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KF § 79  

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. 

  

Till dagens sammanträde har ingen fråga inkommit.   
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KF § 80  

Information och meddelanden 

Ärendet 

Protokoll och minnesanteckningar från kommunfullmäktige, 

demokratiberedningen, valberedningen, kommunstyrelsen, jävsnämnden 

och Västerdalarnas utbildningsförbund finns utdelade. 

  

Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om ny 

sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarnas län: 

- Ny ersättare i fullmäktige är Jenny Hermansson (S). 

 

Fullmäktigeledamot Anders Lundin (C) informerar om bland annat följande: 

- Lantbrukarnas riksförbund anordnar fältvandring i augusti för att 

demonstrera praktiskt jordbruk 

- Inlandsbanan bjuder in till visning av tåg i Orsa och Mora den 26 juni 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss (C) informerar om 

bland annat följande: 

- Catarina Willman tillträder som kommunchef den 1 juli 

- På grund av den ekonomiska situationen har kommunstyrelsen beslutat att 

införa anställningsstopp med dispensförfarande 

  

Tillförordnad kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat 

följande: 

- Kommuninvest 

- Resultatet av helårsprognosen per april visar på ett prognosticerat 

underskott på 21 miljoner för 2019 

- Arbete pågår med att vidta åtgärder på grund av den ekonomiska 

situationen   
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KF § 81  

Interpellationer, frågor och motioner 

Ärendet 

Inga interpellationer, frågor eller motioner har inkommit till dagens 

sammanträde.   
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KF § 82 Ärende KF 2019/88 

Antagande av detaljplan för Bäckaskog 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen 

  

2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bäckaskog (Saltvik 23:1, Saltvik 

66:1 med flera) 

Ärendet 

Beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan fattades i 

Kommunfullmäktige 2018-02-27, ärende KS 2018/128. Byggherren har 

arbetat fram och levererat ett förslag till planhandlingar som först visats för 

allmänheten på samråd och därefter ställts ut på granskning. Detaljplanen 

syftar till att möjliggöra tillbyggnad av vårdbyggnaden kallad Bäckaskog, 

anläggning av nya parkeringsplatser i anslutning till byggnaden, möjliggöra 

byggnation av en ny förskola i anslutning till befintligt skolområde samt 

anläggande av gång- och cykelvägar inom området. 

  

Inkomna synpunkter i granskningsskedet har nu sammanställts i en 

granskningsredogörelse där kommunen bemöter synpunkterna och 

presenterar de mindre justeringar som gjorts av handlingarna inför 

antagning. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen 

  

2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bäckaskog (Saltvik 23:1, Saltvik 

66:1 med flera) 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-11 KS § 80 

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-05-21 

Antagandehandling innehållandes planbeskrivning och 

granskningsutlåtande 

Fastighetsförteckning 

Plankarta med bestämmelser   
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KF § 83 Ärende KF 2019/90 

Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser 
enligt LSS 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Avgifter och ersättningar till kommunen vid 

insatser enligt LSS att gälla från och med 2019-07-01.  

Ärendet 

Det finns i nuläget inga fastslagna avgifter för insatser enligt LSS. För att 

utgöra ett stöd till förvaltningen hur ärenden gällande avgifter och 

ersättningar vid insatser enligt LSS ska hanteras behöver kommunen fastslå 

detta. Föreslagna avgifter är framtagna utifrån lagstiftning och med stöd av 

de vägledande dokument som finns. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar Avgifter och ersättningar till kommunen vid 

insatser enligt LSS att gälla från och med 2019-07-01.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-11 KS § 84 

Tf IFO-chef, tjänsteutlåtande 2019-04-25 

Förslag till avgifter för insatser enligt LSS   
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KF § 84 Ärende KF 2019/91 

Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och 
andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak 

och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel att gälla från och 

med 2019-07-01. Samtidigt upphör Taxa för Vansbro kommuns arbete 

enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (fastställd av fullmäktige den 2014-01-27, § 14) att gälla. 

Ärendet 

Den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli 2019. Den innebär bland annat 

att det kommer att krävas tillstånd för all försäljning av tobaksvaror eller 

liknande produkter. I och med det måste nya avgifter införas i Vansbro 

kommuns taxa för att täcka de kostnader som uppstår i samband med 

prövning och tillsyn. 

