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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 12  

Justering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger ärende ”Revidering av reglemente för 

Brandkåren Norra Dalarna” till dagordningen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige lägger ärende ”Revidering av reglemente för 

Brandkåren Norra Dalarna” till dagordningen.   
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KF § 13  

Information och meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Protokoll från politiska organ finns utdelade. 

  

Ordföranden André Ihlar (KD) informerar om bland annat följande: 

- Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Nya ledamöter är Dan 

Hellenberg (KD), Lucas Zimmerman (S). Nya ersättare är Siv Hansson 

(KD), Monica Ähdel (S), 

- Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

- Svar på granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

- Granskning delårsrapport för Brandkåren i Norra Dalarna. 

- Svar på granskning av delårsrapport för Brandkåren i Norra Dalarna. 

  

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande: 

- Kommunens arbete med anledning av coronaviruset. 

- Krisberedskap. 

- Krisledningsnämnden är aktiverad med anledning av coronaviruset. 

- Utsedd krisledningsgrupp och stab inom förvaltningen. 

- Stämman för Kommunassurans Syd Försäkrings AB rekommenderas att 

inte göra någon utdelning för året. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland 

annat följande: 

- Stort fokus på arbetet med coronaviruset. 

- Arbetet med att få en ekonomi i balans fortsätter.   

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
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Beslutsunderlag 

Beslut från länsstyrelsen, 2020-02-27 

Avsägelse, 2020-02-11 

Beslut från länsstyrelsen, 2020-02-03 

Beslut från länsstyrelsen, 2020-02-03 

Avsägelse, 2020-01-30 

Granskning av delårsrapport för Brandkåren i norra Dalarna, 2020-01-21 

Protokollsutdrag, 2020-02-11 KS § 20 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-01-23 

Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning - 

samgranskning Dalarna 
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KF § 14  

Interpellationer, frågor och motioner 

Ärendet 

Inga interpellationer, frågor eller motioner har inkommit till dagens 

sammanträde.   
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KF § 15 Ärende KS 2020/2 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 
2019 - 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram för trygghet och 

säkerhet och tillhörande delprogram som avser Vansbro kommun, med 

följande revidering: 

- ur handlingsprogrammet stryks att kommunen genomför 

hastighetsmätning. 

Ärendet 

Vansbro kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 

verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 

skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 

skapa en trygg och säker tillvaro. Räddningsförbundets medlemskommuner 

har tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna tagit fram ett 

handlingsprogram. Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram 

för områdena brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk 

planering, fallprevention, suicidprevention, vattensäkerhet, krisberedskap 

och civilt försvar. Delprogram brandförebyggande och operativ verksamhet 

har antagits i direktionen för Brandkåren Norra Dalarna. 

  

I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 

kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022. De aktörer 

som ansvarar eller medverkar i någon av de olika aktiviteterna eller 

åtgärderna i delprogrammen har varit delaktiga i framtagandet av 

programmen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram för trygghet och 

säkerhet och tillhörande delprogram som avser Vansbro kommun, med 

följande revidering: 

- ur handlingsprogrammet stryks att kommunen genomför 

hastighetsmätning. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-02-11 KS § 17 

Beredskapssamordnare, tjänsteutlåtande 2019-12-23 

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2019 - 

2022 inkl. delprogrammen trafiksäkerhet, suicidprevention, riskanalys i 

fysisk planering, krisberedskap, is- och vattensäkerhet, fallprevention, civilt 

försvar, samt brottsförebyggande   
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KF § 16 Ärende KS 2020/200 

Investering i nybyggnad av ambulansstation 

Beslut 

Under förutsättning av att Region Dalarna fattar erforderliga beslut beslutar 

kommunfullmäktige att avsätta 14,4 mkr i investeringsmedel för att bygga 

en ny ambulansstation åt Region Dalarna i anslutning till befintlig 

Brandstation. Dessa investeringsmedel ingår inte i den investeringsram som 

kommunen årligen avsätter då investeringen är intäktsfinansierad. 

  

600 tkr avsätts för Vansbro kommuns del för ny entréfunktion och mindre 

anpassningar i befintlig byggnad. Totalt avsätts 15 mkr för investeringen. 

