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Beslutande Uwe Weigel (C), ej §§ 34, 36-38 

Stina Munters (C), ej §§ 33, 35, 41 

Lars-Olov Liss (C), ej §§ 33, 35 

Anneli Hultgren (C), ej §§ 33, 35, 
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John Säljgård (LPO), ej §§ 33, 35 
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44 
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Birgitta Karlsson (V) 

   

Övriga deltagare Mikael Granath, kommunsekreterare 

Catarina Willman, kommunchef 

Johan Szymanski, Förbundschef Brandkåren Norra Dalarna, § 32 

Gösta Lindkvist, Revisionens ordförande, §§ 30, 36 

 

Utses att justera Lars-Olov Liss, Karl Björklund och Birgitta Karlsson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2020-06-16 kl. 13.00 
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KF § 26  

Justering av dagordning 

Beslut 

Ärende 15. Presentation av årsredovisning 2019 för Brandkåren i Norra 

Dalarna avgörs som ärende 9. i dagordningen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärende 15. Presentation av årsredovisning 2019 för Brandkåren i Norra 

Dalarna avgörs som ärende 9. i dagordningen.   
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KF § 27  

Information och meddelanden 

Ärendet 

Protokoll från politiska organ finns utdelade 

  

Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel informerar om bland annat 

följande: 

- Årsredovisning 2019 för Dala Vatten och Avfall AB. 

- Årsredovisning 2019 för Vansbro Teknik AB. 

- Årsredovisning 2019 för Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner. 

- Kommunstyrelsens svar på granskning av ledning, organisation och 

arbetssätt inom LSS i Vansbro kommun. 

  

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande: 

- Prognosen för helåret per april är ett överskott på 1 859 tkr. Jämfört med 

budget är det ett överskott med 115 tkr. 

- Ökade personalkostnader med anledning av de tillkommande 

verksamheterna gymnasiet och vuxenutbildningen. 

- Kommunstyrelsens verksamheter prognosticerar ett underskott på 4 mkr 

jämfört med budget. Största avvikelsen finns inom förvaltningsområdet 

socialt stöd och omsorg med en prognos på -18,6 mkr. 

- Sedan den 5 juni är krisledningsnämnden avaktiverad. 

Krisledningsgruppen kommer vara aktiverad även under sommaren med 

veckoavstämningar. Läget är förhållandevis lugnt och det finns inte någon 

smittspridning i verksamheterna. Viss personal har dock konstaterats 

smittade. 

- Från 1 juli 2020 kommer Herrgården överföras till Vansbrosimningen. Det 

har tagit tid med avstyckning och lagfart. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland 

annat följande: 

- Invigning i teatern av det statliga servicekontoret. 

- Skomakaren 3. 

- Skyddsvallen ska vara färdigbyggd i höst. 

- Region Dalarna har utarbetat ett förslag avseende särskild utskrivning från 

slutenvård till korttidsplatser (SUS). 

- Förlängning av avtal om tillnyktringsplatser. 
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KF § 28 Ärende KF 2020/18 

Interpellation gällande tillfällig beredning för framtida 
äldreomsorgsberedningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Ärendet 

Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner, 

interpellationer och frågor. 

  

Interpellation från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP) till 

sammankallande i styrgruppen för kommunens framtida äldreomsorg Anneli 

Hultgren (C): 

  

”Regeringen har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa 

äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. Hur 

kommunerna sedan arbetar med det väljer de själva. En beredning kan jag 

tycka är ett demokratiskt sätt.  

  

Kommunstyrelsens förslag att Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig 

beredning, Äldreomsorgsberedningen, som får till uppgift att ta fram förslag 

till Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre i enlighet med 

upprättat direktiv, med följande revideringar som att den tillfälliga 

Äldreomsorgberedningen har tio ledamöter. Den består av en representant 

från de partier som representeras i fullmäktige etc.  

  

Kommunstyrelsens förslag avslogs av Kommunfullmäktige och ärendet 

återfördes till kommunstyrelsen.  

  

Personligen ser jag ingen logik i denna handling och undrar vad syftet med 

beslutet var? Är syftet med beslutet att utesluta KP:s representant att vara 

med? Hur stor kommer den totala kostnaden att bli genom det beslutet? 

Vilka demokratiska och/eller ekonomiska regler ska gälla i framtiden?” 
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Sammankallande i styrgruppen för kommunens framtida äldreomsorg 

Anneli Hultgrens (C) svar på interpellationen: 

  

”1. Är syftet med beslutet att utesluta KP:s representant att vara med? Svar; 

Nej 

2. Hur stor del kommer den totala kostnaden att bli genom det beslutet? 

Svar; Svårt att svara på i dagsläget men en minskning från 10 ledamöter till 

6 ledamöter samt att ingen sekreterare tjänstgör vid styrgruppens möten 

kommer kostnaden att vara lägre än vid en fullmäktigeberedning. 

3. Vilka demokratiska och/eller ekonomiska regler ska gälla för framtiden? 

Svar; Det som ska gälla i framtiden är avhängigt frågans art, tidplan och 

syfte.” 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutsunderlag 

Interpellation, 2020-05-25 

Svar på interpellation, 2020-06-09   



 

Protokoll Sida 10 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 29  

Presentation av årsredovisning 2019 

Ärendet 

Kommunchef Catarina Willman presenterar Vansbro kommuns 

årsredovisning för året 2019.   
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KF § 30 Ärende KF 2020/17 

Revisionsberättelse 2019 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019. 

Ärendet 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 

nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 

lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 

företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 

har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 

bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 

Vansbro kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna 

kontroll har varit tillräcklig. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2019 

Revisorernas redogörelse 

Förteckning över de sakkunnigas rapporter 

Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 
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KF § 31 Ärende KS 2020/245 

Årsredovisning 2019 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 

  

Kommunfullmäktige återställer inte 16,1 mkr av årets underskott som hör 

till försäljningen av bioenergianläggningen med hänvisning till synnerliga 

skäl enligt KL 11 kap §13. 

