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KF § 9 Ärende KF 2022-00023 

Information och meddelanden 

Ärendet 

Protokoll från politiska organ är utskickade. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland annat 

följande: 

- Kommunen har den senaste tiden besvarat ett antal remisser, bland 

annat Nationell plan för infrastruktur 2022-2033, Länsplan 2022-

2033 samt Regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. 

- Pågående arbete för att bygga ut infrastrukturen för snabbladdare för 

fordon. 

- Dalecarlian Music Awards. Totalt var fyra av de nominerade från 

Vansbro kommun. 

- Kommunen kommer den 6 april delta på Dalating, en regional 

konferens för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av 

länet. 

- Språkcafé för kvinnor. I ett samarbete mellan kommunen och 

regionen bjuds kommunens medborgare in till café Unikum. 

Målgruppen är enskilda som vill träna på, eller redan kan, svenska 

och vill möta nya vänner. 

 

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande: 

- Kommunens krisarbete. En stab har initierats för att hålla samman 

arbetet kopplat till flyktingmottagandet. 

- Bokslutskommuniké. Resultatet för 2021 var ett överskott på 28,1 

mkr, vilket är 19,2 mkr bättre än budget. Överskottet beror på ökade 

skatteintäkter och den redovisningstekniska hanteringen av 

skyddsvallen. 

- Suicidprevention. 

- Från 1 april övergår verksamheten vid Berghedens äldreboende i 

kommunal regi. Ett tjugotal anställda berörs. 

- Bäckaskog Säbo etapp 1. Arbetet pågår och rivningsarbeten i 

befintlig byggnad invändigt är klart. 

- Trygghetsboende Nås, Dala-Järna. Projektering av ombyggnationen 

pågår och det sker i dialog mellan kommunen och Stiftelsen 

Vansbrohem. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll KF 2022-02-07, dok.nr. 701 

Protokoll presidiesamling 2022-02-21, dok.nr. 700 

Protokoll Stiftelsen Vansbrohem 2022-03-03, dok.nr. 699 

Protokoll Vansbro Teknik AB 2022-02-11, dok.nr. 698 

Protokoll KS 2022-02-15, dok.nr. 702 

Protokoll KS 2022-03-15, dok.nr. 715 
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KF § 10 

Uppvaktning av 25-årsjubilarer 

Ärendet 

Personer som uppnått 25 års anställning eller varit förtroendevald i 25 år i 

Vansbro kommun 2020 och 2021 och har fått gåva med värde av 3 000 

kronor, uppvaktas med blombukett under kommunfullmäktiges 

sammanträde. 

 

För år 2020 har nitton personer bjudits in och för år 2021 har tretton personer 

bjudits in. 
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KF § 11 Ärende KF 513 

Interpellationer, frågor, motioner och medborgarförslag 

Ärendet 

Inga interpellationer, frågor, motioner eller medborgarförslag har inkommit 

till dagens sammanträde. 
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KF § 12 Ärende KF 2022-00022 

Bildande av kommunalt fastighetsbolag 

Beslut 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. 

 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för 

fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med 

inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram erforderliga underlag upphävs. 

Ärendet 

Utredningar har skett i olika omgångar under de senaste 20 åren kring 

bolagsform, stiftelseform och samverkan för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 (KS 

2020/486) att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda 

gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen 

Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till 

kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag. Uppdraget är inte 

slutfört. 

  

Det mest optimala för dessa verksamheter borde vara att lägga dessa 

samman i ett gemensamt fastighetsbolag och det finns kommuner som efter 

öppningen att ombilda stiftelser till kommunalt bolag 1992 genomfört 

ombildningen senare.  

 

En utredning bör ske för att utröna möjligheten till att bilda ett kommunalt 

fastighetsbolag för att samordna kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning för att bland annat förenkla samverkan och effektivisera 

fastighetsdriften. Om detta inte är möjligt ska utredningen påvisa förslag till 

lösningar för att effektivisera samverkan mellan verksamheterna, det kan till 

exempel vara att bilda gemensamt driftbolag. 
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Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. 

 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för 

fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med 

inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram erforderliga underlag upphävs. 

 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda bildande av 

driftbolag i första hand. 

 

Anneli Hultgren (C), Nils-Erik Edlund (S), Torsten Larsson (KD), Pär 

Skagerling (M) och Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag enligt första stycket under 

bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag enligt andra stycket mot Nall 

Lars-Göran Anderssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-15 KS § 18, dok.nr. 694 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-28, dok.nr. 693 
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KF § 13 Ärende KF 2022-00017 

Policy för investeringar 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar investeringspolicy för Vansbro kommun. 