  

Innan påbörjande av projektering och byggnation ska principer för 

hyressättning och preliminärt hyreskontrakt vara undertecknat av parterna. 

Ärendet 

Region Dalarna och den ambulansverksamhet som bedrivs i Vansbro 

behöver nya lokaler. Idag förhyr Regionen lokaler vid vårdcentralen 

Bäckaskog. De lokalerna är idag inte ändamålsenliga för ambulansens 

verksamhet. Vid tecknandet av nytt hyreskontrakt 2019 med Regionen 

erbjöd sig Vansbro kommun att se vilka möjligheter som finns att bygga en 

ny ambulansstation. Det bästa alternativet är att bygga till nuvarande 

Brandstation och samnyttja så många ytor som möjligt i nuvarande 

Brandstationsbyggnad. 

  

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av tillförordnad fastighetschef. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Under förutsättning av att Region Dalarna fattar erforderliga beslut beslutar 

kommunfullmäktige att avsätta 14,4 mkr i investeringsmedel för att bygga 

en ny ambulansstation åt Region Dalarna i anslutning till befintlig 

Brandstation. Dessa investeringsmedel ingår inte i den investeringsram som 

kommunen årligen avsätter då investeringen är intäktsfinansierad. 

  

600 tkr avsätts för Vansbro kommuns del för ny entréfunktion och mindre 

anpassningar i befintlig byggnad. Totalt avsätts 15 mkr för investeringen. 

  

Innan påbörjande av projektering och byggnation ska principer för 

hyressättning och preliminärt hyreskontrakt vara undertecknat av parterna. 
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Torsten Larsson (KD) och Stina Munters (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-10 KS § 42 

Tf. fastighetschef, tjänsteutlåtande 2020-02-24 
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KF § 17 Ärende KS 2019/663 

Webbsändning av fullmäktiges sammanträden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden enligt alternativ 2 i 

utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges 

sammanträden. Webbsändning ska ske i realtid. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra införandet av 

webbsändningar av fullmäktiges sammanträden. 

3. Kostnaden för webbsändningarna tas ur befintlig budget för fullmäktige. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden enligt alternativ 2 i 

Utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges 

sammanträden. Webbsändning ska ske i realtid. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra införandet av 

webbsändningar av fullmäktiges sammanträden. 

3. Kostnaden för webbsändningarna tas ur befintlig budget för fullmäktige. 

Reservationer 

Anders Lundin (C), Leif Nilsson (C) och Annika-Simm Eriksson (C) 

reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

Den 18 november 2019 fastställde kommunfullmäktige i Vansbro en 

handlingsplan med syfte att vitalisera fullmäktige och dess sammanträden. I 

denna plan gavs kommunstyrelsen bland annat i ”uppdrag att utreda 

förutsättningarna för webbsändning av fullmäktiges sammanträden”. Målet 

med en eventuell webbsändning angavs vara att kommunens medborgare 

ska ges goda förutsättningar att ta del av debatten i fullmäktige. 

  

Ärendet har utretts och två förslag till lösningar har presenterats avseende 

införande av webbsändningar. 
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Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av kommunens 

ekonomiska situation inte under 2020 och 2021 införa webbsändning av 

fullmäktiges sammanträden. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att under 2021 åter ta upp frågan om 

införande av webbsändning av fullmäktiges sammanträden. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden enligt alternativ 2 i 

utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges 

sammanträden. Webbsändning ska ske i realtid. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra införandet av 

webbsändningar av fullmäktiges sammanträden. 

3. Kostnaden för webbsändningarna tas ur befintlig budget för fullmäktige. 

  

Nall Lars-Göran Andersson (C) yrkar bifall till Torsten Larssons 

(C) förslag. 