  

Kommunfullmäktige återställer årets negativa resultat över en period av sex 

år enligt KL 11 kap §12 reglering av balanskravsresultat. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetade underskott inom en sexårsperiod. 

Ärendet 

I likhet med åren 2018 och 2017 redovisar kommunen 2019 ett underskott, 

underskottet uppgick till 35,5 mkr. Enligt Kommunallagen (KL) 11 kap §12 

ska ett negativt balanskravsresultat regleras under nästkommande tre år och 

en åtgärdsplan ska upprättas. Om synnerliga skäl finns kan 

kommunfullmäktige besluta att inte återställa del av underskott enligt KL 11 

kap § 13. Synnerliga skäl åberopas för att inte återställa underskottet för 

förlusten på 16,1 mkr vid försäljningen av bioenergianläggningen. 

  

Om synnerliga skäl finns att återställa underskott på längre tid än tre år kan 

kommunfullmäktige besluta om det. För resterande del av 2019 års 

underskott, 19,4 mkr, åberopas synnerliga skäl att återställa underskottet 

på sex år. 

  

Sedan tidigare år har kommunen 9,4 mkr som ska återställas med 3,7 mkr 

senast under 2020 och 5,7 mkr senast under 2021. Totalt underskott att 

återställa är 28,8 mkr att återställa med 2019 års resultat inräknat. För att 

klara återställningen föreslås att återställa årets negativa resultat över en 

sexårsperiod med start år 2021. Motiveringen är att det inte kommer att 

finnas nog stort överskott i kommunens drift för att återställa 2019 års 

underskott på tre år. 

  

Kommunen köpte under året fastigheten Vansbro Saltvik 23:1 för en krona 

av Vansbroviken KB, bolaget ägdes i sin tur av kommunen. Detta påverkar 

inte kommunens resultat men det påverkar nettokostnaderna. Bortsett från 

detta ökar kommunens nettokostnader med 14 mkr (3,3 procent) jämfört 

med 2018. Kommunens intäkter från skatter och utjämningssystem ökade 
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under året med 2,3 procent. Detta innebär att kommunens kostnader har ökat 

snabbare än intäkterna. 

  

Kommunens driftverksamheter lämnar ett underskott på 31,1 mkr och 

finansiering på 1,4 mkr. För finansiering redovisas ett underskott på 1,4 

mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger ett överskott på 2,2 mkr 

främst tack vare ändrade förutsättningar för skatte- och utjämningssystemet. 

Ej utfördelade medel till verksamheterna för schablonersättningar från 

Migrationsverket ger ett överskott på 4 mkr. För de budgeterade medlen för 

löneöversyn 2019 finns 3,3 mkr kvar, löneöversynen har följt avtalen och 

även vissa satsningar har genomförts. Reaförlusten för försäljning av 

bioenergianläggningen på 16,1 mkr förklarar varför finansieringen redovisar 

ett underskott trots andra ökade intäkter. 

  

De ökade nettokostnaderna beror på flera faktorer. För- och grundskolan har 

högre personalkostnader för resurser till barn och klasser med ökat 

stödbehov. Individ- och familjeomsorgen har ökade kostnader för placering 

av barn, ungdomar och vuxna missbrukare samt för ekonomiskt bistånd. 

Kostnaden för konsulter har också varit hög. LSS har ökade kostnader för 

det nya LSS-boendet och personlig assistans. Den ökade kostnaden inom 

LSS-verksamheten beräknas ge en positiv effekt på utjämningssystemet 

2021. Vansbro fiber som redovisas under Samhällsbyggnad har ökade 

kostnader för konsulttjänster men förvaltningsområdet redovisar ett 

överskott tack vare lägre övriga kostnader. Kommunkansli och intern 

service har ökade kostnader för konsulter, bland annat i samband med 

avyttringen av bioenergianläggningen. Västerdalarnas Utbildningsförbunds 

underskott belastar kommunens resultat med 7,1 mkr. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 

  

Kommunfullmäktige återställer inte 16,1 mkr av årets underskott som hör 

till försäljningen av bioenergianläggningen med hänvisning till synnerliga 

skäl enligt KL 11 kap §13. 

  

Kommunfullmäktige återställer årets negativa resultat över en period av sex 

år enligt KL 11 kap §12 reglering av balanskravsresultat. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetade underskott inom en sexårsperiod. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-04-07 KS § 69 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-01 

Vansbro kommuns årsredovisning 2019 

Protokollsutdrag 2020-02-06 Hjälpmedelsnämnden § 5 med underlag   
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KF § 32  

Presentation av årsredovisning 2019 för Brandkåren 
Norra Dalarna 

Ärendet 

Förbundschef Johan Szymanski föredrar kommunalförbundet Brandkåren i 

Norra Dalarnas årsredovisning för år 2019.   
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KF § 33 Ärende KF 2020/19 

Ansvarsprövning 2019 för nämnder och 
överförmyndare 

Beslut 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden, 

valnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndaren samt 

hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Kurt-Lennart Karlsson (V), 

Lars-Olov Liss (C), Monica Ericsson (S), Nathalie Larsson Berglund (KD), 

Stina Munters (C), Torsten Larsson (KD), Anders Hed (LPO), Anders 

Lundin (C), Annika Simm-Eriksson (C), Karin Sjöberg (S), Lennart 

Skansens (S), Ulrika Gärds Åkeson (S) och Lukas Zimmerman (S) deltar 

inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

nämnder och överförmyndare i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden, 

valnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndaren samt 

hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019.   
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KF § 34 Ärende KF 2020/20 

Ansvarsprövning 2019 för beredningar 

Beslut 

Stina Munters (C) väljs till särskild ordförande för innevarande paragraf. 

