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KF § 77 Ärende KF 2021-00084 

Information och meddelanden 

Ärendet 

Protokoll från politiska organ är utskickade. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om bland 

annat följande: 

- Revisorernas granskning av Brandkåren Norra Dalarnas delårsrapport 

- Kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av intern styrning och 

kontroll 

- Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag avseende cementpark och 

ramp 

- Information om avveckling av Kommunpartiet 

 

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland annat 

följande: 

- Inspirationsdag på temat "Vägen till språk och kommunikation" som 

genomfördes i Vansbro 30 november. 

- Det europeiska forskningsprojektet MATILDE som undersöker hur 

internationell migration påverkar lokal utveckling och sammanhållning i 

europeiska landsbygds- och bergsområden. Vansbro kommun är en av 

projektets fokuskommuner. 

- Förskoleavdelningen Knattebo, i Medborgarhuset, är nu officiellt invigd. 

 

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande: 

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför ledarskapsprogrammet 

"Nära vård". Från kommunen deltar tre tjänstepersoner och två 

förtroendevalda. Totalt deltar cirka 600 personer. Välfärdsrådet kommer i 

februari besluta om en färdplan för Dalarnas arbete, men kommunerna 

uppmanas starta upp det lokala arbetet. Detta kommer ske genom en 

workshop under första delen av år 2022. 

- En workshop har genomförts inom området suicidprevention. Politiker och 

tjänstepersoner från såväl kommunen, Region Dalarna och 

Polismyndigheten, deltog. Nästa steg är en gemensam träff mellan 

kommunen och Region Dalarna för att planera det fortsatta arbetet. 

- Smittspridningen av coronavirusett ökar i landet igen. Vecka 47 hade 

Vansbro kommun fem konstaterade fall. Kommunens coronagrupp är 

aktiverad och följer utvecklingen för att kunna agera vid behov. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 186 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 187 

Minnesanteckningar från vägledningsdebatt, 2021-09-27 

Information från Kommunpartiet, 2021-11-25 

Granskning av Brandkåren Norra Dalarnas delårsrapport per 2021-08-31 

Protokoll Stiftelsen Vansbrohem, 2021-11-11 

Protokoll Stiftelsen Vansbrohem, 2021-10-21 

Protokoll Kommunstyrelsen 2021-11-23 

Protokoll Kommunfullmäktige 2021-11-08 
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KF § 78 Ärende KF 2021-00096 

Interpellationer, frågor, motioner och medborgarförslag 

Ärendet 

Inga interpellationer, frågor, motioner eller medborgarförslag har inkommit 

till dagens sammanträde. 



 

Protokoll Sida 7 (25) 

2021-12-06  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 79 Ärende KF 2021-00090 

Utökad investeringsbudget för om- och nybyggnation 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunfullmäktige avsätter investeringsmedel om ytterligare 27 mkr av 

kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel för perioden 2023-2027 

för om- och nybyggnad av särskilt boende Bäckaskog. 

Total budget för projektet uppgår då till 108 mkr. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 81 miljoner kronor i 

investeringsbudget för om- och nybyggnation samt renovering av särskilda 

boendeplatser vid Bäckaskog. (Dnr KS 2020-509 och KF 2019-33). 

 

Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av vissa befintliga 

byggnader för Bäckaskog särskilt boende i Vansbro. I huvudsak ska yttertak 

på Hus 04, Hus 05 och Hus 06 rivas och byggnaderna ska förses med varsitt 

nytt våningsplan (plan 3). Befintliga ytor på våningsplan 1 i Hus 05 och Hus 

06 ska tilldelas ny planlösning. Viss ombyggnad och renovering ska utföras 

på plan 2 i Hus 05 och Hus 06. Befintliga balkonger ska utökas i storlek. 

Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning ska ingå. 

 

Förutom ovanstående så kommer intilliggande utrymmen och lokaler i 

samtliga hus att beröras i olika omfattning för installationer, kanaldragning 

och dylikt för försörjning till Hus 04, Hus 05 och Hus 06. Projektet indelas i 

två huvuddelar. 

