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Kommunfullmäktige

KF1

Justering av dagordning

Beslut
1. Ärendet “Avsägelser från kommunfullmäktiges arvodesberedning” läggs
till dagordningen.
2. Ärendet Val till kommunfullmäktiges arvodesberedning läggs till
dagordningen.

Ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.

Förslag
Ordförandens förslag:
1. Ärendet “Avsägelser från kommunfullmäktiges arvodesberedning” läggs
till dagordningen.
2. Ärendet ‘Val till kommunfullmäktiges arvodesberedning” läggs till
dagordningen.

Justerande Utdragsbestyrkande
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KF § 2 Ärende KF 20 19/1

Allmänhetens frågestund

Ärendet
Allmänhetens frågestund ger medborgaren en möjlighet att ställa frågor till
kommunfullmäktige som besvaras vid sammanträdet. Frågorna ska vara
inlämnade senast tre dagar innan sammanträdet.

Följande fråga har inkommit till dagens sammanträde:

“Vad är meningen med de ej skyltade övergångarna över E16 i Vansbro?
Varför finns det bara ett fåtal övergångar med skylt?
Vi som jobbar på LSS-boendet går ofta över vägen och när det är snö så
skulle vi önska att det fanns några fler övergångar som var utmärkta som
övergångställe.
Förslag, utanför Olséns och vid Flottaren.”

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) meddelar följande svar:
“Anledningen till att Trafikverket numera inte ordnar så många
övergångsställen med skylt är att övergångsställen inte förbättrar
trafiksäkerheten utan främst är en framkomlighetsåtgärd. Man åstadkommer
inte säkerhet genom att anordna övergångsställen. Övergångsställen samlar
fotgängare i en kritisk punkt och problematik uppstår gällande vem som har
företräde mellan gående och fordonsförare.
Vid övergångsställen upplevs en falsk trygghet då fotgängare tar för givet
att bilisterna ska lämna företräde. Detta har bidragit till att antalet olyckor
generellt är högre på platser med övergångsställen än när fotgängare korsar
vägen på likvärdig plats utan övergångsställe. Overgångsställen kan finnas t

ex vid skolor och da••r det finns stora framkomlighetsproblem och långa
väntetider för de oskyddade att passera.”

Justerande Utdragsbestyrkande
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KF3

Information och meddelanden

Ärendet
Protokoll och minnesanteckningar från kommunfullmäktige,
demokratiberedningen och kommunstyrelsen finns utdelade.

Therese Johansson och Britta Granberg från Vansbrosimningen informerar
om Vansbrosimningens verksamhet. Bland annat framkommer följande:
- Vansbrosimningen startade år 1950 och hade då tio deltagare.
- Ar 2018 deltog 14 tusen personer i Vansbrosimningens elva olika lopp.
- Antalet deltagare har sjunkit de senaste åren.
- Enligt en tidigare genomförd undersökning spenderar Vansbrosimningens
deltagare och deras sällskap cirka 43 mkr i Vansbro med omnejd, i samband
med eventet.
- Vansbrosimningen är miljömärkt sedan år 2012 men kommer framledes att
arbeta mot FN:s globala mål.

Personalchef Lillemor Tännström informerar om bland annat följande:
- Två pressartiklar som publicerats i en regional tidning och som avsett

Vansbro kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters informerar om bland annat
följande:
- En under januari månad genomförd informationsträff på Bäckaskog.
Samtliga av fullmäktiges partier deltog.

Justerande Utdragsbestyrkande
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KF § 4

Interpellationer, frågor och motioner

Beslut
1. Motionerna skickas till kommunstyrelsen för beredning.
2. Interpellationerna får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019.

Ärendet
Ledamötet i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.

Till dagens sammanträde har följande inkommit:
- En motion om instiftande av ett demokratipris från Wahan Harutun (KP)
och Grazyna Björklund (KP).
- En motion om införande av en whistleblowerfunktion från Wahan Harutun
(KP) och Grazyna Björklund (KP).
- En interpellation, riktad till kommunstyrelsens ordförande, avseende
webbsändning av fullmäktiges sammanträden frän Wahan Harutun (KP).
- En interpellation, riktad till kommunstyrelsens ordförande, avseende
leveranser av information och nyttjandet av kommunens webbplats från
Wahan Harutun (KP).