  

Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som 

utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak 

och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel att gälla från och 

med 2019-07-01. Samtidigt upphör Taxa för Vansbro kommuns arbete 

enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (fastställd av fullmäktige den 2014-01-27, § 14) att gälla. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-11 KS § 86 

Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-05-21 

Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra 

liknande produkter, samt receptfria läkemedel   
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KF § 85 Ärende KF 2019/54 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Beslut 

Ärendet återremitteras för juridisk prövning och behandlas åter av 

fullmäktige vid sammanträde i september 2019. 

Ärendet 

Demokratiberedningen har i ett utlåtande daterat 2019-03-12 förslagit att 

kommunfullmäktige fastställer revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

  

Förändringen i reglementet har som målsättning att ge fullmäktiges 

ledamöter och ersättare möjlighet att ta del av de handlingar som bifogas 

kallelse till kommunstyrelsen. 

  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-27 § 67. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen självständigt beslutar om expediering av beslutsunderlag 

utifrån gällande regelverk. 

  

Demokratiberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro 

kommun, daterat 2019-03-13. 

  

Wahan Harutun (KP), Kurt-Lennart Karlsson (V), Uwe Weigel (C), Anders 

Lundin (C) och Anders Hed (LPO) yrkar bifall till demokratiberedningens 

förslag. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Ärendet återremitteras för juridisk prövning och behandlas åter av 

fullmäktige vid sammanträde i september 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 67 

Synpunkt om hantering av allmänna handlingar, KS 2019/397 

Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS § 38 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20 

Demokratiberedningen, beredningsutlåtande daterat 2019-03-12 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, daterat 

2019-03-13   
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KF § 86 Ärende KF 2019/92 

Revidering av bolagsordning för MittNät AB 

Beslut 

Förslag till bolagsordning för MittNät AB godkänns. 

  

Kils Stadsnät AB godkänns som delägare i MittNät AB. 

  

Kils Stadsnät AB godkänns som part i aktieägaravtalet. 

  

Årjängs Nät AB godkänns som delägare i MittNät AB. 

  

Årjängs Nät AB godkänns som part i aktieägaravtalet. 

  

Vansbro kommuns ombud till extra bolagsstämma ges instruktion att besluta 

om nya ledamöter och suppleanter i enlighet med punkt 5 i aktieägaravtalet 

samt att besluta om ny bolagsordning enlighet med punkt 3 i 

aktieägaravtalet. 

Ärendet 

Kil och Årjängs kommuner har startat beslutsprocessen för att söka förvärv 

av aktier i MittNät AB. Avsikten är att som delägare kunna erbjuda hushåll 

och företag i Kil och Årjängs kommuner samma möjligheter till öppet nät 

som övriga kommuner i MittNät. En utökning av ägarkretsen till de 

kommunala bolagen i Kil och Årjäng förutsätter att deras respektive 

kommunfullmäktige har fattat ett beslut att de får förvärva aktier. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Förslag till bolagsordning för MittNät AB godkänns. 

  

Kils Stadsnät AB godkänns som delägare i MittNät AB. 

  

Kils Stadsnät AB godkänns som part i aktieägaravtalet. 

  

Årjängs Nät AB godkänns som delägare i MittNät AB. 

  

Årjängs Nät AB godkänns som part i aktieägaravtalet. 

  

Vansbro kommuns ombud till extra bolagsstämma ges instruktion att besluta 

om nya ledamöter och suppleanter i enlighet med punkt 5 i aktieägaravtalet 

samt att besluta om ny bolagsordning enlighet med punkt 3 i 

aktieägaravtalet. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-11 KS § 88 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-06-10 

Förslag till Bolagsordning för MittNät AB 

Förslag till aktieägaravtal för MittNät AB   
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KF § 87 Ärende KF 2019/33 

Investering i Bäckaskogs äldreboende för 
ombyggnation, renovering och nybyggnation 

Beslut 

Investeringsmedel på totalt 21 miljoner kronor avsätts i 2020 års 

investeringsbudget för ombyggnation av bottenvåningen Hus 06 och 

renovering plan 1 Hus 06 av kommunfullmäktiges ofördelade 

investeringsmedel. 