 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas 

demokratiberedningen, valberedningen samt arvodesberedningen och dess 

förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Anders Hed (LPO), André Ihlar (KD), Karl Björklund (M), Monica 

Ericsson (S), Uwe Weigel (C), Ulrika Gärds Åkeson (S), Lennart Skansens 

(S), Kurt-Lennart Karlsson (V), Annika Simm-Eriksson (C) och Torsten 

Larsson (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

fullmäktiges beredningar i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Stina Munters (C) väljs till särskild ordförande för innevarande paragraf. 

  

Presidiets förslag: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas valberedningen, 

arvodesberedningen och demokratiberedningen och dess förtroendevalda 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.   
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KF § 35 Ärende KF 2020/21 

Ansvarsprövning 2019 för kommunstyrelsen 

Beslut 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen och 

dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Kurt-Lennart Karlsson (V), 

Lars-Olov Liss (C), Monica Ericsson (S), Nathalie Larsson Berglund (KD), 

Stina Munters (C), Torsten Larsson (KD), Anders Hed (LPO), Anders 

Lundin (C), Annika Simm-Eriksson (C), Karin Sjöberg (S), Lennart 

Skansens (S) och Ulrika Gärds Åkeson (S) deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen och 

dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.   
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KF § 36 Ärende KF 2020/16 

Revisionsberättelse 2019 för Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2019 för 

Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Jäv 

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

Ärendet 

Revisorerna har granskat kommunalförbundet Västerdalarnas 

utbildningsförbund under år 2019. 

  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Granskningens resultat redovisas i bilagorna ‘Översiktlig granskning av 

delårsrapport 2019-08-31” och “Granskning av bokslut och årsredovisning 

per 2019-12-31”. 

  

Utfallet för 2019 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat 

om 17,8 mkr. Direktionen har för räkenskapsåret fastställt riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning som innebär att verksamhetens kostnader skall högst 

uppgå till 117 mkr. Det målet har uppnåtts då kostnaderna uppgår till 113,9 

mkr. Direktionen har fastställt mål för systematiskt kvalitetsarbetet i mars 

2018 vilket anges vara verksamhetsmål för 2019. Dessa mål har inte 

uppnåtts då ett av målen inte uppnåtts och fyra mål inte har mätts för 2019. 

Måluppfyllelsen är således inte förenlig med kommunfullmäktiges mål för 

god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att direktionens interna 

kontroll inte har fungerat tillfredsställande. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt enskilda ledamöter i densamma. 

  

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den 

kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. 

  



 

Protokoll Sida 20 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets 

årsredovisning för 2019. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2019 för 

Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2019 

Granskning av Västerdalarnas utbildningsförbunds bokslut och 

årsredovisning per 2019-12-31   



 

Protokoll Sida 21 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 37 Ärende KS 2020/431 

Årsredovisning 2019 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds 

årsredovisning för 2019. 

Jäv 

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

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har som ändamål att genom 

samverkan mellan medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och 

Vansbro kommun bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna. 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

  

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 har upprättats och överlämnats till 

medlemskommunerna för godkännande samt ställningstagande kring 

ansvarsprövning. 

  

Förbundets utfall 2019 är ett totalt underskott om 17,8 mkr. Underskottet 

täcks, i enlighet med förbundsordningen, av tillkommande medlemsbidrag 

innebärande att årets redovisade resultat för VDUF uppgår till 0 mkr. 

Vansbro kommuns andel av underskottstäckningen är 7,2 mkr. Efter beslut 

om likvidation bildades en styrgrupp i januari 2019 för att leda arbetet med 

en verksamhetsövergång till respektive ägarkommun från och med år 2020. 

  

Revisorerna gör följande uttalande: 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars prövning. 

Granskningens resultat redovisas i bilagorna ‘Översiktlig granskning av 

delårsrapport 2019-08-31” och ”Granskning av bokslut och årsredovisning 

per 2019-12-31”. 

  

Utfallet för 2019 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat 

om 17,8 mkr. Direktionen har för räkenskapsåret fastställt riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning som innebär att verksamhetens kostnader skall högst 

uppgå till 117 mkr. Det målet har uppnåtts då kostnaderna uppgår till 113,9 

mkr. Direktionen har fastställt mål för systematiskt kvalitetsarbetet i mars 



 

Protokoll Sida 22 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

2018 vilket anges vara verksamhetsmål för 2019. Dessa mål har inte 

uppnåtts då ett av målen inte uppnåtts och fyra mål inte har mätts för 2019. 

Måluppfyllelsen är således inte förenlig med kommunfullmäktiges mål för 

god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att direktionens interna 

kontroll inte har fungerat tillfredsställande. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt enskilda ledamöter i densamma. 

  

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den 

kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner 

kommunalförbundets årsredovisning för 2019. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västerdalarnas 

utbildningsförbunds årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 VDUF § 108 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-29 

Årsredovisning 2019 VDUF   
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2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 38  

Ansvarsprövning 2019 för direktionen i Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Anders Hed (LPO), Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), Uwe 

Weigel (C), Annika Simm-Eriksson (C) och Kurt-Lennart Karlsson (V) 

deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med 

kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2019.   



 

Protokoll Sida 24 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 39  

Revisionsberättelse 2019 för Brandkåren i Norra 
Dalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2019 för 

Brandkåren Norra Dalarna. 

Ärendet 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna av dess direktion. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

  

granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat 

som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

  

Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte finns fastställda finansiella 

mål eller verksamhetsmål för verksamheten. Då det saknas fastställda 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan en utvärdering av resultateten 

mot uppsatta mål inte göras. Revisorerna kan därmed inte bedöma om 

direktionen i Brandkåren Norra Dalarna har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna kan heller inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål då direktionen inte har 

fastställt dessa. 

  

Revisorerna har under året även noterat andra brister i förbundets interna 

kontroll. Dokumentation av årsbokslutet var inte helt färdigställd inför 

revisionen. Ingen internkontrollplan har upprättats för år 2019. 