Förslag
Ordförandens förslag:
1. Motionerna skickas till kommunstyrelsen för beredning.
2. Interpellationerna får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2019-01-22
Interpellation, daterad 2019-01-22
Motion, daterad 2019-01-22
Motion, daterad 2019-01-28

Justerande Utdragsbestyrkande
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KF § 5 Ärende KF 20 19/12

Försäljning av Herrgården

Beslut
Fastigheten Vansbro 11: 1 styckas av och Herrgården säljs direkt till
Vansbrosimningen (org.nr. 802440-8927). Försälj ningspriset får inte
understiga bokfört värde 431 000 kronor. Köpare ansvarar för och bekostar
ansökan om avstyckning samt eventuellt andra kostnader i anslutning till
försäljningen.

Reservationer
Jonas Gcistavsson (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Gunnel Gustavsson (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
förmån för eget förslag.

Ärendet
Vansbrosimningen har erbjudit sig att köpa Herrgården för Vansbro
kommuns bokförda värde (431 000 kr 2017-12-31) på byggnaden.

Vansbrosimningen har idag ett hyresförhållande med kommunen för
Herrgården, där de bedriver sin administration.

Mäklare har värderat byggnaden med tilltänkt markområde för tomt efter
avstyckning. Mäklarens värdering är 1 750 000 kr (+- 100 000 kr).

Inom de närmaste åren kommer byggnaden att behöva underhållsåtgärder,
vilka även konkurrerar med underhålismedel för övriga kommunägda
fastigheter.

Inriktningsbeslut är taget att Vansbro kommun inte skall äga byggnader, där
egen verksamhet inte bedrivs.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 9 (27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

Förslag

Kommunstyrelsens förslag:
Fastigheten Vansbro 11: 1 styckas av och Herrgården säljs direkt till
Vansbrosimningen torg. nr. 802440-8927). Försälj ningspriset får inte
understiga bokfört värde 431 000 kronor. Köpare ansvarar för och bekostar
ansökan om avstyckning samt eventuellt andra kostnader i anslutning till
försäljningen.

Stina Munters (C), Wahan Harutun (KP) och Torsten Larsson (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gunnel Gustafssons (V) förslag:
Herrgården i Vansbro säljs inte utan ska finnas kvar i kommunal ägo. 1
samband med budget 2019 avsätts medel för underhåll. Hyresavtalet sägs
upp för omförhandling till marknadshyresnivåer.

Beslutsgång

Ordförande ställer kominunstyrelsens förslag mot Gunnel Gustafssons (V)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, 20 18-12-18 KS § 249
Upphandlare, tjänsteut]åtande 2018-11-29
Förslag till avstyckning Vansbro Herrgård
Protokollsutdrag, 2018-04-10 KS § 68
Hyresavtal

Justerande Utdragsbestyrkande
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KF § 6 Ärende KF 2019/11

Framtida verksamhet inom Västerdalarnas
utbildningsförbund

Beslut

1. Vansbro kommun accepterar Malung-Sälen kommunfullmäktiges
beslut 2018-12-17 KF § 162 i ärende “Framtida verksamhet i Västerdalarnas
utbildningsförbund” att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras.
2. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att skyndsamt påbörja processen
med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att
verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 20 19/2020. Processen
ska ske i samförstånd mellan ägarkommunerna och med minsta möjliga
påverkan av den dagliga verksamheten för elever och personal.
3. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att kalla till ett ägarråd för att
komma överens om formerna och slutgiltig tidpunkt för likvidation.
4. Kommunfullmäktiges beslut KF § 114, daterat 2018-12-11, upphävs.

Reservationer

Anders Lundin (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Wahan Harutun (KP) reserverar sig skriftligt mot kommunfullmäktiges
beslut. Reservationen återfinns i slutet av protokollet.

Ärendet

Vid ägarmötet 2018-06-27 uppdrogs till direktionen för VDUF att inkomma
med förslag på utbud för VDUF:s gymnasier för att på sikt anpassa
verksamheten till medlemsbidraget. Förslag har behandlats av direktionen
vid sammanträde 2018-09-12. Vid ägarmöte 2018-10-16 presenterades
förslagen och två förslag förordades som direktionen sedan har behandlat
och överlämnat till respektive kommunfullmäktige i Malung-Sälens
kommun och Vansbro kommun.

