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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Älvdalens biograf, 2016-12-12 ld. 17:00 - 20:00 

Stig Olsson (s), ordförande 
Åke Näslund (s), vice ordförande 
Inger Nyberg (c), 2:e vice ordförande 
Peter Egardt (s) 
Margareta Grabowska (s) tjänstgörande ersättare för Gunnar Barke (s) 
Petra Aho (s) 
Maria Eriksson (c) 
Nils-Åke Norman (m) 
Kerstin Knuts (s) 
Rolf Knuts (sd) 
Emil Henning (s) § 94-102 
Jan Spånberg (c) 
Lisbeth Mörk-Amnelius (ld) 
Mattias Högberg (s) 
Kjell Landén (m) 
Karita Graf (c) tjänstgörande ersättare för Marica Leandersson (c) 
Daniel Nyström (c) 
Christine Lundberg (s) § 94-102 
Ann-Britt Larsson (m) 
Östen Sjögren (kl) 
Maria Hinders (s) 
Anders Björldund (s) 
Göran Olsson (c) 
Anneli Qvicker (mp) 
Mari Rustad (s) tjänstgörande ersättare för Karin Ardefelt (s) 
Ulla-Britt Emanuelsson (s) 
Jan-Olov Heed (s) 
Roland Dahlström (c) 
Kent Eriksson (s) tjänstgörande ersättare för Hans Kristiansson (s) 
Stefan Linde, kommundirektör 
Jonas Källman, ekonomichef § 102 
Torbjörn Zakrisson och Marit Norin, information om porfyr § 102 
Stefan Karlberg, utvecklingsansvarig, barn- och 
utbildningsförvaltningen § 102 
Trång Lars Johansson, ordförande kommunrevisionen 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Lisbeth Mörk-Amnelius (ld) och Maria Hinders (s) 

Paragraf 92 -
102 

Erik Jakobsson,_sekret-efaf© 

Lisbeth Mörk-Amhelius (ld) qch Maria Hinders (s), 
justerare 

Anslag/bevis finns på sidan 2. 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2016-12-12 

Överklagningstid: ^^'/Z^^X J W ^ ^ / W ( 
Anslaget sätts 7$^^ _ 4 ^ Anslaget tas ner: 2 / ) - f i / - /2 
upp: ' 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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3 92 

Kungörelse 

Beslut 
Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst och öppnat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungörelse om sammanträdet har annonserats enligt beslut. Kungörelse har funnits 
tillgänglig på kommunens hemsida och anslagits på kommunens anslagstavla. Kallelse 
och underrättelse om sammanträdet har i rätt tid sänts till fullmäktiges ledamöter och 
ersättare. 

Justerande: •tur Utdragsbestyrkande 
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§93 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Lisbeth Mörk-Amnelius och Maria Hinders att justera 
dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande 
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§94 

Dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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§95 AK KS 2015/01489-3 

Medborgarförslag Älvdalen som "City slow • i 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla fast vid de sju nya kommunala målområdena och 
koncentrera kommunens ansträngningar för att uppnå dessa. 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med detta. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen skall inleda en 
förankringsprocess med målet att ansluta sig till Slow Cityrörelsen. Ärendet har 
fördelats till samhällsenheten för beredning. 

Slowcityrörelsen startade i Italien. Falköpings kommun är den enda svenska 
kommunen som valt att ansluta sig. 

"Cittaslow" har kriterier inom sex nyckelområden; gästfrihet, miljö, infrastruktur, lokal 
produktion, information och engagemang samt stadsplanering. Kriterierna finns bilaga 
1. 

Argument för: 
Cittaslows inriktning står inte på något sätt i strid med kommunens 7 mål. Målen; 
Gröna kommunen och Varma kommunen går i linje med Cittaslows kriterier. 
Kampanjen "Dra åt skogen", där man till stressade storstadsbor erbjuder mindfulness 
och en vistelse i vår miljö, ligger väl i linje med cittaslow. Fäbodmiljöer, fjällvärlden 
våra stora ytor finns som en resurs. 

Argument mot: 
Kommunen har nyligen arbetat fram 7 nya mål. En anslutning till Cittaslow skulle 
innebära ytterligare mål. Det riskerar att bli splittrat och otydligt vad kommunen står 

Kriterierna innebär insatser som drar en del resurser. För att göra en bra satsning 
skulle en person behöva avsättas för att jobba med Cittaslow, framför allt för att sälja in 
idéerna internt och externt. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Göran Melesjö daterat 2014-06-17. 
Bilaga 1, Cittaslows kriterier inom sex nyckelområden. 
Externa målområden frö Älvdalens kommun 2017-2019, kommunens sju nya mål. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-23, §76, dnr 
260/2014. 
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Christina Holback och enhetchef Karin Eriksson 
daterat 2016-02-23, dnr AK KS 2015/01489, 

för. 