  

Anders Lundin (C) och Leif Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Torsten Larssons (KD) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torsten Larssons 

(KD) förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-10 KS § 44 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-02-15 

Utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges 

sammanträden, daterad 2020-02-15   
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KF § 18 Ärende KS 2019/226 

Svar på motion om ett klimatneutralt Vansbro 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och att kommunstyrelsen 

tar hänsyn till initiativet i samband med prioritering av uppdrag i samband 

med arbetet med Strategisk plan 2021-2023. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionären föreslår Vansbro kommun snarast 

upprättar en åtgärdsplan för att nå koldioxidutsläpp om netto noll senast år 

2035. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och att kommunstyrelsen 

tar hänsyn till initiativet i samband med prioritering av uppdrag i samband 

med arbetet med Strategisk plan 2021-2023. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-10 KS § 44 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-23   
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KF § 19 Ärende KS 2019/402 

Svar på motion om ett Vansbro utan engångsplast 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att ett löpande 

arbete i förvaltningen genomförs för att fasa ut engångsplast enligt 

motionärens förslag. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionären förslår att engångsbestick (gafflar, 

knivar, skedar och ätpinnar), engångstallrikar, sugrör, tops i plast, 

ballongpinnar i plast och plaster som kan nedbrytas genom oxidation (oxo-

plaster), snabbmatsförpackningar och expanderad polystyren fasas ut ur den 

kommunala verksamheten. Samt ser över om det finns fler plastprodukter i 

vi verksamheten som kan fasas ut. 

  

I Strategisk plan för 2020-2022 har de 17 målen i Agenda 2030 inarbetats 

och förvaltningen har nu ett ansvar att genomföra aktiviteter för att nå 

målen. I samband med nya upphandlingar kommer hänsyn tas till nya krav 

gällande engångsplast och förvaltningen behöver se över möjligheter till 

utbyte av produkter löpande för att minska kommunens konsumtion av 

plaster. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att ett löpande 

arbete i förvaltningen genomförs för att fasa ut engångsplast enligt 

motionärens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-10 KS § 45 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-23   
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KF § 20 Ärende KS 2019/1046 

Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Serviceplan för Vansbro kommun 

2020-2022 med följande ändringar: 

1. Lydelsen i sista meningen under avsnittet Kommunala servicepunkter 

ändras till ”De kommunala servicepunkterna ska utvärderas och i de fall de 

ska vara kvar regleras i särskilt avtal mellan föreningen och kommun”. 

2. Lydelsen i sista punktsatsen under avsnittet Kommunala målsättningar för 

service på landsbygden ändras till ”Vansbro kommuns politiska ledning ska 

träffa Kommunbygderådet vid minst tre tillfällen per år för att följa upp 

serviceplanen”. 

Reservationer 

Annika Simm-Eriksson (C) och Anders Lundin (C) reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

Syftet med serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga 

servicen, både kommersiell och offentlig, som finns på landsbygden samt ha 

en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den nivån ska 

upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region 

Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller 

initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan 

erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill 

utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens 

översiktsplanearbete. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Serviceplan för Vansbro kommun 

2020-2022 med följande ändringar: 

1. Lydelsen i sista meningen under avsnittet Kommunala servicepunkter 

ändras till ”De kommunala servicepunkterna ska utvärderas och i de fall de 

ska vara kvar regleras i särskilt avtal mellan föreningen och kommun”. 

2. Lydelsen i sista punktsatsen under avsnittet Kommunala målsättningar för 

service på landsbygden ändras till ”Vansbro kommuns politiska ledning ska 

träffa Kommunbygderådet vid minst tre tillfällen per år för att följa upp 

serviceplanen”. 
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Anders Lundins (C) tilläggsförslag: 

Lydelsen i kommunstyrelsens förslag enligt punkt 2 efter 

"Kommunbygderådet" kompletteras med: "samt föreningarna ingående i 

Näringslivssamverkan". 

 

Torsten Larsson (KD) och Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under bifall eller avslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer Anders Lundins (C) förslag under bifall eller avslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för bifall till Anders Lundins (C) tilläggsförslag. 

Nej-röst för avslag till Anders Lundins (C) tilläggsförslag. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Annika Simm-Eriksson (C),  Anders Lundin (C), Lennart Skansens 

(S), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Lucas 

Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S) och Ulrika Gärds Åkeson (S). 

  

Nej röstar Pär Skagerling (M), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), 

Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund 

(KD), Jonas Gustafsson (V), Mathias Johansson (LPO), Magdalena Busk 

(M), Leif Nilsson (C), Birgitta Karlsson (V), Jon Lind (LPO) och André 

Ihlar (KD). 

