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KF § 20

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 § 21

Information och meddelanden

Ärendet
Protokoll och minnesanteckningar från kommunfullmäktige, 
demokratiberedningen, kommunstyrelsen och valnämnden finns utdelade.
 
Tillförordnad kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat 
följande:
- Den 19 mars 2019 lanserades kommunens nya webbplats.
- Kommunens resultat för 2019 är negativt, -13,5 mkr. Bokslutskommuniké 
har delats ut till fullmäktiges ledamöter.
- Beslut har fattats i både Vansbro kommun och i Malung-Sälens kommun 
om att Västerdalarnas utbildningsförbund ska likvideras. Arbetet pågår för 
fullt för att respektive kommun ska bedriva verksamheten från 1 januari 
2020.
- Feriearbeten. Kommunen erbjuder ungdomar som gått ut årskurs 9 samt 
första och andra året på gymnasiet, feriearbeten inom kommunen under 2 
veckor med 30 timmar i veckan.
- Partnerskoleverksamhet.
- Rekryteringar. Förvaltningen har svårt att rekrytera behörig personal till 
utlysta tjänster.
- Chefer kommer att genomgå en arbetsmiljöutbildning under året.
- Planering pågår för utbildning i hantering av kränkande särbehandling. 
Utbildningen riktar sig till chefer och personalsekreterare.
- På kommunens bibliotek finns under mars månad en information om FN:s 
17 globala mål.
- En Sound Dome återfinns på biblioteket.
- Arbetet med skyddsvallen går enligt både tidsplan och budget.
- Tidigare hyresgäster vid campingen har sagt upp sitt avtal med 
kommunen. Annonsering efter ny hyresgäst pågår.
- Aktivitetsparken beräknas stå klar till sommaren. Utrustning är beställd.
- Byggnationen av företaget Lykos lager fortgår.
 
Kommunsekreterare Mikael Granath informerar om nämndemannavalet:
- Partierna uppmanas att arbeta med sina nomineringar och ta med dessa till 
valberedningens sammanträde som preliminärt genomförs 17 juni. 
Fullmäktige har sedan att besluta i ärendet den 24 juni.
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Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland 
annat följande:
 - En kommande träff som genomförs av Västerdalsbanans intresseförening 
tillsammans med organisationen Infram.
 
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om ny 
sammanräkning från Länsstyrelsen Dalarna:
- Ny ledamot i fullmäktige är Lennart Skansens (S) och ny ersättare är 
Lucas Zimmerman (S).
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KF § 22

Interpellationer, frågor och motioner

Beslut
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
2. Interpellationerna får ställas.

Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner, 
interpellationer och frågor.
 
Till dagens sammanträde har följande inkommit:
- En motion om ett klimatneutralt Vansbro från Gustav Tällberg (C).
- En interpellation avseende skillnader mellan förtroendevalda från Wahan 
Harutun (KP)
 
Vidare ställs och besvaras interpellationer enligt följande:
 
Interpellation från Wahan Harutun (KP) till kommunstyrelsens ordförande 
Stina Munters:
”Efter valet den 9 september 2018 behöll kommunpartiet sina två mandat 
och är därmed representerat i Kommunfullmäktige. Vår vägran att göra oss 
beroende av förvaltningscheferna skrämde de politiska partierna att 
samarbeta med oss för att undvika att även de själva skulle bli utsatta för 
repressalier av tjänstemannaväldet.
 
Jag har på telefon 2019-01-03 begärt att fortlöpande få ta del av allmänna 
handlingar som jag har rätt till och ingenting annat.

Svaret jag fick av sekretariatet är skrattretande och bevisar maktbegär, 
citat: ”Du har förstås all möjlighet att begära ut allmänna handlingar (ex. 
utskottens protokoll) då de har blivit färdigställda. Du har dock inte 
möjlighet att begära ut handlingar som inte finns, såsom utskottsprotokoll 
som inte har blivit skrivna eller information som inte än har kommit 
kommunstyrelsen tillhanda. Rätten att ta del av allmänna handlingar 
omfattar inte en rätt att ”prenumerera” på handlingar som ännu inte 
finns.”

Tf. k-chef skriver följande: Din begäran avslås med anledning av att de 
handlingar du efterfrågar inte kan anses vara varken inkomna eller 
upprättade hos myndigheten, och därför inte omfattas av begäran att få ta 
del av allmän handling på det sätt tryckfrihetsförordningen medger. Man är 
till och med snäll och påpekar att jag får överklaga beslutet.
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Som sagt jag har inte begärt information som inte finns och som jag inte har 
rätt till. Jag kommer inte att förnedra mig till den nivån som förvaltningen 
vill tvinga mig till. Men jag kanske gör en JO anmälan istället.

