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KF § 1 Ärende KF 2022-00007 

Information och meddelanden 

Ärendet 

Protokoll från politiska organ är utskickade. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om en 

inkommen avsägelse från Ann-Christine Nilsson Olofsson avseende 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland annat 

följande: 

- En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande E16 mellan Djurås och Malung 

och där kommunen har möjlighet att tycka till. 

- Kommunen har möjlighet att lämna yttrande över förslag till 

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033. 

För kommunens del finns ett antal gång- och cykelvägar som man 

önskar prioriteras. 

- Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) som avser ”En god och nära vård”. 

- Regeringen avsätter 300 miljoner kronor för budgetåret 2022 som ska 

gå till befolkningsmässigt mindre kommuner. För Vansbro kommun 

innebär detta ett tillskott på drygt 3 miljoner kronor. 

 

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande: 

- Bostadsbyggande i kommunen. Ett arbete pågår, både för kommunen 

och stiftelsen Vansbrohem, med att utreda förutsättningarna för 

bostadsbyggande i Bergheden Äppelbo, Kvarnåker Dala-Järna, 

Östanå Vansbro samt centrala Vansbro. 

- Fiberutbyggnaden pågår enligt beslutad handlingsplan. Täckningen 

är idag 83-84 procent i kommunen. 

- Ett arbete pågår för att möjliggöra elladdning i kommunen. 

- Projektering pågår för byggnation av ny ambulansstation i anslutning 

till brandstationen. Preliminär byggstart är september 2022, men det 

är avhängigt beslut inom Region Dalarna. 

- Särskilt boende Bäckaskog. Byggnationen påbörjas 14 februari och 

etapp 1 2 beräknas vara klart 31 januari 2023 respektive 31 januari 

2024. 

- Från 1 april 2022 kommer den verksamhet som idag bedrivs av 

Adium omsorg övergå i kommunal regi. 
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- Projektering avseende trygghetsboende på Legoland och Solgärdet är 

påbörjad. 

- Kommunens diarium är nu publicerad på kommunens webbplats. 

Allmänheten kan därmed söka bland kommunens ärenden och 

handlingar. 

- Kommunen deltar tillsammans med Region Dalarna i ett projekt 

kring suicidprevention. 

- Restriktionerna kopplade till coronapandemin upphör 9 februari. 

Politiska möten kommer fortsätta på distans under återstoden av 

februari månad, som en del i en successiv återgång. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-01-20, dok.nr. 639 

Protokoll KS 2022-01-25, dok.nr. 650 

Protokoll KS 2022-01-25, dok.nr. 651 

Protokoll KS 2021-12-14, dok.nr. 638 

Protokoll Jäv 2021-12-09, dok.nr. 637 

Protokoll KF 2021-12-06, dok.nr. 636 

Protokoll Vansbro Teknik AB 2021-12-01, dok.nr. 652 

Protokoll Stiftelsen Vansbrohem 2021-12-08, dok.nr. 653 

Protokoll Stiftelsen Vansbrohem 2022-01-19, dok.nr. 654 

Protokoll VN 2022-01-25, dok.nr. 655 
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KF § 2 Ärende KF 2022-00008 

Anmälan av medborgarförslag om julöppet för vissa 
kommunala verksamheter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Förslaget avser 

utökade öppettider för kommunala verksamheter så som biblioteket, 

simhallen samt café Unikum. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till kommunstyrelsen för beslut.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-01-27, dok.nr. 641 
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KF § 3 Ärende KF 2021-00100 

Kommunikationspolicy 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunikationspolicy för Vansbro 

kommun med följande tillägg: 

 

Första punktsatsen under rubriken ”Syfte” kompletteras med att gruppen 

”förtroendevalda” läggs till. 

Ärendet 

Sedan 2017-04-01 saknar Vansbro kommun en kommunikationspolicy, då 

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. 

 

Sedan dess har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument. 

 

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor. 

 

Den är ett vägledande dokument i all kommunikation. Den beskriver hur 

kommunen säkerställer att invånare, besökare, de anställda i Vansbros 

kommun, närings- och föreningsliv, media och andra intressenter får relevant 

information, samt ett respektfullt och tillgängligt bemötande. 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunikationspolicy för Vansbro 

kommun. 

 

Uwe Weigels (C) tilläggsförslag: 

Första punktsatsen under rubriken ”Syfte” kompletteras med att gruppen 

”förtroendevalda” läggs till. 

 

Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-12-14 KS § 203, dok.nr. 607 

Kommunikatör, tjänsteutlåtande, dok.nr. 606 

Förslag till Kommunikationspolicy 2021, dok.nr. 605 
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KF § 4 Ärende KF 2021-00101 

Avstående hembudsförbehåll Inlandsbanan AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till 

överlåtelsen av aktier i Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och 

dess helägda dotterbolag Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att 

kommunen inte kommer att utnyttja rätten till hembud. 