En grundförutsättning för förbundets fortievnad var att bägge kommunerna
fattade likalydande beslut. Kommunfullmäktige i Vansbro kommun
återremitterade ärendet till direktionen medan Kommunfullmäktige i
Malung-Sälens kommun förordat likvidation. Ägarkommunerna har under
hela processen varit eniga om att en eventuell likvidation av förbundet och
verksamhetsövergång skall ske i samförstånd och skyndsamt.
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Förslag

Kommunstyrelsens förslag:
1. Vansbro kommun accepterar Malung-Sälen kommunfullmäktiges
beslut 20 18-12-17 KF § 162 i ärende “Framtida verksamhet i Västerdalarnas
utbildningsförbund” att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras.
2. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att skyndsamt påbörja processen
med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att
verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 20 19/2020. Processen
ska ske i samforstånd mellan ägarkommunerna och med minsta möjliga
påverkan av den dagliga verksamheten för elever och personal.
3. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att kalla till ett ägarråd för att
komma överens om formerna och slutgiltig tidpunkt för likvidation.

Stina Munters (C) och Christer Spett (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Stina Munters (C) tilläggsförslag:
Kommunfullmäktiges beslut KF § 114, daterat 2018-12-11, upphävs.

Beslutsunderlag

Tf. kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-01-18
Protokoll från kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2018-12-17, §
162
Protokoll från kommunfullmäktige i Vansbro kommun, 2018-12-11, § 114
Protokollsutdrag, 2019-01-24 KS § 18
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KF7 Ärende KF 2019/9

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre
Dalarna

Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av resultatet av Länsstyrelsens inspektion.

Ärendet
Länsstyrelsen har genomfört en inspektion vid det gemensamma kansliet
ÖverJörmvndare i samverkan i övre Dalarna som tillsammans med Vansbro
inbegriper kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen.

1 rapporten konstateras att kansliet har ett framåtriktat arbetssätt mot
förenklingar och förtydliganden för såväl personalen som i sina utåtriktade
kommunikationer med allmänheten. För Vansbro kommun har de slumpvis
valda akterna tillhört områdena bouppteckning, ensamkommande barn
(EKB), godmanskap och förvaltarskap. Granskningen av de tre förstnämnda
lämnades helt utan anmärkning.

När det gäller granskningen av akt avseende förvaltarskap påpekas att när
årsräkning inte är korrekt ska den, “om det är många brister, skickas åter till
ställföreträdare för korrigering”. Man påpekar dock att de ändringar som
gjorts är tydliga och att det framgår vem som gjort dem, vilket är bra. Detta
är en brist av ringa art som inte föranleder någon kritik.

Förslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av resultatet av Länsstyrelsens inspektion.

Beslutsunderlag

Socialsekreterare, tjänsteutlåtande 2018-11-26
Protokoll över inspektion hos Overförmyndare i samverkan i övre Dalarna
inbegripet kommunerna Mora, Orsa, Alvdalen, Vansbro, Leksand och
Rättvik den 6 november 2018, daterat 2018-11-15
Protokollsutdrag, 2018-12-18 KS § 247

Justerande Utdragsbestyrkande
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KF § 8 Ärende KF 2019/10

Former för utdelning av diverse utmärkelser och priser

Beslut

1. Kommunfullmäktige ändrar i Reglemente för Vansbro konvntms
utmärkelseförframstående insatser inom idrotten (KS 2014/44), så att
utdelningen av idrottsutmärkelserna skall ske vid lämpligt evenemang och
kan variera från år till år.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, varje höst, besluta om lämpligt
evenemang för utdelning av nästkomrnande års priser. Nomineringsperioden
kvarstår under hösten.
3. Deltagare vid andra evenemang, som t.ex. yrkes-SM och VM, skall även
de ingå i nomineringsprocessen för utmärkelser för framstående insatser.
4. Natur- och Kulturpriset utdelas även fortsättningsvis vid
nationaldagsfirandet.

Ärendet
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att
se över samtliga regelverk avseende olika priser och utmärkelser. Aven
möjligheten att uppmärksamma deltagare i andra evenemang, som
exempelvis Yrkes-SM och VM, bör ses över. Kommunstyrelsen inriktning
är att Natur- och Kulturpriset även fortsättningsvis utdelas vid
nationaldagsfirandet, medan andra priser och utmärkelser mycket väl kan
delas ut i samband med utdelningen av Rocknallen.

Beslut ska fattas före årsskiftet så att 2019 års priser och utmärkelser
omfattas av beslutet.

Förvaltningen i samråd med sekretariatet finner inga andra priser än
idrottspriser, naturpris och kulturpris. Däremot öppnas för möjlighet att
inforliva priser eller uppmärksammanden i galan — om det uppstår fler.
Fo•rutsatt att de anmäls i god tid för programsättningen.

