärende KS 2018/986

Motion om införande av ISO 45001-standard om
arbetsmiljöarbete
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Lennart Skansens (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Nall LarsGöran Andersson (S), Zenitha Hermansson (S), Yvonn Edlund (S) och
Ulrika Gärds Åkeson (S) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
En motion har inlämnats där motionären yrkar på att ISO 45001 införs i
Vansbro kommuns arbete med arbetsmiljöfrågor. ISO är ett internationellt
standardiseringsorgan, representerat av nationella
standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell
standardisering. ISO 45001 är den internationella ledningsstandarden för
arbetsmiljö. Den ställer krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö,
ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Motionären anser
att Vansbro kommun har stora brister i arbetsmiljöarbetet och att stora
insatser behövs.
Arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat arbete i Vansbro kommun. Planen för
arbetsmiljöarbetet har uppdaterats och de dokument som finns ses över för
eventuell uppdatering. Alla chefer och skyddsombud kommer att genomgå
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i 6 block. Denna utbildningsinsats har
också gjort att vi har kunnat rekrytera fler skyddsombud och att cheferna
tillsammans med skyddsombuden uppdateras på vilka riktlinjer och rutiner
som finns. Även utbildning i OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö
enligt AFS 2015:4, arbetsmiljöverkets författningssamling, både allmänt och
inom skolan har genomförts under hösten 2019.
Under året har också ett stort arbete kring ett nytt samverkansavtal pågått.
Alla lokala fackliga organisationer har varit delaktiga i framtagandet av
avtalet.
För att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut behövs stöd till cheferna, både
i det löpande arbetsmiljöarbetet men framförallt i uppföljningen. Det är
extra viktigt för att kunna rapporteras tillbaka på ett bra sätt till
kommunstyrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Kommunfullmäktige
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Nall Lars-Göran
Anderssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Stina Munters (C), LarsOlov Liss (C), Gunilla Munters (C), Anders Lundin (C), Torsten Larsson
(KD), Christer Spett (KD), Jimmy Geschwind (M), Leif Nilsson (C), Lovisa
Berglund (C), Dan Hellenberg (KD), Jon Lind (LPO), Gustav Tällberg (C),
André Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C).
Nej röstar Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S),
Karin Sjöberg (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Zenitha Hermansson
(S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Gunnel Gustafsson (S),
Jonas Gustafsson (V), Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP).
Med röstsiffrorna 16 ja och 12 nej röstar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 219
Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-11-13
Motion om införande av ISO 45001-standard om arbetsmiljöarbete

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16

Sida 28 (31)

Kommunfullmäktige
KF § 155

Ärende KS 2019/60

Motion om visselblåsarfunktion
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med redogörelse för att
EU har kommit överens om nya lagstiftningsakter som rör
arbetsrättsområdet, bland annat ett nytt visselblåsardirektiv. Regeringen
arbetar nu tillsammans med parterna, SKL och fackliga organisationer, för
att se hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.
Ärendet
En motion har inlämnats där motionären föreslår att man ska införa en
visselblåsarfunktion där medborgare och medarbetare kan anmäla
misstankar kring oegentligheter eller annat som kan leda till fängelsestraff.
Motionären menar att det är viktigt att man kan anmäla misstankar kring
korruption, ekonomisk brottslighet, brott mot tystnadsplikten med mera och
att det ska kunna göras anonymt.
Vansbro kommun har idag ingen extern visselblåsarfunktion. I det fall det
rör sig om misstanke om brott ska de polisanmälas. Internt har vi olika
riktlinjer som beskriver hur man hanterar frågor kring korruption, jäv och
kränkningar. Vi har också en revision som kan kontaktas vid behov.
EU har kommit överens om nya lagstiftningsakter som rör
arbetsrättsområdet, bland annat ett nytt visselblåsardirektiv. Regeringen
arbetar nu tillsammans med parterna, SKL och fackliga organisationer, för
att se hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.
Frågan behöver tydliggöras så att medborgare och medarbetare vet vart man
vänder sig med sina misstankar.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med redogörelse för att
EU har kommit överens om nya lagstiftningsakter som rör
arbetsrättsområdet, bland annat ett nytt visselblåsardirektiv. Regeringen
arbetar nu tillsammans med parterna, SKL och fackliga organisationer, för
att se hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-16

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 220
Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-11-19
Motion om Whistleblower-funktion
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Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-12-16
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Kommunfullmäktige
KF § 156

Ärende KS 2019/824

Medlemskap i samverkan för gymnasieskolan, Gysam
Beslut
Vansbro kommun antar erbjudande om att ingå i samverkan för
gymnasieskolan, Gysam, från 2020-01-01.
Ärendet
Gysam är ett regionalt samverkansprojekt för gymnasieområdet. Gysam
startade 2007, med målet om att öka samverkan mellan kommunerna för att
kunna erbjuda större utbildningsutbud. Idag ingår följande kommuner i
Gysam: Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand, VBU
(Ludvika och Smedjebacken), samt Västerdalarnas Utbildningsförbund
(VDUF).
På grund av verksamhetsövergång från VDUF behöver Vansbro kommun ta
ställning till att ingå medlemskap i den regionala gymnasiesamverkan
Gysam. Med beaktande av rådande tidsfrist inför verksamhetsövergången
rekommenderas att i detta skede ingå i Gysam, för att vid senare tillfälle
eventuellt göra större utredning och ta ställning till fortsatt medlemskap
eller ej.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Vansbro kommun antar erbjudande om att ingå i samverkan för
gymnasieskolan, Gysam, från 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 221
Rektor för Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2019-11-11
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam, 2017-01-01
Inbjudan till medlemskap i Gysam

Justerande
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Kommunfullmäktige
KF § 157

Ärende KS 2019/661

Sammanträdesplan 2020
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan för kommunfullmäktige,
daterad 2019-11-27, enligt följande:
- 27 januari (redan beslutat tidigare)
- 6 april
- 15 juni
- 29 september
- 17 november
- 14 december
- 1 februari 2021
Ärendet
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens utskott föreligger. Kommunstyrelsen återremitterade
ärendet 2019-11-05 KS § 187 för att utreda förslag om andra datum. Nytt
förslag om sammanträdesplan har utarbetats till kommunstyrelsens
sammanträde 2019-12-03.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan
för kommunfullmäktige, daterad 2019-11-27.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 222
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-11-27
Förslag till sammanträdesplan 2020, daterad 2019-11-27

Justerande

Utdragsbestyrkande