Ärendet 

En skrivelse från Östersunds kommun har inkommit då kommunen 

strukturerar om sin kommunkoncern. Östersunds kommun överväger att 

överlåta samtliga aktier i Inlandsbanan AB till det helägda dotterbolaget 

Östersunds rådhus AB. 

 

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB så 

föreligger hembudsförbehåll. 

 

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke 

till överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommerutnyttja sin rätt 

till hembud. 

 

Denna skrivelse är skickad till samtliga medlemskommuner och Svenska 

staten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till 

överlåtelsen av aktier i Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och 

dess helägda dotterbolag Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att 

kommunen inte kommer att utnyttja rätten till hembud. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2022-12-14 KS § 204, dok.nr. 610 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-25, dok.nr. 609 

Avstående hembudsförhållande, dok.nr. 608 
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KF § 5 Ärende KF 2022-00003 

Remiss avseende kommunindelning för byn 
Frösaråsen 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrande daterat 3 januari 2022 och översänder 

det till Kammarkollegiet. 

Ärendet 

Enskild fastighetsägare ansöker om att byn Frösaråsen i Ludvika kommun 

ska byta kommun till Vansbro kommun. 

 

Enligt 1 kap. 3 § lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 

landsting får Kammarkollegiet besluta om en indelningsändring som behövs 

på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till 

fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan 

kommuner. Av samma lag framkommer att det är fullmäktige som ska yttra 

sig i sådana frågeställningar. 

 

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense 

om denna och ändringen avser kommuner i samma län får länsstyrelsen 

besluta om ändringen, se 1 kap 3 § andra stycket samma lag. Av 20 § tredje 

stycket framgår att kollegiet ska överlämna sådana ärenden till länsstyrelsen. 

För att kollegiet ska kunna ta ställning till frågan om det är kollegiet eller 

länsstyrelsen som ska besluta i ärendet och för att kunna pröva ansökan om 

båda eller någon av kommunerna avstyrker indelningsändring behöver 

kollegiet få kommunernas synpunkter på ansökan. Ärendet är även remitterat 

till Ludvika kommun. 

 

Yttrande 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Frågeställningen har 

även under handläggningen diskuterats med tjänstepersoner i Ludvika 

kommun.  

 

Förvaltningens förslag är att Vansbro kommun i dagsläget inte tillstyrker de 

enskildas ansökan, utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt förarbetena till lagen 

(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner, 

framgår att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen ska besluta om en 

indelningsändring av karaktären gränsreglering om den behövs för att 

indelningen är oregelbunden eller enklaver ska kunna undanröjas.  
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Vid en ändring av kommungränsen bryter fler omkringliggande stora 

fastigheter in och skulle i praktiken innebära att byn Frösaråsen skulle bli en 

enklav i Vansbro kommun vilket motverkar en förenkling av indelningen. 

Förvaltningens förslag är att fullmäktige antar upprättat förslag till yttrande 

som sitt eget och översänder det som yttrande till Kammarkollegiet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar yttrande daterat 3 januari 2022 och översänder 

det till Kammarkollegiet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-25 KS § 6, dok.nr. 643 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 622 

Yttrande daterat 15 december 2021 , dok.nr. 621 
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KF § 6 Ärende KF 2022-00004 

Försäljning av del av Vansbro Ovanheden 4:9 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att del av fastigheten Vansbro Ovanheden 4:9 

säljs för 280 000 kronor. 

 

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

Ärendet 

Vansbro kommuns sektor Samhälle och näringslivssamverkan har fört 

samtal med ett flertal byggföretag, för att efterhöra deras intresse av att köpa 

och bygga bostäder på Ovanheden 4:9. Ett företag har efter det inkommit 

med förfrågan om att köpa del (ca 6 500 m2) av Ovanheden 4:9. Förslag till 

köpekontrakt har tagits fram. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att del av fastigheten Vansbro Ovanheden 4:9 

säljs för 280 000 kronor. 

 

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

 

Torsten Larsson (KD), Stina Munters (C), Nils-Erik Edlund (S), Gunnel 

Gustafsson (V) och Karl Björklund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-25 KS § 5, dok.nr. 644 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-12-23, dok.nr. 623 

Förslag till köpekontrakt, dok.nr. 624 

Föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9, dok.nr. 625 

Föreslagen avstyckning Ovanheden 4:9, översikt, dok.nr. 626 
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KF § 7 Ärende KF 2022-00005 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapport 2021 för Brandkåren 

Norra Dalarna och noterar de åtgärder som har vidtagits. 

Ärendet 

Brandkåren Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. §4 LKBR ska 

bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed.  