Ärendet 

För att lösa behoven av anpassade platser för vård- och omsorgsboenden i 

Vansbro kommun behöver nya platser tillskapas. Behoven långsiktigt 

framgår i den demografiska sammanställningen. För att möjliggöra en 

utbyggnad i anslutning till befintlig byggnad på Bäckaskog har förslag på en 

ny detaljplan tagits fram. Inom befintlig detaljplan är det möjligt att bygga 

om bottenvåningen på Hus 06 till att inrymma 10 stycken lägenheter och 

utrymmen för övriga funktioner som behövs inom en vårdavdelning. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att upphandling av konsulter för 

projektering kan påbörjas. Vid fullmäktiges sammanträde i december 2018 

beslutades att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen. En 

information till samtliga partier har genomförts den 17 januari 2019 om 

vilka tidigare beslut som tagits och varför föreslagen lösning på placering av 

nya boendeplatser tagits fram. En remiss är även utskickad till samtliga 

politiska partier i fullmäktige. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Investeringsmedel på totalt 21 miljoner kronor avsätts i 2020 års 

investeringsbudget för ombyggnation av bottenvåningen Hus 06 och 

renovering plan 1 Hus 06 av kommunfullmäktiges ofördelade 

investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-11 KS § 88 

Tf kommunchef och tf fastighetschef, tjänsteutlåtande 2019-05-29 

Protokollsutdrag, 2019-03-25 KF § 24 

Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 27 

Protokollsutdrag, 2018-12-11 KF § 117 

Protokollsutdrag, 2018-11-21 KS § 210   
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KF § 88 Ärende KF 2019/89 

Investering för fortsatt fiberutbyggnad i Uppsälje och 
Tyna-Malmsta 

Beslut 

1. Investeringsmedel på 870 000 kronor avsätts för att fortsätta den 

påbörjade fiberutbyggnaden av accessnät i området Uppsälje. Medel avsätts 

av de av kommunfullmäktige ej fördelade investeringsmedlen. 

  

2. Investeringsmedel på 960 000 kronor avsätts för att bygga ut accessnät i 

området Tyna till Malmsta. Medel avsätts av de av kommunfullmäktige ej 

fördelade investeringsmedlen. 

Ärendet 

Investeringsmedlen på 1,8 miljoner kronor avser att fortsätta utbyggnad av 

accessnät för Vansbro fiber. Det här ärendet omfattar ca 50 

kundpåkopplingar i området Uppsälje samt ca 30 kundpåkopplingar i 

området Tyna Malmsta. 

  

I nuläget har Vansbro fiber 41 tecknade avtal i området Uppsälje som väntar 

på anslutning, så ett antal ytterligare avtal kommer behöva tecknas och som 

bedöms möjligt genom en säljkampanj i området. 

  

I området Tyna - Malmsta har Vansbro Fiber i nuläget 33 tecknade avtal. 

  

Prioritering är hänförligt till redan påskrivna avtal med fastighetsägare och i 

enlighet med Vansbro kommuns bredbandsstrategi, samt tidigare sökta 

bidrag i Uppsälje. 

  

Accessnätet i Uppsälje är delfinansierat av bidragsmedel från 

Landsbygdsprogrammet (LBP). 

  

Bidraget omfattar totalt 1,4 miljoner kronor och projektet har som mål att 53 

procent av de 130 hushåll som finns i området har anslutits. 

  

För att nå 53 procent måste ca 50 hushåll anslutas och kostnaden för att 

koppla på hushållen beräknas uppgå till 2,0 miljoner kronor. 

  

Av dessa 2,0 miljoner kronor finansieras 315 000 kronor av återstående 

bidragsmedel och 795 000 kronor av anslutningsavgifter. 
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Detta innebär att kommunen får en investeringsutgift på 870 000 kronor i 

Uppsälje. 

  

Accessnätet i området Tyna – Malmsta är inte bidragsfinansierat. Vansbro 

fiber har idag 33 avtal i området och kostnaden för att bygga ut accessnätet 

och koppla på dessa 33 fastigheter beräknas till 1,5 miljoner kronor. Av 

dessa 1,5 miljoner kronor kommer 495 000 kronor kunna finansieras av 

anslutningsavgifter. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

1. Investeringsmedel på 870 000 kronor avsätts för att fortsätta den 

påbörjade fiberutbyggnaden av accessnät i området Uppsälje. Medel avsätts 

av de av kommunfullmäktige ej fördelade investeringsmedlen. 

  

2. Investeringsmedel på 960 000 kronor avsätts för att bygga ut accessnät i 

området Tyna till Malmsta. Medel avsätts av de av kommunfullmäktige ej 

fördelade investeringsmedlen. 

  

Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-11 KS § 82 

Tf samhällsbyggnadschef, tjänstutlåtande 2019-06-03   
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KF § 89 Ärende KF 2019/93 

Investering i nytt ärendehanteringssystem 

Beslut 

Kommunfullmäktige avsätter 600 000 kronor i investeringsmedel för 

upphandling av nytt ärendehanteringssystem, av de för 2019 ofördelade 

investeringsmedlen. 