  

Med motiveringarna ovan riktar revisorerna anmärkning mot direktionen 

vid Brandkåren Norra Dalarna. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar 

ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

  

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Den är i 

huvudsak upprättad i enlighet med kommunala bokförings- och 

redovisningslagen och god revisionssed. 
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Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2019 för 

Brandkåren Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse BRAND 2019 

Revisorernas redogörelse 2019 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31   
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2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 40 Ärende KS 2020/523 

Årsredovisning 2019 Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Brandkåren Norra Dalarnas årsredovisning 

för 2019. 

Ärendet 

Brandkåren norra Dalarna är ett kommunförbund som startade 1 januari 

2019 och svarar för räddningstjänsten i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 

Älvdalens kommuner. Utfallet för året är positivt med 104 tkr. Intäkterna för 

året är betydligt lägre än budgeterat (950 tkr), detta har parerats med lägre 

omkostnader. Förbundet övertog medlemskommunernas semesterlöneskuld 

till anställd personal per den 2018-12-31 vilket också reglerats med 

ytterligare bidrag. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Brandkåren 

Norra Dalarnas årsredovisning för 2019. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 106 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-05-06 

Protokollsutdrag 2020-02-13 BRAND § 3 

Brandkåren Norra Dalarnas årsredovisning 2019   



 

Protokoll Sida 27 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 41  

Ansvarsprövning 2019 för direktionen i Brandkåren i 
Norra Dalarna 

Beslut 

1. I enlighet med revisorernas rekommendation riktas anmärkning mot 

direktionen i Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda för 

avsaknad av riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt brister i den 

interna kontrollen. 

2. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Stina Munters (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

direktionen i Brandkåren Norra Dalarna i enlighet med kommunallagen 5 

kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

1. I enlighet med revisorernas rekommendation riktas anmärkning mot 

direktionen i Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda för 

avsaknad av riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt brister i den 

interna kontrollen. 

2. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Direktionens yttrande, 2020-05-06   



 

Protokoll Sida 28 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 42  

Revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen Vansbrohem 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen 

Vansbrohem. 

Ärendet 

Revisorerna har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 

Vansbrohem för år 2019. 

  

Revisionen har utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och 

god revisionssed i Sverige. Revisorerna är oberoende i förhållande till 

stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort sina 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

  

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen 

Vansbrohem. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2019, 2020-03-23 

    



 

Protokoll Sida 29 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 43 Ärende KS 2020/390 

Årsredovisning 2019 Stiftelsen Vansbrohem 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 

2019. 

Ärendet 

Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2019 med 

tillhörande resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett 

överskott med 312 tkr. 

  

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet 

inklusive 2019 års överskott, totalt 2 337 663 kronor överförs i ny räkning. 

  

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2019 samt att överlämna 

årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige. 

  

Revisorerna gör bland annat följande uttalanden: 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

  

Utöver revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört en revision 

av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2019. Enligt 

revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med 

stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt 

högsta lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

  

2019-12-31 nyttjade Stiftelsen Vansbrohem 114,2 mkr (2018-12-31: 114,2 

mkr) av utrymmet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 

2019. 
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Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 107 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-01 

Årsredovisning 2019 Stiftelsen Vansbrohem 

Revisionsberättelse 2019 Stiftelsen Vansbrohem 

Stiftelsen Vansbrohem protokoll ang Årsredovisningen 2019   
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2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 44  

Ansvarsprövning 2019 för styrelsen i Stiftelsen 
Vansbrohem 

Beslut 

Utifrån revisorernas uttalande beviljas styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem 

och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Anneli Hultgren (C), Monica Ericsson (S), Torsten Larsson (KD), Anders 

Lundin (C) och Kurt-Lennart Karlsson (V) deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem för räkenskapsåret 2019. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Utifrån revisorernas uttalande beviljas styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem 

och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.   



 

Protokoll Sida 32 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 45  

Revisionsberättelse 2019 för samordningsförbundet 
Finsam Västerdalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019 för 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. 

Ärendet 

Auktoriserad revisor har utfört en revision av årsredovisningen för 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna för år 2019. 

  

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisorn är 

oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisionssed i Sverige och 

har i övrigt fullgjort det yrkesetiska ansvaret enligt dessa krav. 

  

Enligt revisorns uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 

december 2019 och av dessa finansiella resultat för året enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar. Revisorn tillstyrker därför att 

resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019 för 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2019 för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Revisionsrapport 2019-12-31   
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Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 46 Ärende KS 2020/508 

Årsredovisning för samordningsförbundet Finsam 
Västerdalarna 2019 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarnas årsredovisning för 2019. 

Ärendet 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat 

årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundets resultat uppgår till 

+186 976 kr (2018 -69 835). 

  

Finsam Västerdalarnas styrelse skriver i de sammanfattande kommentarerna 

för det ekonomiska utfallet: ”Den 4 juni 2018 blev Finsam Västerdalarna 

utsatta för ett bedrägeri. Förövarna fick tillgång till Finsam Västerdalarnas 

konton, den summa som förövarna stal var 200 000 kronor, händelsen är 

polisanmäld – polisutredning pågår. Finsam Västerdalarna har ställt krav på 

kommunen att återbetala hela beloppet. Detta har ännu ej skett.” 

  

Förbundet har inte lyckats att efterleva den budget som lagts, istället för ett 

underskott med 196 tkr blev resultatet ett överskott med 187 tkr. Det 

ackumulerande överskottet, som uppgick till 143 263 kr per den 31 

december 2018, planerades att användas under året till insatser och 

overheadkostnader. Några av de största posterna som inte överensstämmer 

med budget är arvode till förbundschef som blev cirka 123 tkr mindre än 

budgeterat, detta med anledning av de byten av förbundschef som gjorts 

under året. När det gäller hyra av lokaler blev kostnaden 72 tkr lägre än 

budgeterat, detta med anledning av att man under året flyttat in i lokaler som 

kommunen subventionerar hyran för. Även kostnader för utbildning och 

samverkansaktiviteter landande tillsammans 71 tkr under budget. Orsaken 

till detta får nog tillskrivas bytet av förbundschef eftersom ett förbund 

oundvikligen tappar fart när detta sker. Eget kapital vid årets slut är totalt 

530 tkr. Förbundet kommer efter revisionen 2019 göra en reviderad budget 

för att nå en större träffsäkerhet under 2020. Samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarnas revisorer har granskat årsredovisningen för år 2019. 