Andra exemplet är det som nu pågår mellan en verksamhetschef och en 
privatperson som råkar vara journalist. Är det meningen att kommunens 
hemsida ska utnyttjas av chefer för att försvara felaktigheter de själva har 
begått?

Jag har försökt att få information om vilka regler och vilka personer som är 
ansvariga för vad som ska och eller får skrivas på kommunens hemsida. K-
chefen svarade att det var han som bestämmer och att han ska göra några 
ändringar.

Den 15 januari 2019 fick jag samma information av kommunikatorn att det 
är k-chefen som har ansvaret för publiceringen, men att det fortfarande inte 
finns några regler eller riktlinjer att följa, med andra ord är det fritt fram 
för förvaltningen att efter behag missbruka kommunens hemsida som det nu 
har hänt igen.

Jag anser inte att personer inom förvaltningen ska ha rätten till att försvara 
sig mot personer som begärt information, när vi vanligt folk inte får samma 
rätt att försvara oss på kommunens hemsida mot kommunledningens 
repressalier.
 
Frågan är nu ska vi fortsätta att attackera KP:s politiker och varje 
privatperson som begär information bara för att frågan på ett eller annat 
sätt inte passar cheferna?

Tycker inte ni att det är dags att kommunens hemsida ska styras av 
demokratiska krafter som ägnar sig åt kommuninvånares bästa och att 
förbättra kommunens usla rykte?”
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Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) svar på interpellationen:
”Ur fullmäktiges arbetsordning, fastställd av fullmäktige den 2018-10-29:
Interpellationer ska enligt kommunallagen 5 kap 60-62 §§ avse ämnen som 
hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings 
handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskild. Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter av större 
intresse för kommunen. De ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda 
med motivering.

Frågan som benämns ’vägran att leverera allmän information’ följer 
således inte kommunallagens beskrivning av en interpellation, eftersom den 
inte ska hantera myndighetsutövning mot enskild, men frågan besvaras 
ändå för att tydliggöra hanteringen av allmänna handlingar, vilket kan ha 
ett allmänintresse.

Rätten att ta del av allmänna handlingar har sitt ursprung i en av Sveriges 
grundlagar, närmare bestämt i tryckfrihetsförordningen. Genom denna 
bestämmelse vill lagstiftaren främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning genom att ge varje medborgare rätt att ta del av allmänna 
handlingar.

Vad är då en allmän handling? För det första måste uppgiften finnas hos en 
myndighet och vara dokumenterad i en handling. Handlingen ska vara 
allmän, det vill säga inkommen eller upprättad. Därför kan man inte begära 
ut presumtiva handlingar. Arbetsmaterial är inte allmän handling. Det blir 
det först när ärendet färdigställts, behandlats av en nämnd eller 
expedierats. Till sist måste handlingen vara offentlig för att kunna lämnas 
ut, det vill säga inte vara hemlig i enlighet med offentlighet- och 
sekretesslagen.

Den som begär ut en handling måste kunna precisera vad det är för 
handling som begärs ut. Det finns ingen möjlighet att begära ut ”kommande 
handlingar”, det vill säga handlingar som ännu inte upprättats, eller mer 
allmänt hållen information i någon form av prenumeration.

Som en del av rättssäkerheten kan den som får ett avslag, det vill säga inte 
får ta del av den handling som den begärt, överklaga det beslutet. Vid 
avslag bifogas alltid en beskrivning om att beslutet kan överklagas och hur 
det kan överklagas. En överklagan hanteras av Kammarrätten som gör en 
rättslig bedömning.

Nästa fråga i samma interpellation lyder: Är det meningen att kommunens 
hemsida ska utnyttjas av chefer för att försvara felaktigheter de själva har 
begått?
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Kommunchefen är som ansvarig utgivare exklusivt ansvarig för innehållet i 
en publicering på kommunens webbplats. Fullmäktige fastställde den 2017-
03-27 en Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. I policyn 
fastställde fullmäktige att kommunchefen ansvarar för att övergripande 
tillämpningsanvisningar utarbetas och hålls aktuella i enlighet med policy 
och riktlinjer. I och med att den nya hemsidan nu kommer att lanseras, 
pågår också ett arbete med att ta fram anvisningar för hur hemsidan ska 
användas.”
 
Interpellation från Wahan Harutun (KP):
”Som jag tidigare vid inlämnandet av Kommunpartiets motion om 
instiftandet av ett demokratipris har förklarat är det oerhört viktigt att 
uppmärksamma och värna vår demokrati och att ständigt lyfta fram vad 
demokrati faktiskt betyder för oss alla.
 
Det är lika viktigt om inte viktigare att kommuninvånarna har möjligheten 
till att i realtid delta i hur deras politiker sköter sina uppdrag som de av 
kommuninvånarna har fått.
 