 

Arbetet med att ta fram underlag för att anpassa befintliga enheter till dagens 

krav och även bygga på Hus 05,06 och 04 för att få till fler boendeplatser har 

pågått under flera år. Antalet platser efter byggnation kommer att uppgå till 

70 stycken. Det som inte ingår i denna entreprenadförfrågan är behov av nya 

omklädningsrum efter att de som nu finns i hus 05 som kommer att byggas 

om till lägenheter, tillagningskök och den yttre miljön. Inventarier för 

verksamheten ingår inte. 

 

En entreprenadförfrågan skickades ut under sensommaren efter beslut i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 (Dnr 2021-59).  
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Projektets nuvarande totala budget uppgår till 81 miljoner kronor. 

Uppdelning är gjort då kommunens investeringar får uppgå till högst 85 mkr 

per 5-års period. Det innebär att budgeten under perioden 2018-2022 uppgår 

till 53,8 miljoner kronor och 27,2 miljoner kronor för perioden 2023-2027. 

 

Efter utvärdering av inkomna anbud konstateras att budgeterade medel inte 

kommer att räcka till för att genomföra projektet. Projektet beräknas totalt att 

kosta 118 miljoner kronor inklusive Ändringar och tilläggsarbete (ÄTOR) 

och byggherrekostnader. Bidrag kommer att sökas från Boverket på cirka 10 

miljoner kronor vilket gör att projektets utgifter beräknas uppgå till 108 

miljoner kronor. Utgiftsökningen mot tidigare avsatta budgetmedel uppgår 

till 27 miljoner kronor. (81 miljoner kronor – 108 miljoner kronor = 27 

miljoner kronor). Förslaget är att utöka projektets budget med 27 miljoner 

kronor och att dessa belastar perioden 2023-2027. Budget flyttas från Ej 

fördelade budgetmedel till projektet Särskilt boende Bäckaskog. 

 

Den ökade investeringsbudgeten för projektet kommer att minska utrymmet 

för andra investeringar under åren 2023-2027 utifrån begränsningen om 85 

miljoner kronor per 5-års period. 13,66 miljoner kronor återstår till övriga 

investeringar i perioden. 

 

Inkomna anbud har utvärderats och beslut om tilldelning kommer att tas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 (Dnr KS 2021-959). Där det 

lägsta anbudet utvärderats som nummer ett. Vinnande anbud kommer att 

antas med förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget för projektet. Efter kommunfullmäktiges beslut kan 

tilldelning av upphandlingen göras. 

 

Budgeten på 81 miljoner kronor har tagits fram enligt förutsättningar i ett 

tidigare skede. Sedan dess har marknadsförutsättningarna förändrats under 

tiden och byggbranschen upplever nu en högkonjunktur. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avsätter investeringsmedel om ytterligare 27 miljoner 

kronor av kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel för perioden 

2023-2027 för om- och nybyggnad av särskilt boende Bäckaskog. 

 

Total budget för projektet uppgår då till 108 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 184 

Ekonomichef och sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-11-22 
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KF § 80 Ärende KF 2021-00085 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelsen att inarbeta vägledningsdebattens synpunkter i ärendet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda 

förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda 

vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens 

uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt kostnadsberäkningar för 

beredningens 

sammanträden och organets processledare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 55 att ärendet skulle 

bordläggas till dess att en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete genomförts. Denna vägledningsdebatt genomfördes 2021-

09-27. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges beslutar att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelsen att inarbeta vägledningsdebattens synpunkter i ärendet. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktiges demokratiberedning upphör 2021-12-31 och dess 

ledamöter och ersättare entledigas. 

2. Styrande dokument revideras enligt följande: I arbetsordning för 

kommunfullmäktige i Vansbro kommun fastställd 2019-05-27, § 66, stryks 

demokratiberedningen i §§ 46 och 54. Hela § 56 stryks. I reglemente för 

kommunalt partistöd, fastställt 2017,09-18, § 80, stryks meningen om att 

demokratiberedningen bereder återrapportering av partistöd. 
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3. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att bevaka att fullmäktiges 

etiska riktlinjer följs i fullmäktige. 