  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och 

att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

  

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppfyllda. 

  

Revisorerna tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarnas årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 109 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-30 

Årsredovisning 2019   
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KF § 47  

Ansvarsprövning för samordningsförbundet Finsam 
Västerdalarna 

Beslut 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas styrelsen i 

samordningsförbundet Finsam Västerdalarna och dess förtroendevalda 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Annika Simm-Eriksson (C) och Ulrika Gärds Åkeson (S) deltar inte i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet 

för styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna i enlighet med 

lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 26 § 3 st. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas styrelsen i 

samordningsförbundet Finsam Västerdalarna och dess förtroendevalda 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.   
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KF § 48 Ärende KS 2019/401 

Svar på motion om medborgarförslag, motioner och 
allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av pågående beredning i 

ärendet KF 2019/67 – Inrättande av medborgarförslag, anse motionen 

besvarad avseende medborgarförslag. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motionen. 

Ärendet 

En motion har inkommit från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund 

(KP). Motionärerna föreslår bland annat inrättande av det som i 

kommunallagen benämns medborgarförslag samt ett slopande av kravet på 

att frågor inför allmänhetens frågestund ska lämnas in åtminstone tre dagar 

innan det fullmäktigesammanträde där frågan kommer behandlas. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av pågående beredning i 

ärendet KF 2019/67 – Inrättande av medborgarförslag, anse motionen 

besvarad avseende medborgarförslag. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-04-07 KS § 70 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-10 

Motion   
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KF § 49 Ärende KS 2020/292 

Yttrande gällande Stiftelsen Vansbrohems anhållande 
om godkännande av byggnation av seniorbostäder vid 
Korsnäsgårdsområdet i Dala-Järna 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Stiftelsen Vansbrohem uppför bostäder 

på Korsnäsgårdsområdet i Dala-Järna. 

  

Kommunfullmäktige anser att Vansbro kommun (gm Stiftelsen 

Vansbrohem) måste signalera till marknaden en ambition om att skapa 

stimulans till inflyttning, för att tillgodose behoven av arbetskraft och 

kompetensförsörjning inom kommunen. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar åt Stiftelsen Vansbrohem att skyndsamt 

genomföra dialog med representanter från kommunen (tjänstemän och 

politiker) samt några av kommunens till personalantal större företag för att 

skapa samsyn av behovet av bostäder och utarbeta behovs- och 

konsekvens/riskanalys. 

  

Även andra samarbetsformer med privata exploatörer för skapande av 

investeringstrygghet för projekt på Vansbros relativt oprövade 

bostadsmarknad för byggande av flerbostadshus bör utredas. 

Ärendet 

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade vid sammanträde 2020-02-

25, § 15, att anhålla om kommunfullmäktiges godkännande att uppföra åtta 

lägenheter i fyra stycken parhus vid Korsnäsgårdsområdet i Dala-Järna. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige att lämna följande yttrande till Stiftelsen Vansbrohem: 

Stiftelsen Vansbrohem har planer om byggande av åtta seniorboende på 

Korsnäsgården i Dala-Järna. 

  

Innan beslut om byggnation av seniorboende tas bör möten med 

representanter från kommunen (tjänstemän och politiker), Stiftelsen 

Vansbrohem och några av kommunens till personalantal större företag 

genomföras. En samsyn av behovet och utarbetande av behovsanalys 

bedöms nödvändigt. 
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Kommunfullmäktige anser att fokus bör ligga på bostadsförsörjningen 

genom att Vansbrohem signalerar till marknaden att ambitionen i första 

hand är att bygga boende i form av lägenheter för att skapa stimulans till 

inflyttning, samt tillgodose behoven för arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning inom kommunen. 

  

Även andra samarbetsformer med privata exploatörer för skapande av 

investeringstrygghet för projekt på Vansbros relativt oprövade 

bostadsmarknad för byggande av flerbostadshus bör utredas. 

 

Stina Munters (C) förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner att Stiftelsen Vansbrohem uppför bostäder 

på Korsnäsgårdsområdet i Dala-Järna. 

 

Kommunfullmäktige anser att Vansbro kommun (gm Stiftelsen 

Vansbrohem) måste signalera till marknaden en ambition om att skapa 

stimulans till inflyttning, för att tillgodose behoven av arbetskraft och 

kompetensförsörjning inom kommunen. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Stiftelsen Vansbrohem att skyndsamt 

genomföra dialog med representanter från kommunen (tjänstemän och 

politiker) samt några av kommunens till personalantal större företag för att 

skapa samsyn av behovet av bostäder och utarbeta behovs- och 

konsekvens/riskanalys. 

 

Även andra samarbetsformer med privata exploatörer för skapande av 

investeringstrygghet för projekt på Vansbros relativt oprövade 

bostadsmarknad för byggande av flerbostadshus bör utredas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stina Munters (C) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Stina Munters (C) 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 95 

Tillförordnad samhällsbyggnadschef, näringslivschef och ekonomichef, 

tjänsteutlåtande 2020-04-29 

Begäran om yttrande från Stiftelsen Vansbrohem, 2020-03-10 

Vansbrohems styrelseprotokoll 2020-02-25 § 15   
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KF § 50 Ärende KS 2019/1105 

Bredbandsstrategi 2020-2025 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Bredbandstrategi 2020-2025. 

Ärendet 

Vansbro kommun behöver anta en ny bredbandsstrategi för att nå de 

uppsatta regionala och nationella målen för bredbandsutbyggnaden. Förslag 

på ny Bredbandsstrategi är framtagen och ersätter tidigare Bredbandsstrategi 

som antogs av KF (2014-05-12, § 57) då prioriteringar och ekonomiska 

förutsättningar behöver justeras. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstrategi 

2020-2025. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 96 

Tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-04-29 

Förslag till Bredbandstrategi 2020-2025   



 

Protokoll Sida 40 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 51 Ärende KS 2020/512 

Investering för fortsatt fiberutbyggnad 

Beslut 

15 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel för fortsatt 

bredbandsutbyggnad enligt ny bredbandsstrategi. 