Ärendet 

Nuvarande regelverk kring investeringar, policy och riktlinjer antogs 2011-

06-20 (KF §66) och 2014-01-14 (KS §22). 

 

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som utifrån lagar, regler och 

rekommendationer fastställer vad som gäller för hantering av investeringar 

inom Vansbro kommun. I samband med detta ärende beslutar även 

Kommunstyrelsen om Riktlinjer för investeringar ( 2022-00236). 

Riktlinjerna syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, 

uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning att även 

förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 

arbetsprocessen för investeringar.  

 

Där policyn är mer övergripande är riktlinjerna mer detaljerade.  

 

En stor anledning till omarbetandet av dessa dokument är införandet av 

komponentredovisning. Detta innebär att istället för att ha en 

avskrivningsperiod (exempelvis 33 år) för en byggnad så delas byggnaden 

upp i olika komponenter som får sina egna avskrivningsperioder. 

Exempelvis 15 år för en markanläggning, 40 år för ett tak och 10 år för 

vitvaror.  

 

Införandet av detta möjliggör även att investeringsmedel kan användas för 

fastighetsunderhåll. I det tidigare regelverket krävdes det en standardhöjning 

för att någonting skulle vara en investering. Nu kan även en investering vara 

återställning av tidigare standard, eller ett utbyte av en komponent med 

samma standard för den som ersätts.  

 

I styrdokumenten föreslås en uppdelning av kommunens investeringar på 

följande sätt: 

 

Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av 

skattemedel. I denna kategori ingår inköp av mark. 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra 

intäkter. I denna kategori ingår investeringar för exploatering.    
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Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern 

offentlig part. 

 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa 

kommunfullmäktige beslutar om i Strategisk plan avseende den 5 åriga 

investeringsplanen.  Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade 

investeringar och inköp av mark räknas inte in i investeringsramarna.  

 

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar 

särredovisas i kommunens investeringsredovisning i den ekonomiska 

rapporteringen.   

 

I förslaget föreslås även att ekonomichef beslutar om investeringsprojekt 

som finansieras av bidrag från statlig myndighet eller statsbidrag. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar investeringspolicy för Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-15 KS § 38, dok.nr. 711 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 684 

Förslag till Investeringspolicy Vansbro kommun, dok.nr. 685 
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KF § 14 Ärende KF 2022-00012 

Försäljning av Vansbro Saltvik 118:5 

Beslut 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:5 godkänns. 

 

Vansbro Saltvik 118:5 säljs för 60 000 kronor. 

Ärendet 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Saltvik 118:5 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:5 godkänns. 

 

Vansbro Saltvik 118:5 säljs för 60 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-15 KS § 36, dok.nr. 710 

Utredare, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 673 

Karta över fastigheten och närliggande område, dok.nr. 674 

Karta över fastigheten och närliggande område, översikt, dok.nr. 675 

Förslag till köpeavtal Vansbro Saltvik 118:5, dok.nr. 676 
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KF § 15 Ärende KF 2022-00025 

Revidering av bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB (organisationsnummer 516406-0294). 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Vansbro kommun är 

en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 

riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.  

 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 

försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 

sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 

försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 

Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut 

vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 

  

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 

årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. 

Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om 

Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade 

även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet.  

Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 

Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 

försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. 

Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 

ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 

det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig 

för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen. 
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Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 

Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 

olycksfallsförsäkring). 

 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 

bolagsstämmor i Kommunassurans. 

 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av 

mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 

Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 

omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB (organisationsnummer 516406-0294). 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-28 KS § 56, dok.nr. 719 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-03-16, dok.nr. 716 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning, dok.nr. 717 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med 

markering av ändringar samt kommentarer, dok.nr. 718 
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KF § 16 Ärende KF 2022-00011 

Äskande om tilläggsanslag för år 2022 för Revisionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår äskandet om tilläggsanslag. 

Ärendet 

Ett äskande om tilläggsanslag har inkommit från Vansbro kommuns 

revisorer. Revisionen begär utökad budget med 120 tkr som ska användas till 

utökad granskning. 

  

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys för 2022 har revisionen 

identifierat ett flertal områden där fördjupad granskning är motiverad. Då det 

i revisionens budget för 2022 enbart finns utrymme för genomförande av två 

fördjupade granskningar, efter årlig grundläggande granskning av nämnder 

och styrelse samt granskning av delårsrapport och årsredovisning, vill 

revisionen med denna skrivelse äska om ett tilläggsanslag på 120 tkr för 

2022. 

 

Detta för att säkerställa att revisionens uppdrag i större utsträckning ska 

kunna fullgöra sitt uppdrag enligt KL kap. 12 § 1 avseende att revisionen 

årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, ska granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. 