/ 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla fast vid de sju nya kommunala målområdena och 
koncentrera kommunens ansträngningar för att uppnå dessa samt att besvara 
medborgarförslaget med detta. 

Sändlista 
Göran Melesjö, Tjärdalsvägen 6 Väsa, 796 91 Älvdalen. 

< 1 • 
Justerandes s g n ^ r Utdragsbestyrkande 
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§96 AK KS 2016/00702-4 

Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och 
destinationsutvecklingstjänster 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Att godkänna: Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05. 
• Att godkänna: 

Förslag till bolagsordning Utveclding i Dalarna Holding AB. 
Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB. 
Förslag till aktieägaravtal Utveclding i Dalarna Holding AB, med bilaga 
avseende Visit Dalarna AB. 
Kommunens andel av aktiekapitalet i Utveclding i Dalarna Holding AB, 
inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att 
detta betalas ut. 
Föreslagen överlåtelse av alctierna i Visit Dalarna AB till Utveclding i Dalarna 
Holding AB. 
Föreslaget förvärv av alctierna i Visit Dalarna AB av Utveclding i Dalarna 
Holding AB 

• Att utse: 
Peter Egardt som ledamot och Kjell Landén som ersättare i styrelsen för 
Utveckling i Dalarna Holding AB. 
Stig Olsson som ombud till årsstämma i Utveclding i Dalarna Holding AB. 

• Att godkänna: 
Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB. 
Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB. 
Kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, inklusive angivet 
ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut. 
Föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal från dagens 
destinationsbolag till Visit Dalarna AB. 
Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets 
ekonomiska förening. 

• Att godkänna: 
Förslag till Grundavtal mellan kommunen och Visit Dalarna AB. 
Förslag till Samverlcansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets 
ekonomiska förening. 

• Att genomföra: 
Överföring av kommunens turistbyråverksamhet med därtill hörande 
finansiering till Visit Dalarna AB. Verksamhetsövergång från den kommunala 
organisationen till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt. 

För verkställande av kommunfullmäktiges beslut ovan, beslutar kommunfullmäktige: 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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• Att uppdra till Region Dalarna att: 
För kommunens räkning hantera bildande av bolaget Utveclding i Dalarna 
Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som är 
förenade med verksamhetens grundande. 
För kommunens räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB 
för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. 
För kommunens räkning hålla årsstämma i Visit Dalarna AB för att fastställa 
bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. 
Underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra uppdraget. 

• Att ge fullmakt åt Region Dalarna att: För kommunens räkning hantera 
eventuella formalia- eller andra smärre justeringar som kan följa av 
Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av Utveclding i 
Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos Bolagsverket. 

• Att uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att: Fatta beslut om 
aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckling i Dalarna 
Holding AB. Fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från respektive 
destinationsbolag till Visit Dalarna AB. 

• Att instruera ombud vid årsstämma i Utveclding i Dalarna Holding AB att: 
Fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse. 
Lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta 
styrelse i Visit Dalarna AB. 

Ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner och samtliga 
ägar-/destinationsbolag med kommunalt ägande fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarnas direktion beslutade den 26 oktober 2016 (RD § 232/2016) att 
överlämna ärendet Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och 
destinationsutvecklingstjänster t i l l länets kommuner för behandling i respektive 
kommunfullmäktige. 

Direktionen rekommenderar kommunerna att fatta sina beslut i enlighet med 
beslutsmallen i ärendets bilaga 2. 

Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till lika delar 
ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 100 % kommunalt 
ägande. I styrelsen föreslås länets 15 kommunstyrelseordföranden sitta. Bolaget har 
ingen verksamhet utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det kommunala 
ägandet i dotterbolag. Detta bolag äger i sin tur till 100 % dotterbolaget Visit Dalarna 
AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala turistbyrå- och destinations-
utvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit från respektive kommun. 

I denna styrelse sitter kommunala företrädare och det är möjligt att också ta in 
företrädare för besöksnäringen. Länets kommuner kontrollerar bägge bolagen. 

Yrkanden 

Peter Egardt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nils-Åk :N( 

I S 

7\ an yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

j 
Justeranc es sig nVitur Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 

Beslutsgången är följande. Först tar kommunfullmäktige beslut om bifall eller avslag 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. Om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut utses därefter ledamot och ersättare till styrelse i 
Utveckling i Dalarna Holding AB samt ombud vid årsstämma i Utveclding i Dalarna 
Holding AB. 