  

Investeringsmedel avsätts med 4,2 miljoner kronor 2020, 7,1 miljoner 

kronor 2021, 600 tusen kronor 2022, 1,7 miljoner kronor 2023, 600 000 

kronor 2024 och 600 000 kronor 2025. 

  

Investeringen är intäktsfinansierad och är därmed inte en del av de årliga 17 

miljoner kronor som fullmäktige avsätter. 

Ärendet 

Utifrån reviderad bredbandsstrategi som föreslås beslutas i 

kommunfullmäktige 15 juni ska kommunstyrelsen utarbeta årliga 

handlingsplaner för att konkretisera bredbandsutbyggnaden. För att fullfölja 

bredbandsstrategin och följa regionala och nationella mål krävs ytterligare 

15 miljoner kronor i investeringsmedel för åren 2020 till och med 2025. 

Denna investering är intäktsfinansierad och belastar därmed inte den av 

kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten på 17 miljoner kronor 

per år. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att 15 miljoner kronor avsätts i 

investeringsmedel för fortsatt bredbandsutbyggnad enligt ny 

bredbandsstrategi. 

  

Investeringsmedel avsätts med 4,2 miljoner kronor 2020, 7,1 miljoner 

kronor 2021, 600 tusen kronor 2022, 1,7 miljoner kronor 2023, 600 000 

kronor 2024 och 600 000 kronor 2025. 

  

Investeringen är intäktsfinansierad och är därmed inte en del av de årliga 17 

miljoner kronor som fullmäktige avsätter. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 97 

Ekonomichef och tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 

2020-05-12   
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KF § 52 Ärende KS 2020/509 

Investering för projektering, om- och nybyggnation 
samt renovering av särskilda boendeplatser 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 

för tydliggörande av beslutsunderlaget. I beslutsunderlaget ska framgå antal 

särskilda boendeplatser som behövs, var om- och tillbyggnad föreslås ske 

och hänsyn tas till det som framkommer i lokal kvalitetsplan för vård och 

omsorg. 

  

Det återremitterade ärendet ska vara klart för behandling vid nästa 

sammanträde kommunfullmäktige 2020-09-29. 

Reservationer 

Karl Björklund (M), Anneli Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), 

Anders Lundin (C), John Säljgård (LPO) och Anders Hed (LPO) reserverar 

sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

 

Stina Munters (C) och Lars-Olov Liss (C) reserverar sig skriftligen mot 

kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag. 

Ärendet 

Av kommunens totalt 106 boendeplatser uppfyller inte 76 boverkets krav 

och myndighetskrav på ett boende för äldre och som ska ge den boende 

tillgång till egen toalett och dusch med mera. 

 

Boenden för personer med demenssjukdom ska särskilt anpassas för 

målgruppen för att underlätta den kognitiva svikt som sjukdomen medför. 

Det kan till exempel. betyda särskilda krav på utformning av lokalerna, 

färgsättning och ljudnivå. För att bedriva särskilt boende kostnadseffektivt 

fordras en viss volym för att möjliggöra effektiv bemanning. Boendeenheter 

bör ha minst 10 platser och ett totalt antal platser per boende bör vara minst 

30. En viktig faktor vid byggnation av särskilt boende är att lokalerna även 

stödjer effektiva flöden, dvs t ex att förråd och sophantering ska vara väl 

planerade så att långa gångsträckor minimeras. 

  

Dessa behov har tydliggjorts i det funktionsprogram för vård och 

omsorgsboende som har utarbetats och beslutats av kommunstyrelsen. De 

kostnader som är redovisade är erfarenhetsmässiga schablonvärden för 

respektive åtgärd. Efter att förstudier och skisser tagits fram kan en mer 

detaljerad kalkyl per åtgärd tas fram och redovisas för kommunstyrelsen. 
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Innan påbörjandet av respektive åtgärd och entreprenad ska 

kommunstyrelsen besluta om antagande av entreprenör. Det innebär att 

innan verkställighet krävs det ytterligare beslut av kommunstyrelsen.  De 

bidrag som finns att söka hos Boverket för både ombyggnad och nybyggnad 

kommer att sökas för respektive åtgärd. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Påbörja projektering av utökning med 50 platser på Bäckaskog. 

Prioriteringsområden ska vara att anpassa lokalerna efter verksamhetens 

behov, minimera omflyttning av brukare under byggtiden, möjliggöra för ny 

teknik och kostnadseffektivitet. 

  

I möjligaste mån ska lägenheter inrymmas i nedre plan. 

  

Avsätta 3 miljoner kronor av de av kommunfullmäktige ofördelade 

investeringsmedlen för projektering av de 50 nya platserna. 

  

Projekteringen ska vara färdig och begäran om finansiering för utökningen 

av Bäckaskog med 50 platser ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 

2021-03-31. Beslut om finansiering kan tas i delar av projektet men ska då 

åtföljas av uppskattad kostnad för hela projektet. 

  

Påbörja utredning för utökning av Bergheden till 30 platser tillsammans 

med Stiftelsen Vansbrohem. Prioriteringsområden ska vara att anpassa 

lokalerna efter verksamhetens behov minimera omflyttning av brukare 

under byggtiden, möjliggöra för ny teknik och kostnadseffektivitet. Förslag 

på utförande ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2020-09-29 för 

beslut om huruvida projektering ska påbörjas. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 

för tydliggörande av beslutsunderlaget. I beslutsunderlaget ska framgå antal 

särskilda boendeplatser som behövs, var om- och tillbyggnad föreslås ske 

och hänsyn tas till det som framkommer i lokal kvalitetsplan för vård och 

omsorg. 