Kommunstyrelsens rekommendation till kommunfullmäktige gällande 
Kommunpartiets motion från den 6/5 2014 som behandlades den 3/3-2015 
är att sammanträden ska i nuläget inte publiceras/utsändas via kommunens 
hemsida.
 
Något annat hade vi egentligen inte förväntat oss heller. Hittills har 
förvaltningen som utreder ärendena alltid sagt nej till våra motioner men 
ändå utnyttjas och praktiseras våra motioner av förvaltningen.
 
Samtliga KF-sammanträden ska vara tillgängliga som direktsändning och 
som sparad fil som kan ses i efterhand. Det ska även finnas en funktion som 
då möjliggör ett snabbt val av just det ärende som tittaren är särskilt 
intresserad av.
 
Det är tråkigt att allmänhetens frågestund inte får utsändas pga. att 
frågeställaren måste ge sitt tillstånd till att medverka i tv/webb, men det 
problemet går att lösa. Kostnaderna för en bra utrustning värderar vi till 
högst 100 000.- kronor som motsvarar 15 % av de månatliga 
konsultkostnaderna.
 
Med andra ord ser vi inget hinder till att snarast möjligt börja förbereda de 
åtgärder som behövs för att börja sändningen av Kommunfullmäktiges 
sammanträden.
 
Eller se ni några hinder och i så fall vilka är dessa hinder?”



Protokoll Sida 11 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigels (C) svar på interpellationen:
”I interpellationen hänvisar Wahan Harutun till den motion som han 
inlämnade den 2014-05-06 och som handlade om att sända fullmäktiges 
sammanträde via kommunens webbplats. Då behandlades frågan av 
fullmäktige som den 2017-01-25 beslutade att kommunfullmäktiges 
sammanträden inte i nuläget ska publiceras/utsändas via kommunens 
hemsida.
 
Publicering/utsändning av kommunfullmäktiges sammanträden ansågs då 
inte vara möjligt då det krävdes investeringar i flera steg. Först och främst 
fanns, och finns fortfarande, ett behov av AV-utrustning i fullmäktigesalen 
vilket inkluderar bland annat ny projektor och nya visningsskärmar. Denna 
investering är en förut-sättning för att kommunfullmäktiges sammanträden 
på ett meningsfullt sätt ska kunna filmas och publiceras. Det fanns även vid 
motionstillfället ett omfattande behov av att se över kommunens hemsida 
och dess funktionalitet och informationsinnehåll. Nu har det arbetet 
genomförts och en ny och modern hemsida lanseras.
 
Samtidigt har fullmäktige den 2018-01-29 gett Demokratiberedningen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur fullmäktiges sammanträden 
ska vitaliseras. Som ett led i det arbetet finns även förslaget om att 
webbsända fullmäktiges möten med.”
 
Interpellation från Wahan Harutun (KP):
”Den 22 mars är snart för handen och Oscar Fredriksson slutar officiellt so
m kommunchef.
 
När avser Kommunstyrelsen att tillsätta en ny kommunchef, så 
att arbetet med att få ordning på verksamheten i kommunen kan komma igå
ng?”
 
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) svar på interpellationen:
”Kommunstyrelsens Au har sedan tidigare tillförordnat Catarina Willman 
som kommunchef till och med den 31 maj 2019. KSAU beslutade den 15 
mars 2019, KS Au § 23, att ge personalavdelningen i uppdrag att ta fram 
förslag på annons samt annonseringsplan för rekrytering av kommunchef. 
Förslaget på annons och annonseringsplan ska presenteras för KSAU den 
28 mars 2019.”
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Interpellation från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP):
”Vi har fått information gällande kränkningar på nätet mellan elever på 
Smedbergskolan. Tyvärr kunde vi inte hitta någon information på 
kommunens hemsida. Vad vi fått veta är att det som vanligt blev mycket 
snack, men lite verkstad. Vi har begärt och fått ut Utskottens protokoll och 
kan helt enkelt bekräfta mina tidigare krav från 2010 att avskaffa utskotten. 
Utskotten är en finansiell och politisk belastning. Utskottsmöte 2018-10-
24:närvarande två ledamöter, ansvarig chef redovisar hur man gör en 
kränkningsanmälan. Utskottsmötet den 2018-11-21: närvarande tre 
ledamöter, här redovisades att det fanns 7 öppna ärenden och 22 pågående 
ärenden av dessa 29 ärenden var noll ärenden avklarade. Utskottsmötet den 
2018-12-11: närvarande tre ledamöter ingen redovisning av 
krängningsärenden. Vad vi kan konstatera är att varken politiker eller 
förvaltningschefer kan skryta med sina ageranden eller resultaten och då 
blir frågan om dessa möten är gjorda för att enbart lura sig själva och 
elevernas anhöriga?
 
Håller ni med mig att utskottets agerande är helt ansvarslöst och 
oacceptabelt?
 