Ordförande Stig Olsson ställer proposition på Peter Egardts yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Nils-Åke Normans yrkande om avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Peter Egardts yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Reservationer 

Nils-Åke Norman och Ann-Britt Larsson reserverar sig mot beslutet att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Förslag på ledamot och ersättare i styrelse samt ombud till årsstämma i 
Utveckling i Dalarna Holding AB 

Peter Egardt informerar att ordinarie ledamot i styrelsen för Utveckling i Dalarna 
Holding AB ska vara respektive kommuns ordförande i kommunstyrelsen enligt 
beslutsunderlaget. 

Nils-Åke Norman föreslår Kjell Landén som ersättare till styrelsen i Utveckling i 
Dalarna Holding AB. 

Peter Egardt föreslår Stig Olsson som ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna 
Holding AB. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Olsson ställer proposition på Peter Egardt som ledamot och Kjell 
Landén som ersättare i styrelsen för Utveclding i Dalarna Holding AB och finner att 
kommunfullmäktige beslutar så. 

Ordförande Stig Olsson ställer proposition på Stig Olsson som ombud vid årsstämma 
för Utveclding i Dalarna Holding AB och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
utse Stig Olsson till ombud vid årsstämma för Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Beslutsunderlag 
Missiv, Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för turistbyrå- och 
destinationsutveckling, RD2016/143, daterat 2016-10-26. 
Tjänsteskrivelse, RD2016/143 Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för 
turistbyrå- och destinationsutveckling, daterad 2016-10-12. 
Bilaga 1: Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterad 2016-10-05 
Bilaga 2: Mall för Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 
Bilaga 3: Förslag till kommunernas ekonomiska beslut 
Bilaga 4: Förslag till bolagsordning Utveclding i Dalarna Holding AB 
Bilaga 5: Förslag till ägardirektiv Utveclding i Dalarna Holding AB 
Bilaga 6: Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med bilaga 

Utdragsbestyrkande 
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avseende Visit Dalarna AB 
Bilaga 7: Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB 
Bilaga 8: Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB 
Bilaga 9: Förslag till Grundavtal mellan enskild kommun och Visit Dalarna AB Bilaga 
10a: Förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets 
ekonomiska förening 
Bilaga 10b: Medlemsinsatser och årliga Marknadsavgifter, Dalarnas Besöksnärings ek. 

Protokollsutdrag från Region Dalarnas direktion 2016-10-26, § 232 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2016-11-01 § 104 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-11-22 § 235 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 
• Att godkänna: Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05. 
• Att godkänna: 

Förslag till bolagsordning Utveclding i Dalarna Holding AB. 
Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB. 
Förslag till aktieägaravtal Utveclding i Dalarna Holding AB, med bilaga 
avseende Visit Dalarna AB. 
Kommunens andel av aktiekapitalet i Utveclding i Dalarna Holding AB, 
inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att 
detta betalas ut. 
Föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till Utveckling i Dalarna 
Holding AB. 
Föreslaget förvärv av alctierna i Visit Dalarna AB av Utveckling i Dalarna 
Holding AB 

• Att utse: 
En ledamot och en ersättare i styrelsen för Utveclding i Dalarna Holding AB. 
Ett ombud till årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB. 

• Att godkänna: 
Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB. 
Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB. 
Kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, inklusive angivet 
ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut. 
Föreslagen utdelning och överlåtelse av inlcråm och avtal från dagens 
destinationsbolag till Visit Dalarna AB. 
Förslag till Samverlcansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets 
ekonomiska förening. 

• Att godkänna: 
Förslag till Grundavtal mellan kommunen och Visit Dalarna AB. 
Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets 
ekonomiska förening. 

• Att genomföra: 
Överföring av kommunens turistbyråverksamhet med därtill hörande 

för. 

Justerandes isign: au :ur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2016-12-12 
Dokument nr: AK KS 2016/00479-17 

13(20) 

finansiering till Visit Dalarna AB. Verksamhetsövergång från den kommunala 
organisationen till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt. 

För verkställande av kommunfullmäktiges beslut ovan, beslutar kommunfullmäktige: 

• Att uppdra till Region Dalarna att: 
För kommunens räkning hantera bildande av bolaget Utveclding i Dalarna 
Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som är 
förenade med verksamhetens grundande. 
För kommunens räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB 
för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. 
För kommunens räkning hålla årsstämma i Visit Dalarna AB för att fastställa 
bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. 
Underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra uppdraget. 

• Att ge fullmakt åt Region Dalarna att: För kommunens räkning hantera 
eventuella formalia- eller andra smärre justeringar som kan följa av 
Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av Utveckling i 
Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos Bolagsverket. 