Ärendet 

Vansbro kommun har sedan lång tid tillbaka haft samma centrala 

ärendehanteringssystem, som svarat mot det tidigare sättet att hantera 

ärenden i enlighet med den gamla diarieplanen. Förra året moderniserades 

kommunens ärendehantering då en ny klassificeringsstruktur upprättades. 

Handlingar, ärenden och arkiv ordnas numera efter de processer där 

informationen produceras, eller som informationen inkommer till. 

Informationen kan numera hanteras digitalt i hela sin livscykel från det att 

den inkommer eller upprättas, tills att den gallras eller arkiveras. 

Kommunen har ett digitalt arkiv tillsammans med övriga dalakommuner och 

planen är att all arkivering ska ske digitalt inom några år, när omställningen 

från analog till digital informationshantering genomförts fullt ut. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avsätter 600 000 kronor i investeringsmedel för 

upphandling av nytt ärendehanteringssystem, av de för 2019 ofördelade 

investeringsmedlen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-11 KS § 89 

Sekretariatschef, tjänstutlåtande 2019-04-15   
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KF § 90 Ärende KF 2019/2 

Avsägelser från kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Ärendet 

En avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige har 

inkommit från Mohammad Mousavi (S). 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2019-06-02   



 

Protokoll Sida 19 (23) 

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 91 Ärende KF 2019/83 

Val till valnämnden 

Beslut 

Ulrika Gärds Åkeson (S) utses till ersättare i valnämnden för resterande del 

av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som ersättare 

i valnämnden. 

  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-27 § 76. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Ulrika Gärds Åkeson (S) utses till ersättare i valnämnden för resterande del 

av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 76   



 

Protokoll Sida 20 (23) 

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 92 Ärende KF 2019/6 

Val till direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för resterande del av mandatperioden utse: 

1. till ledamöter i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund: 

Torsten Larsson (KD) 

Anders Hed (LPO) 

Zenitha Hermansson (S) 

  

2. till ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund: 

Mattias Berglund (LPO) 

Vakant 

Vakant 

  

3. samt att till ordförande i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund 

för 2019 utse: 

Torsten Larsson (KD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta val i enlighet med beslut 2019-05-27 

KF § 63 att nya ledamöter och ersättare ska väljas vid fullmäktiges 

sammanträde 2019-06-24. 

Förslag 

Valberedningens förslag: 

På grund av att inga förslag kommit in bordläggs ärendet tills 

Förvaltningsrätten fattat beslut i mål nr. 2598-16. 

  

Nathalie Larsson Berglunds (KD) förslag: 

Torsten Larsson (KD) utses till ledamot för resterande del av 

mandatperioden och till ordförande för 2019 i direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Anders Hed (LPO) utses till ledamot för resterande del av mandatperioden i 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 

  

Ordförandens förslag: 

Zenitha Hermansson (S) utses till ledamot för resterande del av 

mandatperioden i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Mathias Berglund (LPO) utses till ersättare för resterande del av 

mandatperioden i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 



 

Protokoll Sida 21 (23) 

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Övriga två ersättarplatser lämnas vakanta. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

  

Ordföranden ställer Nathalie Larsson Berglunds (KD) förslag under bifall 

eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer sitt förslag under bifall eller avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-17 KF Vb § 2 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 63 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 77   



 

Protokoll Sida 22 (23) 

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 93 Ärende KF 2019/86 

Val av nämndemän vid Mora tingsrätt för perioden 
2020-2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän vid Mora tingsrätt för 

perioden 2020-2023 utse: 

Annika Simm Eriksson (C), Anneli Hultgren (C), Karin Karlsson (KD) och 

Gösta Lindkvist (S). 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse fyra (4) nämndemän till Mora tingsrätt för 

perioden 2020-2023. 

Förslag 

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän vid Mora tingsrätt för 

perioden 2020-2023 utse: 

Annika Simm Eriksson (C), Anneli Hultgren (C), Karin Karlsson (KD) och 

Gösta Lindkvist (S). 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-17 KF Vb § 1   



 

Protokoll Sida 23 (23) 

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 94 Ärende KF 2019/94 

Val av ersättare till kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Valberedningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i 

september 2019 ta fram förslag på personliga ersättare till ledamöterna i 

demokratiberedningen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 § 66 om ny arbetsordning för 

fullmäktige, vilket medför att fullmäktige har att utse personliga ersättare till 

ledamöterna i demokratiberedningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valberedningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i 

september 2019 ta fram förslag på personliga ersättare till ledamöterna i 

demokratiberedningen. 

 