1 samband med firandet av Björn Skifs sjuttioårsdag, hösten 2017 delades
för första gången Rocknallen ut och pristagare blev då Svenne Rubins. 1
januari 2018 bildades föreningen Rocknallen, där styrelsen består av
grundaren Asa Larsson, Monica Danielsson, chef för Kultur och bibliotek
och representant för Vansbro kommun, samt Mats Bender som företräder
Musikskolan i Vansbro.

Priset ska delas ut årligen till en person eller grupp från Vansbro kommun,
som på ett föredömligt sätt utövar sitt artisteri inom sång, dans, musikal,
skådespeleri ocWeller musik i Björn Skifs anda — det vill säga med

Justerande Utdragsbestyrkande
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professionalitet, engagemang och med ett tydligt ambassadörskap för sin
hemkommun. Kandidaterna till Rocknallen nomineras av allmänheten och
2018 kommer Rocknallen att delas ut i samband med Amazonrock i augusti.

Ijuryn för Rocknallen deltar, förutom styrelsen Björn Skifs, Pernilla Skifs,
en representant för Vansbro Teaterförening samt en representant för den
förening eller organisation som står som årets prisvärd — vilket blir olika för
varje r. 2017 var Vansbro Teaterförening prisvärd och 201$ är det
föreningen Vansbro i mitt hjärta.

Det har framkommit önskemål och tankar om att sammanföra utdelningen
av Rocknallen med kommunens övriga prisutdelningar och nomineringar till
en gemensam gala. Ett festligt event på våren — förslagsvis i april, där
idrottspriser, natur-och kulturpris samt Rocknallen kan delas ut under
festliga former. En riktig Rocknallegala som skulle hållas på teatern i
Medborgarhuset med ett varierat program av artister, prisutdelningar och
underhållning av musikskola med flera. frågan har också ställts till
föreningen Företagarna som ställer sig positiva till att ansluta och delta med
utmärkelsen av årets företagare.

För Rocknallegalan planeras att ta ett inträde för att täcka eventuella
omkostnader som uppstår vid galan, t.ex. gager, eventuell förstärkning av
ljud och ljus, annonsering mm.

Förslag

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige ändrar i Reglemente för Vansbro kommuns
tttmärkelse förframstående insatser inom idrotten (KS 20 14/44), så att
utdelningen av idrottsutmärkelserna ska ske i samband med utdelningen av
Rocknallen. Nomineringsperioden kvarstår under hösten.
2. Uppmärksammande av personer från Vansbro kommun som deltar vid
andra evenemang, som t.ex. yrkes-SM och VM, samt andra priser och
utmärkelser ska också samlas och delas ut i samband med utdelningen av
Rocknallen.3
3. Natur- och Kulturpriset utdelas även fortsättningsvis vid
nationaldagsfirandet.

Justerande Utdragsbestyrkande
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Stina Munters (C) förslag:
1. Kommunfullmäktige ändrar i Reglemente för Vansbro kommttns

tttmärkelse förframstående insatser inom idrotten (KS 2014/44), så att
utdelningen av idrottsutmärkelserna skall ske vid lämpligt evenemang och
kan variera från år till år.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, valje höst, besluta om lämpligt
evenemang för utdelning av nästkommande års priser. Nomineringsperioden
kvarstår under hösten.
3. Deltagare vid andra evenemang, som t.ex. yrkes-SM och VM, skall även
de ingå i nomineringsprocessen för utmärkelser för framstående insatser.
4. Natur- och Kulturpriset utdelas även fortsättningsvis vid
nationaldagsfirandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stina Munters (C)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Stina Munters (C)
förslag.

Beslutsunderlag

Bibliotekschef, tjänsteutlåtande 2018-08-27
Protokollsutdrag, 2018-12-18 KS § 24$
Reglemente för Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser
inom idrotten, fastställt av kommunfullmäktige 20 14-09-29 § $5

Justerande Utdragsbestyrkande
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KF § 9 Ärende KF 20 19/13

Revidering av reglemente för ersättning till
förtroendevalda i Vansbro kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera arvodesberedningens förslag
till Reglemente för ersättning för förtroendevalda i Vansbro kommun för
beaktande av den av kommunstyrelsen beslutande arbetsbeskrivningen för
utskotten antagen av kommunstyrelsen 2018-11-21 § 200 som gäller från
och med 2019-01-01, vilket innebär en ökad arbetsbelastning och tidsåtgång
för utskottsordförande.

