
 

Protokoll  

2020-01-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Plats och tid Pelarsalen, Medborgarhuset, måndagen den 27 januari 2020,  

kl. 18.00-19.10 

 

Beslutande Uwe Weigel (C) 

Gustav Tällberg (C) 

Stina Munters (C) 

Anneli Hultgren (C) 

Annika Simm-Eriksson (C) 

Gunilla Munters (C) 

Anders Lundin (C) 

Leif Nilsson (C), ers. L-O. Liss 

André Ihlar (KD) 

Torsten Larsson (KD) 

Nathalie Larsson Berglund (KD) 

Dan Hellenberg (KD) 

John Säljgård (LPO) 

Anders Hed (LPO) 

Jon Lind (LPO), ers. M. Johansson 

Pär Skagerling (M) 

Karl Björklund (M) 

Magdalena Busk (M), ers. S. Olsson 

Lennart Skansens (S) 

Monica Ericsson (S) 

Nils-Erik Edlund (S) 

Karin Sjöberg (S) 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Zenitha Hermansson (S) 

Yvonn Edlund (S) 

Ulrika Gärds Åkeson (S) 

Gunnel Gustafsson (V) 

Kurt-Lennart Karlsson (V), ers. J. 

Gustafsson 

   

Övriga deltagare Mikael Granath, kommunsekreterare 

Elisabeth Svensson, registrator 

Olle Wiking, tf. kommunchef 

Oskar Lundgren, näringslivschef, § 5 

 

Utses att justera Annika Simm-Eriksson och Ulrika Gärds Åkeson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2020-01-30 kl. 11.00 

  

Paragrafer 1 - 11 

  

 

Sekreterare 

 

Mikael Granath 

 

 

Ordförande 

 

Uwe Weigel 

 

 

Justerande 

 

Annika Simm-Eriksson 

 

 

Justerande 

 

Ulrika Gärds Åkeson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2020-01-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-30 
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Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 1  

Justering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärende ”Val till kommunfullmäktiges 

valberedning” läggs till dagordningen. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att ärende ”Avsägelser från 

kommunfullmäktiges valberedning” läggs till dagordningen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att ärende ”Val till kommunfullmäktiges 

valberedning” läggs till dagordningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ärende ”Avsägelser från 

kommunfullmäktiges valberedning” läggs till dagordningen. 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 2  

Allmänhetens frågestund 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet under tiden inkommen fråga 

till allmänhetens frågestund behandlas.   
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 3  

Information och meddelanden 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om bland 

annat följande: 

- En avsägelse har inkommit från Christer Spett (KD) avseende uppdraget 

som ledamot av kommunfullmäktige. Kommunen har begärt ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

- Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbunds yttrande över 

revisorernas granskning av delårsrapport per 2019-08-31. 

   

Tf. kommunchef Olle Wiking informerar om bland annat följande: 

- Christer Mååg har tillträtt som kommunens nya ekonomichef. 

- Förtroendevalda i kommunstyrelsen kommer genomgå en utbildning i 

arbetsmiljö. 

- Mora kommun har aviserat en utökad budget för den 

kommungemensamma överförmyndarverksamheten. Även tecknande av ett 

nytt samverkansavtal är under utarbetande. 

- Representanter från Svenskt Näringsliv kommer att besöka kommunen för 

informationshämtning och med anledning av kommunens placering på 

Svenskt Näringslivs ranking. 

- Detaljplan för Bäckaskog har efter domstolsprövning nu vunnit laga kraft. 

Byggnation kan nu påbörjas. 

- Lokalisering av ambulansen vid nuvarande brandstation. 

- Kommunen har deltagit i en totalförsvarsövning. 

- Samverkan mellan kommunen och Stiftelsen Vansbrohem. Lösningen kan 

eventuellt vara ett gemensamt driftbolag. 

- Vansbro fiber har påbörjat projektering och byggnation av accessnät i 

områdena Tyna/Malmsta och Äppelbo. Parallellt pågår projektering, 

översyn och enstaka kundinstallationer fortlöpande i områdena Noret och 

Äppelbo. I Uppsälje uppgår antalet kundinstallationer till cirka 45. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland 

annat följande: 

- Dalarnas kommunförbund har haft sammanträde. På dagordningen 

avhandlades bland annat Visit Dalarnas holdingbolag med anledning av 

Anette Riesbecks avsägelse som kommunstyrelsens ordförande i Rättviks 

kommun. Hon kommer att sitta kvar som ordförande i bolaget fram 

kommande årsstämma. 

- Ett tilläggsavtal har upprättats med Malung-Sälens kommun inom ramen 

för Visit Dalarna. 