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bereda arbetsordningen för 

kommunfullmäktige och reglementen åt fullmäktige. 

5. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att besluta om hur frågor om partistöd 

ska beredas. 

6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur 

demokratiarbetet kan fortsätta och utvecklas. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar avslag till Torsten Larssons (KD) 

förslag och bifall till Gunnel Gustafssons (V) förslag. 

 

Karl Björklund (M), Pär Skagerling (M) och John Säljgård (LPO) yrkar 

bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.  

 

Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till presidiets förslag. 

 

Gunnel Gustafssons (V) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att inte göra några förändringar avseende 

kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska återremitteras. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för att ärendet återremitteras. 

Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), 

Annika Simm-Eriksson (C), Gunilla Munters (C), Anders Lundin (C), Leif 

Nilsson (C), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Nall Lars-Göran 

Andersson (S), Lucas Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds 

Åkeson (S), Gunnel Gustafsson (V), Jonas Gustafsson (V), Jennie Johansson 

(S), Lennart Skansens (S) och Uwe Weigel (C). 
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Nej röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Torsten Larsson (KD), 

Nathalie Larsson Berglund (KD), John Säljgård (LPO), Magdalena Busk 

(M), Jon Lind (LPO) och André Ihlar (KD). 

 

Med röstsiffrorna 18 ja och 8 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 

bifaller presidiets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-15 KF § 55 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 104 

Protokollsutdrag 2020-04-07 KS § 91 

Protokollsutdrag 2020-03-10 KS § 43 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-16 
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KF § 81 Ärende KF 2021-00086 

Avfallstaxa 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 2022. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för år 2022. 

Bakgrunden är att avfallskollektivet ska bära sina egna kostnader.  

 

Följande föreslås: 

1. Höjning av avfallstaxan med tre (3) procent 

a. Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande hämtning och 

behandling av returpapper samt ökade kostnader för farligt avfall. Det är 

fortsatt ökade kostnader för behandling av brännbart restavfall samt 

brännbart grovavfall från återvinningscentralen (ÅVC) på grund av ändrade 

priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av skärpta 

utsläppskrav). 

 

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling av grovavfall, 

farligt avfall och returpapper). 

    

c. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter för de tjänster i avfallstaxan 

som avser brännbart restavfall då kostnaderna för förbränning fortsätter att 

öka. 

 

d. Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall och är duktiga på att 

källsortera höjs inte (var åttonde vecka och delning av kärl). 

 

e. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter för de tjänster i avfallstaxan 

som avser matavfall för företag på grund av ökade kostnader. 

 

f. Hämtningsavgifter avseende matavfall för hushåll höjs inte i syfte att söka 

nå en utökad sortering. 

  

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 
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Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-23 KS § 176 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Protokoll VTAB 211006 § 52 Förslag på Avfallstaxa 2022 
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KF § 82 Ärende KF 2021-00087 

Taxor och avgifter för vatten och avlopp - VA-taxa 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2022. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för år 2022. 

Bakgrunden till taxehöjningen är att VA- kollektivet ska var självfinansierat 

och bära sina egna kostnader. VA-kollektivet är de fastigheter som är 

anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. 

Brukningsavgifterna höjs med två (2) procent och höjningen är en 

konsekvens av 

- ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och miljöområdet, 

- ökade avskrivningskostnader till följd av tidigare års investeringar 

(nyinvesteringar och reinvestering), 

- kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision), 

- kostnadsökningar på VA-material. 

Det som främst förklarar den föreslagna taxehöjningen är ökade kostnader 

för personal och avskrivningskostnader, där den senare står för den största 

delen. De föreslagna taxehöjningarna har därför ett samband med de 

investeringsbudgetar som kommunfullmäktige har beslutat om tidigare år.  

 

Den föreslagna taxeökningen innebär för en normalvilla som förbrukar 150 

m3 vatten per år en kostnadsökning på 220 kronor per år. Den fasta avgiften 

uppgår då till 7 711 kronor och den rörliga till 21,89 per m3.  