Jäv

Torsten Larsson (KD) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund avjäv.

Ärendet
Arvodesberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att föreslå
fasta arvoden för ordförande i kommunstyrelsens utskott.
Arvodesberedningens förslag är att fast arvode för ordförande i utskottet
omsorg utgår med 7% av riksdagsledamöternas arvode och att arvode utgår
med 4% till ordfo ande i utskottet leva och Bo samt utbildning och Arbete.

Förs lag

Kommunstyrelsen yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återremittera
arvodesberedningens fo slag till Reglemente för ersättning för
förtroendevalda i Vansbro kommun för beaktande av den av
kommunstyrelsen beslutande arbetsbeskrivningen för utskotten antagen av
kommunstyrelsen 2018-1 1-21 § 200 som gäller från och med 2019-01-01,
vilket innebär en ökad arbetsbelastning och tidsåtgång för
utskottsordförande.

Arvodesberedningens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer de av arvodesberedningen föreslagna
nivåerna på arvode för ordförande i kommunstyrelsens utskott. Fast arvode
för ordförande i utskottet för Omsorg utgår med 7 % av
riksdagsledamöternas arvode och att arvode utgår med 4 % till ordförande i
utskottet Leva och Bo samt Utbildning och Arbete.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 17(27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Bes 1 utsunderlag
Arvodesberedningen, beredningsutlåtande 2018-12-20
Förslag till arvoden till kommunalt förtroendevalda i Vansbro kommun
(bilaga 2 till Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro
kommun)
Protokollsutdrag, 2019-01-15 KS § 7

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 18(27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF 10 Ärende KF 2019/14

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2078, kvartal 2

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 WO. 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

Socialchef, tjänsteutlåtande 2018-08-07
Rapport kvartal 2 2018
Protokollsutdrag, 2019-01-15 KS § 16

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 19(27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF 11 Ärende KF 2019/15

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2018, kvartal 3

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 WO. 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
Socialchef, tjänsteutlåtande 2018-12-18
Rapport kvartal 3 2018
Protokollsutdrag, 2019-01-15 KS § 16

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 20 (27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF 12 Ärende KF2019/2

Avsägelser från kommunfullmäktige

Beslut

Avsägelsen godkänns.

Ärendet

En avsägelse har inkommit från Anders Edlund (5) och avser uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Förslag

Ordfo andens förslag:
Avsägelsen godkänns.

Beslutsunderlag

Avsägelse, daterat 2019-01-1 1

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 21 (27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF 13 Ärende KF2019/3

Avsägelser från styrelsen i Näringslivssamverkan
ekonomisk förening

Beslut

Avsägelsen godkänns.

Ärendet

En avsägelse har inkommit från Anders Edlund (5) och avser uppdraget som
ersättare i styrelsen i Näringslivssamverkan ekonomisk förening.

Förslag

Ordförandens förslag:
Avsägelsen godkänns.

Beslutsunderlag

Avsägelse, daterat 2019-01-11

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 22 (27)

kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF § 14 Ärende KF 2019/4

Avsägelser från direktionen i Västerdalarnas
utbildningsförbund

Beslut
Avsägelsen godkänns.

Ärendet
En avsägelse har inkommit från Anders Edlund (5) och avser uppdraget som
ersättare i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund.

Förslag
Ordförandens förslag:
Avsägelsen godkänns.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterat 2019-01-1 1

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 23(27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF 15 Ärende KF 2019/5

Val till styrelsen i Näringslivssamverkan ekonomisk
förening

Beslut
Nils-Erik Edlund (5) utses till ersättare i styrelsen för Näringslivssamverkan
ekonomisk förening.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdrag som
ersättare i styrelsen för Näringslivssamverkan ekonomisk förening.

Förslag
Nall Lars-Göran Anderssons tS) förslag:
Nils-Erik Edlund (5) utses till ersättare i styrelsen för Näringslivssamverkan
ekonomisk förening.

Justerande Utdragsbestyrkande



• Vansbro Protokoll Sida 24(27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF 16 Ärende KF2019/6

Val till direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund

Beslut
Kurt-Lennart Karlsson (V) utses till ersättare i direktionen för
Västerdalarnas utbildningsförbund.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdrag som
ersättare i direktionen för Västerdafarnas utbildningsförbund.