 

Tilläggsanslaget kommer användas i syfte att genomföra fördjupad 

granskning av: 

 

Genomförande av allmänna val 2022  

Utifrån en demokratisk synpunkt är det av vikt att det finns tillräckliga 

förutsättningar och tillräckliga resurser för att de allmänna valen ska kunna 

genomföras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Eftersom val till 

riksdagen samt region- och kommunfullmäktige enbart genomförs vart fjärde 

år bedömer revisionen, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, att 

det är väsentligt att granska huruvida valnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete inför valet under 2022 
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Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktige utökar budget för Revisionen med 120 tkr, finansiering 

sker genom att budget för Kommunfullmäktige reduceras med 80 tkr, 

resterande del finansieras genom att kommunens överskottsmål reduceras 

med 40 tkr.  

 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Kommunfullmäktige utökar budgeten för revisionen med 80 tkr. 

Finansiering sker genom att budgeten för kommunfullmäktige reduceras med 

80 tkr. 

 

André Ihlars (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige avslår äskandet om tilläggsanslag. 

 

Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall till Nils-Erik Edlunds (S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt André Ihlars (KD) förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordföranden meddelar, vilket godkänns, att med anledning av att ingen yrkat 

bifall till presidiets förslag ställs proposition endast på André Ihlars (KD) 

och Nils-Erik Edlunds (S) förslag. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för André Ihlars (KD) förslag. 

Nej-röst för Nils-Erik Edlunds (S) förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

 

Ja röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-

Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Gunilla 

Munters (C), Anders Lundin (C), Leif Nilsson (C), Torsten Larsson (KD), 

Nathalie Larsson Berglund (KD), Dan Hellenberg (KD), John Säljgård (-), 

Magdalena Busk (M) och André Ihlar (KD). 
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Nej röstar Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), 

Nall Lars-Göran Andersson (S), Lucas Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), 

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

Lennart Skansens (S). 

 

Avstår från att rösta gör Uwe Weigel (C). 

 

Med röstsiffrorna 15 ja och 10 nej finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar enligt André Ihlars (KD) förslag. 

Beslutsgång 

Protokollsutdrag 2022-03-28 KS § 57, dok.nr. 720 

Protokollsutdrag 2022-03-17 KFP § 1, dok.nr. 713 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 672 

Äskande om tilläggsanslag för revisionen 2022-02-15, dok.nr. 671 
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Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 17 Ärende KF 2022-00016 

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av länsstyrelsens protokoll från granskning 

av verksamheten inom Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna för året 

2021 och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt. 

Ärendet 

Vansbro kommun har drygt 7000 invånare och 89 ställföreträdarskap. Av 

ställföreträdarskapen avser 60 vuxna personer. Antalet förvaltarskap är drygt 

11 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent. Av beslutade 

arvoden står kommunen för 47 procent av kostnaderna, vilket är högre än 

riksgenomsnittet på 43 procent. 

 

Totalt granskades sex akter från Vansbro kommun. Fem av akterna 

granskades direkt utan anmärkning och avseende en akt har länsstyrelsen 

begärt återkoppling. Efter återkoppling från överförmyndarenheten 

betraktades även den akten vara utan anmärkning. 

 

Länsstyrelsen granskar årligen överförmyndarverksamheten. Inspektionen 

genomfördes i december 2021 och inga anmärkningar riktades mot 

verksamheten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av länsstyrelsens protokoll från granskning 

av verksamheten inom Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna för året 

2021 och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-15 KS § 30, dok.nr. 704 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2022-02-02, dok.nr. 683 

Länsstyrelsen Dalarnas läns protokoll daterat 2022-01-26, dok.nr. 682 
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KF § 18 Ärende KF 2022-00020 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 3 

Beslut 

Ärendet tas bort från dagordningen då ärendet redan behandlats av 

kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet tas bort från dagordningen då ärendet redan behandlats av 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-15 KS § 33, dok.nr. 707 

Tf. sektorchef äldreomsorg, tjänsteutlåtande 2022-02-07, dok.nr. 688 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2021 kvartal 4, 

dok.nr. 689 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 19 Ärende KF 2022-00018 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 4 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till 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 rapporten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-15 KS § 34, dok.nr. 708 

Tf. sektorchef äldreomsorg, tjänsteutlåtande 2022-02-07, dok.nr. 686 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2021 kvartal 4, 

dok.nr. 687 
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KF § 20 Ärende KF 2022-00015 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger per 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 anledningen till varför den 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 2022-03-15 KS § 31, dok.nr. 705 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-24, dok.nr. 681 
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KF § 21 Ärende KF 2022-00014 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt, samt anledningen till detta. I enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att förslaget 

väcktes. I de fall det inte har gått ett år sedan medborgarförslaget godkändes, 

ges ingen anledning till varför den inte beretts färdigt. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-15 KS § 32, dok.nr. 706 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-24, dok.nr. 680 
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KF § 22 Ärende KF 2022-00021 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningen avvecklas och 

demokratifrågorna övertas av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för överförs 

till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en presidieberedning. 

Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov. 

Uppdraget till presidieberedningen är: 

 

- Samordna det övergripande demokratiarbetet och utveckla arbetet i 

fullmäktige. 

- Utveckla dialogen med medborgarna.  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs. 

- Bereda arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Jäv 

Uwe Weigel (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Reservation 

Gunnel Gustafsson (V), Jonas Gustafsson (V), Monica Ericsson (S), Nils-

Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Lucas 

Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Jennie Johansson (S), Lennart Skansens 

(S), Gunilla Munters (C) och Anders Lundin (C). 

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. 
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Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-06 § 80 beslutar att ärendet 

återremitteras till kommunstyrelsen att inarbeta vägledningsdebattens 

synpunkter i ärendet. 

 

Vid kommunstyrelsens informationsdagar 2022-01-18 och 2022-02-08 

genomfördes överläggning och diskussioner fördes kring olika förslag. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningen avvecklas och 

demokratifrågorna övertas av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för överförs 

till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en presidieberedning. 

Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov. 

Uppdraget till presidieberedningen är: 

 

- Samordna det övergripande demokratiarbetet och utveckla arbetet i 

fullmäktige 

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället 

 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningen avvecklas och 

demokratifrågorna övertas av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för enligt 

nedan, överförs till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en 

presidieberedning. Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov. 

 

Uppdraget till presidieberedningen är: 

- Samordna det övergripande demokratiarbetet 

- Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige 

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs 

 

Övriga uppdrag som ligger på demokratiberedningen ska övertas av 

kommunstyrelsen. 
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Presidiet ska se över arbetsordningar och reglementen inför nästa 

mandatperiod snarast så att beslut kan tas 2022-06-20 eller senast vid ett 

extra kommunfullmäktigesammanträde före valdagen. 

 

Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag till kommunstyrelsens förslag 

avseende uppdraget till presidieberedningen: 

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs 

- Bereda arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Gunnel Gustafssons (V) förslag: 

Demokratiberedningen finns kvar med oförändrat uppdrag. 

 

Demokratiberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice 

ordförandena, samt en ledamot vardera för övriga partier representerade i 

fullmäktige. Fullmäktiges ordförande är beredningsledare. Utöver detta utser 

fullmäktige personliga ersättare för var och en av ledamöterna med 

motsvarande partitillhörighet. Ersättarna får endast närvara vid 

sammanträdet när de tjänstgör.  

 

Demokratiberedningen har till uppdrag att:  

- Samordna det övergripande demokratiarbetet  

- Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige,  

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs  

- Verka för förbättrad integration och mångfald,  

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till Gunnel Gustafssons (V) 

förslag. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 
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Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 

Kommunfullmäktige har att utse motförslag till huvudförslaget. 

 

Ordföranden ställer Gunnel Gustafssons (V) förslag mot Lars-Olov Liss (C) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lars-Olov Liss (C) 

förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för Lars-Olov Liss (C). 

Nej-röst för Gunnel Gustafssons (V) förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

 

Ja röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-

Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Gunilla 

Munters (C), Leif Nilsson (C), Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson 

Berglund (KD), Dan Hellenberg (KD), John Säljgård (-), Magdalena Busk 

(M) och André Ihlar (KD). 

 

Nej röstar Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S)  ̧Karin Sjöberg (S), 

Nall Lars-Göran Andersson (S), Lucas Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), 

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

Lennart Skansens (S). 

 

Avstår gör Anders Lundin (C). 

 

Med röstsiffrorna 14 ja och 10 nej finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar utse Lars-Olov Liss (C) förslag till motförslag 

till huvudförslaget. 

 

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), Torsten Larsson (KD), 

Nathalie Larsson Berglund (KD), Dan Hellenberg (KD), John Säljgård (-), 

Magdalena Busk (M) och André Ihlar (KD). 
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Nej röstar Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), 

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

Leif Nilsson (C). 

 

Avstår gör Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), 

Nall Lars-Göran Andersson (S), Lucas Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), 

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

Lennart Skansens (S). 

 

Med röstsiffrorna 8 ja och 7 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag under bifall eller 

avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-15 KS § 35, dok.nr. 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 53, dok.nr. 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges vägledningsdebatt 2021-09-

27, dok.nr. 

 