  

Anläggningsavgiften höjs med fem (5) procent och höjningen är en 

konsekvens av att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 

utbyggnadskostnaden för VA-anslutning sett till varje enskild fastighet. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut när en ny fastighet 

ansluts till VA-nätet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2022. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 177 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

VA-taxa Vansbro kommun 2022, rev 211122 

VA-taxa Vansbro kommun 2022 med markerade ändringar, rev 211122 

Protokoll VTAB 211006 § 53 Förslag på VA taxa 2022 
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KF § 83 Ärende KF 2021-00089 

Investeringsbudget för Vansbro Teknik AB 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2022 för Vansbro Teknik AB. 

Ärendet 

Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat att 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. 

 

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 har inkommit en investeringsbudget för år 2022. 

Vansbro teknik AB:s styrelse har beslutat om driftbudget 2022, 

likviditetsprognos för 2021 och att anta investeringsbudget för 2022, samt att 

överlämna investeringsbudgeten för 2022 till kommunfullmäktige för beslut. 

Vansbro Teknik AB:s styrelse har dessutom beslutat om en 5-årig 

investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

För 2022 års investeringsbudget är beloppet 36,7 miljoner kronor varav 

Vansbro avloppsreningsverk (ARV) står för 20 miljoner kronor. Projektet är 

flerårigt och för 2023 uppgår utgiften till 25 miljoner kronor. I samband med 

detta projekt begär även bolaget en utökad kommunalborgen på 50 miljoner 

kronor vilket hanteras i ärende 2021–1211 Ansökan om utökad borgen 

Vansbro Teknik AB. 

 

För 2022 års investeringsutgifter kommer nya lån att upptas på 20 miljoner 

kronor. 
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2021-12-06  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2022 för Vansbro Teknik AB. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 179 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokoll VTAB 211006 § 50 Budget 2022 

Bilaga § 50 VTAB Budget 2022 
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2021-12-06  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 84 Ärende KF 2021-00088 

Ansökan om utökad borgen Vansbro Teknik AB 

Beslut 

Vansbro kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB 

med 50 miljoner kronor, från nuvarande nivå på 155 miljoner kronor till 205 

miljoner kronor. 

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. 

 

Beslut om borgen brukar vanligtvis tas i samband med strategisk plan. Beslut 

hade dock inte fattats av styrelsen i Vansbro teknik AB om denna ansökan i 

sådan tid att det kunde ingå i Strategisk plan för åren 2022–2024. 

 

Vansbro Teknik AB har budgeterat för ett flertal investeringsprojekt 2022. 

Det totala budgeterade investeringsbeloppet exklusive Vansbro 

avloppsreningsverk (ARV) är 16,7 miljoner kronor fördelat på reinvestering 

av ledningsnät och VA-anläggningar inklusive Dala-Järna vattentorn 11,2 

miljoner kronor, fortsatt investering i vattentäkten Van 1 miljon kronor, 

utbyggnad VA ännu ej specificerat 3 miljoner kronor och investering inom 

avfallsverksamheten 1,5 miljon kronor. 

 

Därutöver har Vansbro Teknik AB planerat för en renovering av Vansbro 

ARV. Det hittills upparbetade beloppet uppgår till cirka 4 miljoner kronor 

och beräknas till 5 miljoner kronor per 31 december 2021. Det budgeterade 

beloppet fördelat över perioden 2022-2023 beräknas till 45 miljoner kronor. 

Totalt sett uppskattas projektet kosta 50 miljoner kronor, vilket kan komma 

att behöva justeras efter genomförd upphandling.  