Förslag
Gunnel Gustavssons (V) förslag:
Kurt-Lennart Karlsson tV) utses till ersättare i direktionen för
Västerdalarnas utbildningsförbund.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 25 (27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF § 17 Ärende KS 2018/9 10

Val av direktion för Brandkåren i Norra Dalarna med
anledning av felaktigt återgivet protokoll

Beslut

1. Stina Munters (C) utses till ledamot i direktionen i Brandkåren i Norra
Dalarna.
2. Nils-Erik Edlund (5) utses till ersättare i direktionen i Brandkåren i Norra
Dalarna.

Ärendet

På fullmäktiges sammanträde den 11 december 2018 beslutades att utse
kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) och kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande Nils-Erik Edlund (5) till ordinarie ledamot respektive
ersättare i direktionen i Brandkåren i Norra Dalarna fo mandatperioden
2019 - 2022.
1 det justerade protokollet framgick dock inte beslutet och av den
anledningen har fullmäktige att åter avgöra ärendet.

Förslag
Ordforandens förslag:
1. Stina Munters (C) utses till ledamot i direktionen i Brandkåren i Norra
Dalarna.
2. Nils-Erik Edlund (5) utses till ersättare i direktionen i Brandkåren i Norra
Dalarna.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 26 (27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF § 18 Ärende KF 2019/19

Avsägelser från kommunfullmäktiges
arvodesberedning

Beslut
Avsägelsen godkänns.

Ärendet
En avsägelse har inkommit från Uwe Weigel (C) och avser uppdragen som
ledamot och beredningsledare i kommunfullmäktiges arvodesberedning.

Förslag
Ordförandens förslag:
Avsägelsen godkänns.

Justetande Utdragsbestyrkande



• Vansbro Protokoll Sida 27 (27)
kommun 2019-01-28

Kommunfullmäktige

KF § 19 Ärende KF 20 19/20

Val till kommunfullmäktiges arvodesberedning

Beslut

Gunilla Munters (C) utses till ledamot och beredningsledare i
kommunfullmäktiges arvodesberedning.

Ärendet

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdragen som
ledamot och beredningsledare i kommunfullmäktiges arvodesberedning.

Förslag

Stina Munters (C) förslag:
Gunilla Munters (C) utses till ledamot och beredningsledare i
kommunfullmäktiges arvodesberedning.

Justerande Utdragsbestyrkande
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KOMMUNPAR TIET

Nås, Data-Järna. Vansbro, Äppetbo

RESERVATION mot avveckling (likvidation) av VDUF.

KF 5S 117, Ärende KS 2018/795

Misslyckandet av samarbetet mellan kommunerna att driva förbundet beror i första hand på
politikernas inkompetens att i tid upptäcka att man var på väg mot ett misslyckande och en
ekonomiskt krasch. De ansvariga politikerna hade helt enkelt inte förmågan att klara uppgiften.

Mitt mail med varningen till kommunstyrelseordföranden att VDUF: s ledning med hjälp av de
ansvariga politikerna och kommunledningsgruppen håller på att styra oss i en ekonomisk krasch
lämnades utan åtgärd pga. för oss oförklarliga grunder, men troligen pga. bristande förmåga.

Man borde i god tid ha lyssnat på våra varningar och genomlyst lägen, analyserat orsaker och
möjliga/behövliga åtgärder och vidtagit åtgärderna i god tid mm.

Någon vecka innan beslutet av likvidering togs fick vi träffa VD: n och efter att ha lyssnat på hans
lägesrapportering kan jag obestridligen konstatera att misslyckandet beror på politikernas och
förvaltningarnas oförmåga att hantera ärendet. Det gäller båda kommunerna.

Mest kritisk är jag till hur en politiker som vill till riksdagen kan lättfärdigt ta ett beslut för att
likvidera VDUF som inte är färdigdiskuterat och som vi vet att det går att rädda. Det enda som
behövsär att byta ut de inkompetenta politikerna som har bidragit till misslyckandet.

jr

Vi är inte valda för att välja den lättaste vägen, vi är valda att utföra ett arbete för kommunens och
kommuninvånares bästa.

Likvidationsbeslutet är forcerat av politiker och förvaltningschefer som har misslyckats med att få
och behålla en ekonomin i balans. Jag bedömer att ytterligare misslyckanden av samma personer i
framtiden är oundvikliga.

Med anledning av ovan nämnda förklaring reserverar jag mig mot likvideringsbeslutet.

Vansbro

Wahan Ohaness Harutun

Kommunpartiet, Vansbro

Reservation # 7, januari 2079

Kommunpartiet partipoiftiskt obundet för kommunens bästa