Har ni några trovärdiga och konstruktiva planer för en förändring, i så fall 
vilka?
 
Är det så att utskotten inte klarar av de många delegationerna de har fått 
som uppgift precis som tidigare nämnderna vi var tvungna att avskaffa 
2010?”
 
Utskottet utbildning och arbetes ordförande Torsten Larssons (KD) svar på 
interpellationen:
”Wahan Harutun och Grazyna Björklund, Kommunpartiet, har ställt frågor 
gällande kommunstyrelsens utskotts hantering av kränkningar inom skolan.
 
Svar på de frågorna som ställts är:
Håller ni med mig att utskottets agerande är helt ansvarslöst och 
oacceptabelt? Nej
Har ni några trovärdiga och konstruktiva planer för en förändring, i så fall 
vilka? Nej
Är det så att utskotten inte klarar av de många delegationerna de har fått 
som uppgift precis som tidigare nämnderna vi var tvungna att avskaffa 
2010? Nej
 



Protokoll Sida 13 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Kommentarer:
Kränkningsärenden inom förskolan och grundskolan behandlas politiskt i 
kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete. Rapportering ska enligt 
kommunstyrelsens beslut 2018-05-15, § 81, ske vid varje 
utskottssammanträde.

Vid utskottets sammanträde 2018-10-24, § 14, redovisade skolchefen hur 
man digitalt gör en kränkningsanmälan och statistik över hur många 
kränkningsärenden som anmälts på kommunens skolor och förskolor från 
och med augusti. Utskottet framförde då att det är viktigt att det i statistiken 
framgår vilken typ av kränkning det rör sig om.

Vid utskottets sammanträde 2018-11-21, § 20, redogjorde skolchefen för 
kränkningsärenden efter sammanträdet 2018-10-24. Redogörelsen visade 
att antalet kränkningsärenden i skolan och förskolan innehöll 7 öppna 
ärenden och 22 pågående. Utskottet uttalade då vikten av att ärenden 
handläggs och processas på ett sådant sätt att de skyndsamt kan 
kategoriseras som avklarade.

Vid utskottets sammanträde 2019-02-08, § 7, rapporterade skolchefen att 
det finns 19 öppna ärenden, 21 pågående och 26 avslutade. Det digitala 
verktyg som sedan en tid tillbaka finns används för uppföljning, utredning 
och analys.

För övrigt kan informeras om att kommunstyrelsens utskott för utbildning 
och arbete inte har några beslut att fatta på delegation, utan enbart är ett 
beredande organ.”

Förslag
Ordförandens förslag:
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
2. Interpellationerna får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-03-21
Interpellation, 2019-01-22
Svar på interpellation, 2019-03-14
Interpellation, 2019-01-22
Svar på interpellation, 2019-03-14
Interpellation, 2019-03-18
Svar på interpellation, 2019-03-20
Interpellation, 2019-03-16
Svar på interpellation, 2019-03-20
Motion, 2019-03-14
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 KF § 23 Ärende KF 2019/32

Investering för färdigställande av fiberutbyggnad i 
Vansbro kommun

Beslut
Investeringsmedel på 2 310 000 kronor avsätts för att färdigställa påbörjad 
fiberutbyggnad av kommunfullmäktiges ej fördelade investeringsmedel för 
perioden 2019-2022.

Ärendet
De äskade investeringsmedlen på 2 310 000 kronor avser att bygga färdigt 
stamnätet för Vansbro Fiber. Det innefattar inte ytterligare 
kundpåkopplingar. Anledningen till prioritering av färdigställande av 
stamnätet är bidragssituationen. Vansbro kommun har sökt och fått bidrag 
från europeiska utvecklingsfonden, ERUF-bidrag, för utbyggnad av 
stamnätet. För att undvika att bli återbetalningsskyldiga är det därför av vikt 
att färdigställa stamnätet. De sträckor som återstår är följande:

- AD Bildelar – Medborgarhuset, 330 000 kronor
Denna sträcka behövs för att koppla ihop sträckan Vansbro centrum – 
Äppelbo Östra Born vilket krävs för att vi ska fullgöra våra förpliktelser för 
bidraget. Sträckan medfinansieras av ”ERUF 1½”, 1,52 miljoner kronor.

- Roddarheden, 1 630 000 kronor
Sträckan ingår i ”ERUF 2” som medfinansieras av bidrag, totalt 2,24 
miljoner kronor.

- Uppsälje, 350 000 kronor
Sträckan ingår i ”ERUF 1” som medfinansieras av bidrag, totalt 4,34 
miljoner kronor.

Tidigare så har det besl
utats om 17,4 miljoner kronor i investeringsmedel för 
bredbandsutbyggnaden under perioden 2015–2018. Det kommunala målet 
är att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s per år 2020. 
Uppdraget har också varit att söka bidrag (Eruf och LBP-stöd).