 

Förbundet har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – 

augusti 2021. Den ekonomiska redovisningen visar ett positivt resultat på 1 

027 000 kronor. Det positiva resultatet beror på vakanta tjänster och 

försäljningsintäkter.  

 

Förbundet bedöms ha en budget i balans för budgetåret 2021.  

 

Revisorernas granskning av delårsrapporten visade på flera brister i 

delårsrapporten. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 

återremitterades ärendet för vidare utredning. Granskningen behandlas i 

ärendet Granskning av delårsrapport Brandkåren Norra Dalarna per 2021-08-

31 (2021-01379).  

 

Ett direktionsmöte med anledning av granskningen hölls 2021-12-15. Då 

återrapporterades det uppdrag som ordförande och vice ordförande i 

Brandkåren norra dalarna tilldelades vid direktionsmötet 2021-11-

18.Uppdraget var att tillsammans med förbundsdirektören ta fram en 

uppdaterad bild av läget kring delårsbokslutet utifrån revisorernas 

återkoppling, att säkerställa att det finns adekvata rutiner, stöd och resurser 

för förbundets ekonomihantering. 

 

Rapportens slutsats 

Utifrån att förbundet har kvalitetssäkrat ekonomiprocessen genom att 

tydliggöra rutiner som dessutom granskas av värdkommunen kan det antas 

rimligt att problemet inte återfinns inom själva ekonomiprocessen. 

Förbundet har en anställd administratör som hanterar ekonomin i ett förbund 

med drygt 200 anställda. Utifrån den omvärldsanalys som gjorts konstateras 

att samtliga räddningstjänstförbund har minst en ekonomichef och en 
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administratör. Förbundet har sannolikt en kompetensbrist inom området som 

kan bero på underbemanning samt att en högre kompetens inom ekonomi 

saknas. 

 

Direktionen beslutade med anledning av revisionsrapporten: 

1. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att åtgärder vidtas för att 

helårsbokslutet upprättas i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed. 

2. Att uppdra åt förbundsdirektören att säkerställa att det finns adekvata 

rutiner, stöd och resurser för förbundets ekonomihantering. Återkoppling 

skall ske på direktionens möte 2022-02-10. 

 

Efter beslut om dessa åtgärder som syftar till att kvalitetssäkra årsbokslutet 

blir förslaget att godkänna delårsrapporten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapport 2021 för Brandkåren 

Norra Dalarna och noterar de åtgärder som har vidtagits. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-25 KS § 4, dok.nr. 645 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-01-18, dok.nr. 631 

BRAND 21-08-31 Delårsrapport, dok.nr. 630 

Mötesbok- BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna (2021-12-15), 

dok.nr. 628 

Protokollsutdrag 2021-11-23 KS § 181, dok.nr. 629 
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KF § 8 Ärende KF 2022-00006 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska under 

kommande mandatperioden vara oförändrat (31) och antalet ledamöter och 

ersättare i kommunstyrelsen ska också vara oförändrat (11 ledamöter och 11 

ersättare). 

Ärendet 

Kommunstyrelsen aktualiserade frågan om antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid sammanträde 2020-01-14 (§ 

14), då förvaltningen gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nästa 

mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 21 

och antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 till 9.  

 

Utredningen behandlades genom en vägledningsdebatt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 (§ 16). Vid 

vägledningsdebatten förordade en majoritet att antalet ledamöter skulle vara 

det samma i så väl fullmäktige som kommunstyrelsen även under kommande 

mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna frågan för 

vidare beredning i kommunstyrelsen och fastställde därmed inte antalet 

ledamöter vid sammanträdet. Eftersom frågan beretts i såväl 

kommunstyrelse som fullmäktige så föreslås fullmäktige nu besluta om 

antalet ledamöter. Då det är valår så ska  

 ett beslut om ändrat antal ledamöter i fullmäktige fattas senast i februari och 

därefter meddelas till länsstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska under 

kommande mandatperioden vara oförändrat (31) och antalet ledamöter och 

ersättare i kommunstyrelsen ska också vara oförändrat (11 ledamöter och 11 

ersättare). 

 

Nils-Erik Edlund (S), Lars-Olov Liss (C), Gunnel Gustafsson (V), Torsten 

Larsson (KD), Ulrika Gärds Åkeson (S) och Anders Lundin (C) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Pär Skagerlings (M) förslag: 
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Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige under 

kommande mandatperiod ska vara tjugofem (25) och antalet ledamöter i 

kommunstyrelsen ska vara nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

 

Magdalena Busk (M) yrkar bifall till Pär Skagerlings (M) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Pär Skagerlings (M) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-25 KS § 3, dok.nr. 646 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2022-01-03, dok.nr. 633 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 16, dok.nr. 634 

 