 

Inför år 2019 utökades borgensramen med 20 miljoner kronor till 155 

miljoner kronor, den största anledningen till detta var att möjliggöra 

byggandet av Vansbro ARV. Dessa medel användes till viss del till 

utbyggnaden (cirka 5 miljoner kronor till årsskiftet), men främst till löpande 

reinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar. De utförda investeringarna 

följer den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren 2020 

och 2021.  
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2021-12-06  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Av de 50 miljoner kronorna hör 16,7 miljoner kronor till löpande 

reinvesteringar (exklusive Vansbro ARV). 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Vansbro kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB 

med 50 miljoner kronor, från nuvarande nivå på 155 miljoner kronor till 205 

miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS 178Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-

03 

Protokoll VTAB 211006 § 51 Ansökan om utökad borgen 

Bilaga § 50 VTAB Investeringar 2020-2021 Likviditetsprognos 2022 
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2021-12-06  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 85 Ärende KF 2021-00093 

Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 1 § till uppgift att 

fastställa taxor för kommunalförbund. Från Brandkåren Norra Dalarna har 

inkommit förslag till ny taxa från och med 2022-01-01. Nuvarande taxa för 

Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 

prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) samt Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 

 

Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har höjts enligt PKV 

samt 600 kronor per år. Höjningen på 600 kronor per år beror på att tjänsten 

för larmöverföring till SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en 

kvalitetssäkrad larmöverföring tar SOS ut en kostnad motsvarande 600 

kronor per år. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 180 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 

Protokollsutdrag från BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarnas 

sammanträde den 2021-05-20 - Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 

Taxa förslag 2022 
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Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 86 Ärende KF 2021-00011 

Återrapportering av partistöd 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av återrapportering avseende partistöd 

2020. 

Ärendet 

I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd bereder 

demokratiberedningen ärendet avseende återrapportering av partistöd. 

Mottagare av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets 

ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild 

granskare, ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 

mottagaren har använt partistödet. Redovisning ska ske skriftligt på blankett 

för redovisning av kommunalt partistöd. Rapport från granskaren lämnas på 

samma blankett. Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december 

och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. Sista inlämningsdatum för redovisning samt 

granskning gällande partistödet är fastställt till den 30 juni varje år enligt 

reglementet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av återrapportering avseende partistöd 

2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 182 

Protokollsutdrag, 2021-10-21 KF Db § 1 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-10 

Redovisning från Kristdemokraterna 

Redovisning från Socialdemokraterna 

Redovisning från Kommunpartiet 

Redovisning från Moderaterna 

Redovisning från Centerpartiet 

Redovisning från Vänsterpartiet 

Redovisning från Landsbygdspartiet Oberoende 
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Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 87 Ärende KF 2021-00092 

Utbetalning av partistöd 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2022 betalas ut till följande 

sex (6) partier representerade i kommunfullmäktige: 

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Kristdemokraterna 

- Landsbygdspartiet Oberoende 

- Vänsterpartiet 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Sett 

till de krav som ställs på redovisning och granskning samt representation i 

kommunfullmäktige som har angivits i Reglemente för kommunalt partistöd 

uppfyller sju (7) partier kraven för att vara berättigade till partistöd år 2022. 

 

Ordföranden meddelar att med anledning av att Kommunpartiet informerat 

att man upphört som parti, är de inte längre aktuella som mottagare av det 

kommunala partistödet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2022 betalas ut till följande 

sju (7) partier representerade i kommunfullmäktige: 

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Kommunpartiet 

- Kristdemokraterna 

- Landsbygdspartiet Oberoende 

- Vänsterpartiet 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 183 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-07-05 
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Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 88 Ärende KF 2021-00091 

Rapportering av gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 
kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader, 
kvartal 3 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapportering av gynnande beslut enligt 

9 § LSS och 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader, kvartal 

3 2021. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlag (2001:453) 

(SoL), gynnande beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO).  

 

Rapporterna ska vidarebefordras till kommunens revisorer samt en 

statistikrapport över ej verkställda beslut ska lämnas till 

kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapportering av gynnande beslut enligt 

9 § LSS och 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader, kvartal 

3 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 185 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-10-22 

Rapport kvartal 3 2021 
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KF § 89 Ärende KF 2021-00063 

Val till kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår då Kommunpartiet upphört 

som parti. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Uppdraget avser 

perioden fram till och med 2022-10-14. 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-09-27 KF 

§ 60 och 2021-11-08 KF § 76 eftersom inga förslag hade inkommit. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår då Kommunpartiet upphört 

som parti. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-08 KF § 76 

 