Förvaltningen har systematiskt sökt de stödmedel som går att få. I den 
omfattande utbyggnad som har pågått sedan 2016 har fokus varit på att 
hinna färdigställa de bidragsstödda sträckorna inom den beviljade 
projekttiden. Ett av Vansbro kommuns ERUF-projekt ska vara färdigställt 
vid nyår 2018 och två andra under 2019.
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Enligt beräkningar har bredbandsutbyggnaden hittills kostat kommunen 
21,5 miljoner kronor i investeringsmedel och har i nuläget cirka 300 kunder.

Investeringsmedlen för bredbandsutbyggnaden är slut. Färdigställande av 
fiberstam är en förutsättning för fortsatt utbyggnad av accessnät bredband i 
Vansbro kommun. För att färdigställa påbörjad utbyggnad så behöver 
åtgärder göras på de 3 ovan nämna platserna, enligt bifogad översiktskarta
fiberutbyggnad, 2019-03-04.

Summa kostnad för att färdigställa fiberstamnätet uppgår till 2 310 000 
kronor.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Investeringsmedel på 2 310 000 kronor avsätts för att färdigställa påbörjad 
fiberutbyggnad av kommunfullmäktiges ej fördelade investeringsmedel för 
perioden 2019-2022.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 26
Tf samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2019-03-05
Översiktskarta fiberutbyggnad, 2019-03-04
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KF § 24 Ärende KF 2019/33

Investering i Bäckaskogs äldreboende för 
ombyggnation, renovering och nybyggnation

Beslut
Tiden för återremissen förlängs till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2019.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-11 § 117 att ärendet om investering 
i Bäckaskogs äldreboende för ombyggnation, renovering och nybyggnation 
skulle återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering med budget för 
hela projektet, komplettering med Söderåsens framtid i både plan och 
budget, information till samtliga partier i fullmäktige om projektet och hur 
utredningen kom fram till denna lösning. Ärendet skulle presenteras på 
fullmäktiges sammanträde i mars 2019.

Efter informationen till samtliga partier i fullmäktige behandlade 
kommunstyrelsen ärendet och valde att remittera ett antal frågeställningar 
till de politiska partierna för att få en tydligare politisk inriktning kring 
ärendet innan beslut fattas om investeringen. Det innebär att återremissen 
inte kan besvaras inom tiden fullmäktige beslutat om och förlängd tid för 
återremissen begärs därför.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Tiden för återremissen förlängs till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2019. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 27
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-03-12
Protokollsutdrag, 2018-12-11 KF § 117
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KF § 25 Ärende KF 2019/34

Biblioteksplan 2019-2022

Beslut
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan, 2019-03-25, för Vansbro 
kommun.

Ärendet
Alla kommuner skall enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ha antagit en 
Biblioteksplan som beskriver en strategisk utveckling av kommunens 
bibliotek. År 2010 antogs den första biblioteksplanen för Vansbro kommun 
och den gällde under perioden 2010 – 2018. Detta är en reviderad 
biblioteksplan för mandatperioden 2019 – 2022.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan, 2019-03-25, för Vansbro 
kommun.
 
Torsten Larsson (KD) och Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 28
Protokollsutdrag, 2018-11-21 KS § 214
Förslag till Biblioteksplan för Vansbro kommun 2019 - 2022
Bibliotekschef, tjänsteutlåtande 2018-10-29
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KF § 26 Ärende KF 2019/35

Kommunal borgen för Brandkåren i Norra Dalarna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för 
Brandkåren Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 40 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att 
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig 
administration.

Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i 
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet.

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar 
likalydande beslut.

Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-01-
01 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet 
ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens 
kommuner.

Kommunerna har sedan tidigare genomfört investeringar för de olika 
brandkårerna och i samband med bildandet av förbundet ska överföring ske 
av anläggningstillgångarna, detta sker genom ett köp av respektive 
kommun. Finansieringen av köpet kommer att ske genom upplåning av 
medel från Kommuninvest.

Bedömningen är att anläggningstillgångarna uppgår till cirka 30 miljoner 
kronor för samtliga kommuner men för att garantera förbundet möjlighet till 
upptagande av ytterligare lån för investeringar i framtiden föreslår 
ekonomigruppen för förbundsbildandet (ekonomichefer/ekonomer från 
respektive kommun) att borgensnivån sätts till 40 miljoner kronor.

I grunden fördelas borgensåtagandet enligt fördelningen av 
medlemsbidraget men Kommuninvest kräver att respektive kommun 
beslutar om borgen såsom för egen skuld.
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Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att 
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig 
administration.

Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i 
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet, i annat fall tillfaller återbäringen Mora 
kommun som säteskommun.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för 
Brandkåren Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 40 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att 
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig 
administration.

Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i 
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet.