  

Det återremitterade ärendet ska vara klart för behandling vid nästa 

sammanträde kommunfullmäktige 2020-09-29. 

  

Stina Munters (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

redaktionella ändringar och därmed följande lydelse: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
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Påbörja projektering av utökning med maximalt 50 platser på Bäckaskog. 

Prioriteringsområden ska vara att anpassa lokalerna efter verksamhetens 

behov, minimera omflyttning av brukare under byggtiden, möjliggöra för ny 

teknik och kostnadseffektivitet. 

  

I möjligaste mån ska lägenheter inrymmas i nedre plan. 

  

Avsätta 3 miljoner kronor av de av kommunfullmäktige ofördelade 

investeringsmedlen för projektering av de nya platserna. 

  

Projekteringen ska vara färdig och begäran om finansiering för utökningen 

av Bäckaskog ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 2021-03-31. 

Beslut om finansiering kan tas i delar av projektet men ska då åtföljas av 

uppskattad kostnad för hela projektet. 

  

Påbörja utredning för utökning av Bergheden till cirka 30 platser 

tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem. Prioriteringsområden ska vara att 

anpassa lokalerna efter verksamhetens behov minimera omflyttning av 

brukare under byggtiden, möjliggöra för ny teknik och kostnadseffektivitet. 

Förslag på utförande ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2020-

11-17 för beslut om huruvida projektering ska påbörjas. 

  

Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Stina 

Munters (C) förslag till ändringar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli 

Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Anders Lundin (C), John 

Säljgård (LPO), Anders Hed (LPO) och Uwe Weigel (C). 

  

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Lennart 

Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), Lukas Zimmerman 

(S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart Karlsson 

(V) Birgitta Karlsson (V) och André Ihlar (KD). 
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Med röstsiffrorna 9 ja och 11 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar att ärendet återremitteras. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 98 

Socialchef och tillförordnad fastighetschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28 

Rapport om läget och behov i Vansbro.   
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KF § 53 Ärende KS 2020/486 

Gemensamt driftbolag Vansbro kommun och Stiftelsen 
Vansbrohem 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. 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. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag för att 

starta ett bolag. 

Ärendet 

Vansbro kommun och stiftelsen Vansbrohem har sedan hösten 2019 arbetat 

med att hitta samverkansformer för verksamheterna. Detta med syftet att 

skapa bästa möjliga förutsättningen för en effektiv fastighetsdrift, -underhåll 

och -service ur ett koncernperspektiv. 

  

Facklig information kommer att genomföras under första halvåret 2020. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. 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. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag för att 

starta ett bolag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 100 

Kommunchef, tillförordnad fastighetschef och utredare, tjänsteutlåtande 

2020-04-27 

”Rapport – fastighetssamverkan”   
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KF § 54 Ärende KS 2020/19 

Digital distribuering av handlingar till förtroendevalda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan 

mobilt bredband till de ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och jävsnämnden som har behov därav, varpå alla 

kallelser och handlingar ska distribueras digitalt. Det ska skapas en 

politikerportal där alla handlingar, med undantag av sekretessärenden och 

ärenden som kan anses vara olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda 

har tillgång till portalen. 

  

Den merkostnad som beräknas för detta alternativ förväntas kunna 

finansieras genom att andra kostnader minskar. 

Reservationer 

Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), Lukas 

Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V) och Birgitta Karlsson (V) reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-01-14 gavs förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla möjligheterna för 

förtroendevalda att få tillhandahållna läsplattor och/eller mobila 

abonnemang snarast eller så snart eventuella bindningstider löper ut, samt 

att använda en portal där förtroendevalda får inloggning. Möjlighet att få 

handlingar i pappersform ska erbjudas till de förtroendevalda som så begär. 

  

Skäl för uppdraget anförs vara att då Vansbro kommun står inför 

ekonomiska utmaningar bör såväl förvaltning som politik göra 

ansträngningar för att spara. Flera kommuner erbjuder inte teknisk 

utrustning till förtroendevalda utan endast inloggning till en portal, som kan 

nås från egna telefoner, surfplattor och datorer (KS 2020/19). 

  

Samtidigt finns det en motion inlämnad av Wahan Harutun, (KP) (KS 

2019/403) där intentionen är att alla förtroendevalda i kommunfullmäktige 

bör förses med surfplattor. 

  



 

Protokoll Sida 47 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan 

mobilt bredband till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och jävsnämnden varpå alla kallelser och handlingar ska 

distribueras digitalt. Det ska skapas en politikerportal där alla handlingar, 

med undantag av sekretessärenden och ärenden som kan anses vara 

olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda har tillgång till portalen. 

  

Den merkostnad som beräknas för detta alternativ förväntas kunna 

finansieras genom att andra kostnader minskar. 

  

Karl Björklunds (M) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan 

mobilt bredband till de ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och jävsnämnden som har behov därav, varpå alla 

kallelser och handlingar ska distribueras digitalt. Det ska skapas en 

politikerportal där alla handlingar, med undantag av sekretessärenden och 

ärenden som kan anses vara olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda 

har tillgång till portalen. 

  

Den merkostnad som beräknas för detta alternativ förväntas kunna 

finansieras genom att andra kostnader minskar. 

  

Anders Lundin (C) yrkar bifall till Karl Björklunds (M) förslag. 

  

Ulrika Gärds Åkesons (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Karl Björklunds (M) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Karl Björklunds 

(M) förslag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för Karl Björklunds (M) förslag. 

Nej-röst för kommunstyrelsens förslag. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli 

Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Anders Lundin (C), Torsten 

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

Anders Hed (LPO), André Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C).  



 

Protokoll Sida 48 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Nej röstar Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), 

Lukas Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-

Lennart Karlsson (V) och Birgitta Karlsson (V). 

  

Med röstsiffrorna 12 ja och 8 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Karl Björklunds (M) förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 103 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28   



 

Protokoll Sida 49 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 55 Ärende KS 2020/151 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till dess att en 

vägledningsdebatt avseende kommunens framtida demokratiarbete 

genomförts. 