  

Med röstsiffrorna 8 ja och 13 nej beslutar kommunfullmäktige att avslå 

Anders Lundins (C) tilläggsförslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-10 KS § 47 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-23 

Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 

Handlingsplan för år 2020 utifrån Serviceplan 2020-2022   
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KF § 21 Ärende KS 2020/229 

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrift om förbud mot eldning 

utomhus. 

Reservationer 

Pär Skagerling (M) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer 

avseende eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en vägledning för 

eldning utomhus för att underlätta för kommuner och enskilda. Nu gällande 

lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet att fatta 

beslut om eldningsförbud till ett kommunalförbund, därför behöver 

respektive medlemskommun fatta beslut om föreskrifter som reglerar förbud 

mot eldning utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av 

bränder i skog och mark. 

  

I föreskriften tydliggörs att Brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och 

beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 

eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller ej. Brandkåren hanterar 

eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för 

planerade naturvårdsbränningar. 

  

Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre, detta 

hanteras som tidigare av brandkåren tillsammans med länsstyrelsen och 

omfattas inte av föreskriften om förbud mot eldning utomhus. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrift om förbud mot eldning 

utomhus. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-10 KS § 48 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-03-02 

Förslag till föreskrift om förbud mot eldning utomhus 

Bilaga, vägledning avseende generella undantag från eldningsförbud 

    



 

Protokoll Sida 19 (23) 

2020-04-06  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 22 Ärende KS 2020/109 

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, 2020-03-10 KS § 49 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-02-03   
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KF § 23 Ärende KS 2020/385 

Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för kommunstyrelsen 

i Vansbro kommun genom att införa en § 23 enligt följande (övriga 

paragrafer förskjuts): 

”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 

detta till sekretariatet.  

  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

kommunstyrelsen.” 

Ärendet 

Fullmäktige har enligt kommunallagen 6 kap. 24 § att besluta om att ge 

ledamöter möjlighet att delta i en nämnds sammanträden på distans. 

  

Med anledning av risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har ett 

förslag utarbetats syftande till att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

ska kunna delta i nämndens sammanträden på distans. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för kommunstyrelsen 

i Vansbro kommun genom att införa en § 23 enligt följande (övriga 

paragrafer förskjuts): 

”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 

detta till sekretariatet.  
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Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

kommunstyrelsen.” 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-31 KS § 68 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-26   
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KF § 24 Ärende KS 2020/386 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro 
kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsordning för 

kommunfullmäktige i Vansbro kommun genom att införa en § 11 enligt 

följande (övriga paragrafer förskjuts): 

”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 

anmäla detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.” 

Ärendet 

Fullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap. 16 § möjlighet att besluta om 

att tillåta ledamöter att delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

  

Med anledning av risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har ett 

förslag utarbetats syftande till att kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare ska kunna delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsordning för 

kommunfullmäktige i Vansbro kommun genom att införa en § 11 enligt 

följande (övriga paragrafer förskjuts): 

”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 

anmäla detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.” 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-03-31 KS § 69 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-26   
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KF § 25 Ärende KN 2020/2 

Revidering av reglemente för Brandkåren Norra 
Dalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen i reglementet enligt förslaget. 

Ärendet 

Kommunallagen möjliggör för en ledamot eller ersättare att delta på distans 

under ett sammanträde, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra och deltar på samma villkor. 

  

För att en ledamot och ersättare ska kunna delta på distans måste 

direktionen först besluta om att så får ske och reglera det i direktionens 

reglemente. 

  

Förslaget är att direktionen godkänner att en ledamot och ersättare får delta 

på distans och föreslår att direktionens reglemente kompletteras med 

följande: 

  

DELTAGANDE PÅ DISTANS (6 kap 24 § KL) 

Direktionen får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

  

Ärenden som behandlas vid direktionens sammanträde får inte vara av den 

art att beslutet ska ske genom sluten omröstning. 

  

Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska inför sammanträdet 

säkerställa att platsen för deltagande sker utom räckhåll för att överhöras. 

Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska även säkerställa tillgång 

till en stabil internetuppkoppling. 

Förslag 

Krisledningsnämndens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen i reglementet enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-04-06 KN 9 

Protokoll från Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 2020-03-26 