- Krisberedskap. 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-01-05 

Följebrev till granskning av delårsrapport per 2019-08-31 för Västerdalarnas 

utbildningsförbund 

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31 för Västerdalarnas 

utbildningsförbund 

Utlåtande till granskning av delårsrapport per 2019-08-31 för 

Västerdalarnas utbildningsförbund   
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 4  

Interpellationer, frågor och motioner 

Ärendet 

Inga interpellationer, frågor eller motioner har inkommit till dagens 

sammanträde.   
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 5 Ärende KS 2020/10 

Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-2024 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-

2024. 

Ärendet 

Behovet att ta fram en ny näringslivsstrategi har blivit mer och mer tydligt 

de senaste åren utifrån de förändrade utmaningar kommunen står i och inför. 

Utmaningarna är bland annat brist på kompetens, bostäder och tillgång till 

bredband, men också Vansbro kommuns attraktivitet som ställe att arbeta 

och leva i. Överflyttningen av näringslivsfunktionen från den ekonomiska 

föreningen Näringslivssamverkan till Vansbro kommuns förvaltning har 

också varit ett skäl till att se över vilka utmaningarna är, hur man på bästa 

sätt arbetar med dessa, och sätta mål att sträva mot. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-

2024. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-01-14 KS § 8 

Näringslivschef, tjänsteutlåtande 2020-01-10 

Förslag till Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-2024   
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 6 Ärende KS 2017/915 

Motion, renhållningstaxor för fritidshus 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad i och med att 

kommunfullmäktiges beslut 2017-12-11 § 127 om avfallstaxa 2018, 

innehållande att i grundtaxan för fast boende ska även ett fritidshus eller 

liknande ingå, vunnit laga kraft. 

  

Därmed är intentionerna i motionen tillgodosedda. 

Ärendet 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige avseende renhållningstaxor. 

Motionen innehåller förslag om att ge Vansbro Teknik AB i uppdrag att 

föreslå ändringar i renhållningstaxan syftande till följande förändringar: 

- att för fastighetsägare som bor permanent i kommunen debiteras ingen 

särskild renhållningstaxa för fritidshuset 

- att för fritidshusägare boende i annan kommun uppdrar 

kommunfullmäktige till Vansbro Teknik AB att finna en smidigare 

hantering för hämtning av sopor 

  

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-16 § 16 i 

avvaktan på resultatet av den rättsliga processen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad i och med att 

kommunfullmäktiges beslut 2017-12-11 § 127 om avfallstaxa 2018, 

innehållande att i grundtaxan för fast boende ska även ett fritidshus eller 

liknande ingå, vunnit laga kraft. 

  

Därmed är intentionerna i motionen tillgodosedda. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-01-14 KS § 5 

Protokollsutdrag, 2018-01-16 KS § 16 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2017-11-28 

Motion angående renhållningstaxor för fritidshus   
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 7 Ärende KS 2019/1106 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till Reglemente för kommunstyrelsen 

i Vansbro kommun, daterat 2020-01-05. 

Ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap. 4 § ska fullmäktige anta reglemente om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

  

Ett förslag till revidering av reglemente har utarbetats. Förslaget innebär att 

fullmäktige delegerar ett antal ärendegrupper till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till Reglemente för kommunstyrelsen 

i Vansbro kommun, daterat 2020-01-05. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-01-14 KS § 6  

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-01-05 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, 2020-01-

05   
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KF § 8 Ärende KF 2020/2 

Avsägelser från Stiftelsen Vansbrohem 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Ärendet 

En avsägelse har inkommit från Karin Karlsson (KD) avseende uppdraget 

som revisorssuppleant för Stiftelsen Vansbrohem. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-01-07   
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KF § 9 Ärende KF 2020/4 

Val av ersättare för revisor till Stiftelsen Vansbrohem 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Steffansson (S) till 

revisorssuppleant för Stiftelsen Vansbrohem för återstående del av perioden 

2019-2022. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

revisorssuppleant för Stiftelsen Vansbrohem. 

  

Fyllnadsvalet avser perioden fram till och med år 2022. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Steffansson (S) till 

revisorssuppleant för Stiftelsen Vansbrohem för återstående del av perioden 

2019-2022.  



 

Protokoll Sida 14 (15) 

2020-01-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 10 Ärende KF 2020/5 

Avsägelser från kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Ärendet 

En avsägelse har inkommit från Christer Spett (KD) avseende uppdraget 

som ersättare i fullmäktiges valberedning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, daterad 2020-01-21   
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KF § 11 Ärende KF 2020/6 

Val till kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Nathalie Larsson Berglund (KD) till ersättare i 

fullmäktiges valberedning till och med 2022-10-14. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

  

Uppdraget avser perioden fram till och med 2022-10-14. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige utser Nathalie Larsson Berglund (KD) till ersättare i 

fullmäktiges valberedning till och med 2022-10-14. 

 