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. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-10 bordlades ärendet med 

förslag till fullmäktiges presidium om att genomföra en vägledningsdebatt 

avseende kommunens framtida demokratiarbete. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-07 beslutade 

kommunstyrelsen att ärendet skulle tas upp för behandling vid 

kommunstyrelsens informationsdag. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning läggs vilande i avvaktan på att 

vägledningsdebatt genomförts och att inga arvoden utgår under tiden. 

  

Kommunstyrelsen övertar tillsvidare demokratiberedningens uppgifter som 

beredning av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglementen och 

återrapportering av partistöd. 

 

 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till dess att en 

vägledningsdebatt avseende kommunens framtida demokratiarbete 

genomförts. 



 

Protokoll Sida 50 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Torsten Larsson (KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska bordläggas. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli 

Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Anders Lundin (C), Torsten 

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

Anders Hed (LPO), André Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C). Nej röstar 

Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), Lukas 

Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V) och Birgitta Karlsson (V). 

  

Med röstsiffrorna 12 ja och 8 nej finner ordföranden att ärendet bordläggs 

då det begärts av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 104 

Protokollsutdrag 2020-04-07 KS § 91 

Protokollsutdrag 2020-03-10 KS § 43 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-16   



 

Protokoll Sida 51 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 56 Ärende KF 2020/3 

Skrivelse om kommunfullmäktiges 
demokratiberedning och anklagan mot förvaltningen 
för trolöshet mot huvudman 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inkommen skrivelse inte föranleder någon 

åtgärd. 

Ärendet 

Från Wahan Harutun har inkommit en skrivelse, se separat skrivelse. 

Skrivelsen riktar sig dels mot demokratiberedningens arbete dels anklagas 

förvaltningen för trolöshet mot huvudman. 

  

Efter kontakter med SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) jurister lyfts 

denna fråga till kommunfullmäktige. SKR:s jurister bedömer att detta inte är 

en kommunal angelägenhet, då trolöshet mot huvudman regleras i 

Brottsbalken. Förslaget är därför att besluta om att skrivelsen inte föranleder 

någon åtgärd i kommunen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att inkommen skrivelse inte föranleder någon 

åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 105 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-04-29 

Skrivelse från Wahan Harutun (KP)   



 

Protokoll Sida 52 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 57 Ärende KS 2020/459 

Revidering av jävsnämndens reglemente 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för jävsnämnden i 

Vansbro kommun genom att införa en § 23 enligt följande (övriga paragrafer 

förskjuts): 

  

”Jävsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. 

  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 

detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

  

Jävsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i jävsnämnden.” 

Ärendet 

Fullmäktige har enligt kommunallagen 6 kap. 24 § att besluta om att ge 

ledamöter möjlighet att delta i en nämnds sammanträden på distans. Med 

anledning av risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har ett 

förslag utarbetats syftande till att jävsnämndens ledamöter och ersättare ska 

kunna delta i nämndens sammanträden på distans. 

  

2020-04-06 beslutade kommunfullmäktige att ge ledamöter i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige motsvarande möjlighet till 

deltagande på distans. 

  



 

Protokoll Sida 53 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för jävsnämnden i 

Vansbro kommun genom att införa en § 23 enligt följande (övriga paragrafer 

förskjuts): 

  

”Jävsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. 

  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 

detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

  

Jävsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i jävsnämnden.” 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 110 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-04-17   



 

Protokoll Sida 54 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 58 Ärende KS 2020/506 

Attestreglemente 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Vansbro kommun. 

  

Paragraferna 10-12 utgår från Reglemente för hantering av ekonomiska 

transaktioner, dessa ersätts av Attestreglemente för Vansbro kommun. 

Ärendet 

Kommunen har sedan 2008 ett reglemente för hantering av ekonomiska 

transaktioner (KS 2008/46). Paragraferna 10-12 behandlar reglerna kring 

attest och jäv. Dessa punkter ingår numer i det mer omfattande reglementet 

Attestreglemente för Vansbro kommun. Anledningen till upprättandet av ett 

särskilt reglemente för attest är för att bättre säkerställa en god intern 

kontroll genom tillförlitliga och rättvisande attesteringar, att regler för 

kontroller följs och att ekonomiska transaktioner bokförs korrekt enligt 

uppställda krav, lagkrav och god redovisningssed. 

  

Attestreglementet kompletteras av tillämpningsanvisningar vars syfte är 

tillsammans med attestreglementet säkerställa en god kontroll av 

ekonomiska transaktioner. Tillämpningsanvisningarna är ett komplement 

och ska användas som stöd till alla som deltar i hanteringen av ekonomiska 

transaktioner i Vansbro kommun. Anvisningarna beslutas av 

Kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Vansbro kommun. 

  

Paragraferna 10-12 utgår från Reglemente för hantering av ekonomiska 

transaktioner, dessa ersätts av Attestreglemente för Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 112 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-30 

Attestreglemente Vansbro kommun   



 

Protokoll Sida 55 (55) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 59 Ärende KS 2020/490 

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att Länsstyrelsen vid sin inspektion av 

överförmyndarverksamheten i kommunen inte har något att anmärka. 

Ärendet 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. 

  

Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggningen följer 

reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt 

sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera 

dels registret över ärenden enligt föräldrabalken, dels stickprovsvis utvalda 

akter. De akter man valt att granska hör till områdena förvaltarskap, 

godmanskap, ensamkommande och förmynderskap. I samtliga fall har 

länsstyrelsen inget att anmärka. 

  

Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över den genomförda inspektionen. 

Inspektionen genomfördes den 6 november 2019. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige konstaterar att Länsstyrelsen vid sin inspektion av 

överförmyndarverksamheten i kommunen inte har något att anmärka. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 114 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28 

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

 



Reservation

Härmed reserverar vi oss mot beslutet ärende 29 Investering för projektering av om- och
nybyggnation samt renovering av särskilda boendeplatser

Till förmån för eget förslag.

Stina Munters (C) Lars-Olov Liss (C)