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar 
likalydande beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 29
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-02-05
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KF § 27 Ärende KF 2019/36

Grundinsats Brandkåren Norra Dalarna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun tillskjuter en grundinsats 
till kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna motsvarande 12,6 % av 
1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 151 000 kronor.

Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-01-
01 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet 
ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens 
kommuner.

Av underlagen till beslutet framgår bland annat att den totala budgeten för 
kommunalförbundet 2019 uppgår till 54 958 000 kronor, exklusive hyra, 
och fördelar sig till respektive kommun enligt följande:
 
Kommun, fördelning, bidrag inkl hyra, bidrag exkl hyra
Mora 34,7 % 20 057 19 085
Orsa, 10,8 % 6 417 5 927
Älvdalen 24,4 % 15 121 13 406
Leksand 17,5 % 11 163 9 600
Vansbro 12, 6 % 8 940 6 940
Summa 100 % 61 698 54 958

Förbundschefen har tillsammans med ekonomiavdelningen i Mora Kommun 
utarbetat ett förslag till budget 2019 och plan för 2020 - 2021. Därefter har 
ekonomigruppen gått igenom förslaget och kompletterat med ett förslag till 
grundinsats
på totalt 1,2 mkr. Grundinsatsen är avsedd att stärka förbundets egna kapital 
och bedömningen i ekonomigruppen är att det skulle hjälpa förbundet i 
uppstarten. Insatsen påverkar inte resultatet men stärker balansräkningen 
och förbundets möjligheter till finansiering. Direktionen i förbundet har 
tagit ställning budget till 2019 och plan för 2020 - 2021 och där ingår 
förslaget till grundinsats.

Förslaget till grundinsats har inte behandlats tidigare i respektive 
kommunfullmäktige.
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Grundinsatsen fördelar sig enligt följande för respektive kommun:

Mora 416
Orsa 130
Älvdalen 293
Leksand 210
Vansbro 151
Summa 1 200

Grundinsatsen finansieras genom likvida medel och bokförs som en fordran 
på Brandkåren Norra Dalarna.

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun tillskjuter en grundinsats 
till kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna motsvarande 12,6 % av 
1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 151 000 kronor.

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar 
likalydande beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 30
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-02-05
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KF § 28 Ärende KF 2019/37

Reglemente för Revisionen Brandkåren Norra Dalarna

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente – Revision Brandkåren Norra 
Dalarna under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut.

Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-01-
01 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet 
ägs av förbunds-medlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 
Älvdalens kommuner.

Förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har inför bildandet antagit 
ett reglemente för förbundsdirektionen och har nu att besluta om reglemente 
avseende förbundets revision.

Revisorernas verksamhet styrs av bestämmelser i lag och god revisionssed 
men även av ett reglemente. Det nu gällande förslaget till reglemente för 
kommunalförbundet utgör respektive fullmäktiges och medborgarnas 
instrument för granskning och kontroll av förbundsdirektionens verksamhet. 
Revisionen möjliggör för att insynen säkerställs och bidrar till att legitimitet 
och förtroende för förbundets verksamhet bibehålls.

Förslaget till reglemente för revision i Brandkåren Norra Dalarna reglerar 
vidare förutsättningarna för:
- Revisionens formella reglering
- Revisorernas antal och organisation
- Revisorernas
ekonomi och förvaltning
- Revisorernas sakkunniga biträden
- Revisionens arbetsformer
- Revisionens rapportering
- Revisorerna och direktionen
- Revisorernas arkiv
- Personuppgiftsansvar
- Reglementets giltighet
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Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar reglemente – Revision Brandkåren Norra 
Dalarna under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 31
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-02-05
Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna
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KF § 29 Ärende KF 2019/38

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för Kommunstyrelsen i 
Vansbro kommun, daterat 2019-02-21.

Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Ett förslag till revidering av reglementet har utarbetats. Förslaget innebär att 
fullmäktige delegerar ett antal ärendegrupper till kommunstyrelsen.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för Kommunstyrelsen i 
Vansbro kommun, daterat 2019-02-21.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 32
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-21
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, 2019-02-
21
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KF § 30 Ärende KF 2019/40

Revidering av arbetsordning för kommunala 
pensionärs- och handikapprådet

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva arbetsordning för kommunala 
pensionärs- och handikapprådet.
2. Med anledning av att det kommunala pensionärs- och handikapprådet är 
att betrakta som en nämndberedning, ska frågan avgöras av 
kommunstyrelsen.

Ärendet
Kommunala pensionärs- och handikapprådet diskuterade och föreslog 
revideringar av sin arbetsordning vid sammanträde 2019-02-04 § 6.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige reviderar kommunala pensionärs- och 
handikapprådets arbetsordning enligt följande:
- Rådet byter namn till ”Kommunala pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet”. Då ”Kommunala pensionärs- och 
handikapprådet” förekommer i arbetsordningen byts detta ut mot 
”Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet”.
- Representation från Den lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen stryks ur 
arbetsordningen, då beredningen har upphört.
- ”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 
Handikapprådet och organisationerna utser inom sig en vice ordförande”
ändras till
”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet. Om ordföranden inte kan delta vid ett 
sammanträde, får rådet utse en annan representant för kommunstyrelsen till 
ordförande för förevarande sammanträde. Den tillfällige ordföranden 
behöver inte vara representant eller ersättare i rådet.”

2. Med anledning av att rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen 
fastställer kommunstyrelsen framgent rådets arbetsordning.
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Ordförandens förslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva arbetsordning för kommunala 
pensionärs- och handikapprådet.
2. Med anledning av att det kommunala pensionärs- och handikapprådet är 
att betrakta som en nämndberedning, ska frågan avgöras av 
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot ordförandens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 34
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-18
Protokollsutdrag, 2019-02-04 KPHR § 6
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KF § 31 Ärende KF 2019/39

Revidering av reglemente för ersättning till 
förtroendevalda i Vansbro kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att fastställa de av Arvodesberedningen föreslagna nivåerna på arvode 
för ordförande i Kommunstyrelsens utskott. Fast arvode för ordförande i 
utskottet för Omsorg utgår med 10 % av riksdagsledamöternas arvode och 
att arvode utgår med 8 % till ordförande i utskottet Leva och Bo samt 
Utbildning och Arbete.
2. Att ge arvodesberedningen i uppdrag att ge förslag på ny arvodesnivå för 
Kommunfullmäktiges ordförande.

Jäv
Torsten Larsson (KD) och Uwe Weigel (C) deltar inte i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv.

Reservationer
Wahan Harutun (KP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för eget förslag.

Ärendet
Arvodesberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att föreslå 
fasta arvoden för ordförande i kommunstyrelsens utskott. 
Arvodesberedningens tidigare förslag har återremitterats. Förslag att fast 
arvode för ordförande i utskottet för omsorg utgår med 10 % av 
riksdagsledamöternas arvode och att arvode utgår med 8 % till ordförande i 
utskottet leva och bo samt utbildning och arbete.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Enligt arvodesberedningens förslag, samt att,
2. ”Kommunala pensionärs- och handikapprådet” byts ut mot ”kommunala 
pensionärs- och funktionsvariationsrådet” i § 9 punkt 6 i Reglemente för 
ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun”.
 
Ordförandens förslag:
Enligt arvodesberedningens förslag.
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Wahan Harutuns (KP) förslag:
På grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge och möjligheten till 
att inte behöva ta över ordförandeposten får arvoden för alla 
kommunstyrelsens utskottsordföranden inte överstiga 7 % av 
riksdagsledamöternas arvoden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag enligt punkt 1 mot Wahan 
Harutuns (KP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.
 
Omröstning begärs.
 
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
nej-röst för Wahan Harutuns (KP) förslag.
 
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Stefan Olsson (M), Stina 
Munters (C) Lars-Olov Liss (C), Ulrika Halvars (C), Anders Lundin (C), 
Nathalie Larsson Berglund (KD), Christer Spett (KD), Lennart Skansens 
(S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Nall Lars 
Göran Andersson (S), Renate Särnmo (S), Gunnel Gustafsson (V), Jonas 
Gustafsson (V), John Säljgård (LPO), Anders Hed (LPO), Mathias 
Johansson (LPO), Lovisa Berglund (C), Michael Sanneviken (C), Zenitha 
Hermansson (S), Johnny Gunnarsson (S), Gustav Tällberg (C) och André 
Ihlar (KD).
 
Nej röstar Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP).
 
Med röstsiffrorna 26 ja och 2 nej röstar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag enligt punkt 1.
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag enligt punkt 2 under bifall 
eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 33
Arvodesberedningen, beredningsutlåtande 2019-02-13
Protokollsutdrag, 2019-01-28 KF § 9
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun 2019 - 
2022
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KF § 32 Ärende KF 2019/41

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 
revidering av förbundsordning

Beslut
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Finsam Västerdalarna enligt 
förslag.

Ärendet
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna bildades den 1 januari 2008, 
med stöd av lagen (2003:12310) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Malung-Sälens kommun och 
Vansbro kommun.

En revidering av förbundsordningen föreslogs för Finsam Västerdalarna 
förslogs under 2018 men behandlades inte av Vansbro kommun, den 
reviderade förbundsordningen föreslås nu förändras.

Revideringen har föranletts av att Landstinget Dalarna uttryckt ett önskemål 
om mer enhetliga förbundsordningar för länets samordningsförbund. Vid 
länsägardialog 2016 för samordningsförbundens parter beslutades det att 
ordförandena för länets samordningsförbund skulle ta fram en mall för att få 
mer enhetliga förbundsordningar. Utifrån denna mall har sedan styrelsen för 
Finsam Västerdalarna, efter inhämtande av synpunkter från parterna vid 
lokal ägardialog under 2017 enats om förslag till ny förbundsordning.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Finsam Västerdalarna enligt 
förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 35
Tf kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-02-05
Förslag till förbundsordning för Finsam Västerdalarna, ankom 2018-03-13.
Förbundsordning för Finsam Västerdalarna



Protokoll Sida 30 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 33 Ärende KF 2019/42

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-
KL18)

Beslut
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

Ärendet
Vansbro kommun har sedan tidigare antagit OPF-KL, Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda. OPF-KL gäller för de 
förtroendevalda som valdes in första gången vid valet 2014.

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. 
Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda i huvudsak ska ha samma 
skydd för efterlevande som anställda. Tidigare pensionsbestämmelserna 
PBF eller PRF-KL gäller fortfarande för de som var invalda före 2014.

I samband med dessa uppdateringar bör Pensionspolicyn ses över och 
revideras.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 36
Personalchef, tjänsteutlåtande i ärende KS 2019/11
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd 
till förtroendevalda (OPF-KL18), cirkulär 18:31 inkl bilaga 1 och 2



Protokoll Sida 31 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 34 Ärende KF 2019/2

Avsägelser från kommunfullmäktige

Beslut
Avsägelserna godkänns.

Ärendet
Avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige har inkommit 
från Renate Särnmo (S) och Andreas Eriksson (S).

Förslag
Ordförandens förslag:
Avsägelserna godkänns.

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-01-29
Avsägelse, 2019-03-11



Protokoll Sida 32 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 35 Ärende KF 2019/24

Avsägelser från jävsnämnden

Beslut
Avsägelsen godkänns.

Ärendet
En avsägelse från uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
jävsnämnden har inkommit från Renate Särnmo (S).

Förslag
Ordförandens förslag:
Avsägelsen godkänns.

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-01-29



Protokoll Sida 33 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 36 Ärende KF 2019/29

Avsägelser från kommunstyrelsen

Beslut
Avsägelsen godkänns.

Ärendet
En avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen har inkommit 
från Andreas Eriksson (S).

Förslag
Ordförandens förslag:
Avsägelsen godkänns.

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-03-11



Protokoll Sida 34 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 37 Ärende KF 2019/30

Avsägelser från styrelsen i Vansbro Teknik AB

Beslut
Avsägelsen godkänns.

Ärendet
En avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Vansbro Teknik 
AB har inkommit från Andreas Eriksson (S).

Förslag
Ordförandens förslag:
Avsägelsen godkänns.

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-03-11



Protokoll Sida 35 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 38 Ärende KF 2019/42

Val av ledamot och vice ordförande till jävsnämnden

Beslut
Sten-Åke Holmberg (S) utses till ledamot och vice ordförande i 
jävsnämnden.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdragen som 
ledamot och vice ordföranden i jävsnämnden för mandatperioden 2018-
2022.

Förslag
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Sten-Åke Holmberg (S) utses till ledamot och vice ordförande i 
jävsnämnden.



Protokoll Sida 36 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 39 Ärende KF 2019/44

Val av ersättare till kommunstyrelsen

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget 
ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022.

Förslag
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Ärendet bordläggs.



Protokoll Sida 37 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 40 Ärende KF 2019/45

Val av ersättare till styrelsen för Vansbro Teknik AB

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som ersättare 
i styrelsen för Vansbro Teknik AB.

Förslag
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Ärendet bordläggs.



Protokoll Sida 38 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 41 Ärende KF 2019/22

Nominering till styrelseledamot och ordförande 
Inlandsbanan AB 

Beslut
Uwe Weigel (C) nomineras till styrelseledamot och styrelseordförande i 
Inlandsbanan AB.

Ärendet
Kommunfullmäktige har möjlighet att nominera styrelseledamot och 
styrelseordförande till Inlandsbanan AB.

Förslag
Lars-Olov Liss förslag:
Uwe Weigel (C) nomineras till styrelseledamot och styrelseordförande i 
Inlandsbanan AB.

Beslutsunderlag
Skrivelse, 2019-01-29



Protokoll Sida 39 (39)
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 42 Ärende KF 2019/25

Nominering till styrelsen för Inlandskommunerna 
ekonomisk förening

Beslut
Uwe Weigel (C) nomineras till styrelsen för Inlandskommunernas 
ekonomisk förening.

Ärendet
Kommunfullmäktige har möjlighet att nominera styrelseledamot till 
Inlandskommunerna ekonomisk förening.

Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Uwe Weigel (C) nomineras till styrelsen för Inlandskommunernas 
ekonomisk förening.

Beslutsunderlag
Skrivelse, 2019-02-12
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