• Att uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att: Fatta beslut om 
aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckling i Dalarna 
Holding AB. Fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från respektive 
destinationsbolag till Visit Dalarna AB. 

• Att instruera ombud vid årsstämma i Utveclding i Dalarna Holding AB att: 
Fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse. 
Lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirelctiv samt tillsätta 
styrelse i Visit Dalarna AB. 

Ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner och samtliga 
ägar-/destinationsbolag med kommunalt ägande fattar motsvarande beslut. 

Sändlista 
Region Dalarna 

Medlemskommunerna i Region Dalarna. 

< \ 

Utdragsbestyrkande 
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Avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift vid skatteberäkning i 
Procapitas Vård- och omsorgssystem 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftssatsen för beräloiing av kyrkoavgiften vid den 
preliminära skatteberäkningen som görs i Procapita Vård och Omsorg ska vara den 
genomsnittliga kyrkoavgiften för Idre-Särna församling och Älvdalens församling. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid avgiftshanteringen inom äldreomsorgen används Tieto Swedens system Procapita 
Vård och Omsorg. Vid systemets uppdatering i januari 2017 blir det förändringar i 
systemet när det gäller skatteberäkning på grund av att församlingstillhörighet upphört 
att vara ett folkbokföringsbegrepp. 

Kommunen behöver nu ta ställning till vilken avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift 
som ska hanteras vid den preliminära skatteberäkningen som görs i Procapita. 
Församlingar inom kommuner kan ha varierande avgiftssatser och behöver därför 
besluta vilken av dessa som ska hanteras vid den preliminära skatteberäkningen, den 
högsta, lägsta eller den genomsnittliga. 

I Älvdalens kommun har Älvdalens församling och Idre-Särna församling olika 
kyrkoavgifter. Älvdalens församlings kyrkoavgift för 2016 är 1,230 och Idre-Särna 
församlings kyrkoavgift är 1,570. Avgifterna anges i procent av den kommunalt 
beskattningsbara inkomsten. 

Kommunfullmäktige efterfrågar ett skriftligt förtydligande för vad detta faktiskt 
innebär. 

Beslutsunderlag 
"Procapita avgifter - Information om förändringar i Procapitas skatteberäkning år 
2017" från Procapita Vård och Omsorg, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Dnr 
AK KS 2016/01883. 

Förteckning över kyrkoavgiften 2016 för Älvdalens församling och Idre-Särna 
församling m f l . Dnr AK KS 2016/01883. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Elisabeth Fransson "Avgiftssats för beräkning av 
kyrkoavgift vid skatteberäkning i Procapitas Vård- och omsorgssystem" daterat 2016-
11-11. Dnr AK KS 2016/01883. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiftssatsen för beräkning av kyrkoavgiften vid den 
preliminära skatteberäkningen som görs i Procapita Vård och Omsorg ska vara den 
genomsnittliga, kyrkoavgiften för Idre-Särna församling och Älvdalens församling. 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2016-12-12 
Dokument nr: AK KS 2016/00479-17 

15(20) 

Sändlista 
Vård- och Omsorgsförvaltningen, Anders Lagerberg 
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§98 AK KS 2016/02166-1 

Fullmäktigeberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa fullmäktigeberedningen Framtida 
kommunikationer och bostadsbyggande. Fullmäktigeberedningen består av 
fullmäktiges presidium, som leder arbetet, och en representant var från övriga partier 
som finns representerade i fullmäktige, sammanlagt sju personer. 
Respektive parti utser och anmäler senast den i6e januari 2017 vem som ska vara deras 
representant i beredningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Inger Nyberg redogör för ärendet. 

Presidiet föreslår att kommunfullmäktige ska bilda en ny grupp för beredning. 
Upplägget för denna beredning är tänkt likt den föregående bredningen Vision 2020, 
där beredningsgruppen genom dialog och möten med kommunens medborgare 
samlade in åsikter och tankar. 

Den nya beredningen är tänkt att utröna hur kommunens invånare ser på framtidens 
kommunikationer och vårt framtida bostadsbyggande. 

Beredningsgruppen ska utgöras av fullmäktiges presidium och en representant var från 
övriga partier i kommunfullmäktige. Partierna förväntas utse sin representant innan 
den 16 januari 2017 då ett uppstartsmöte kommer hållas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Presidiet i kommunfullmäktige i Älvdalens kommun. 

Förslag till beslut 
Inger Nyberg redogör för presidiets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att införa fullmäktigeberedningen Framtida 
kommunikationer och bostadsbyggande. Fullmäktigeberedningen består av 
fullmäktiges presidium, som leder arbetet, och en representant var från övriga partier 
som finns representerade i fullmäktige, sammanlagt sju personer. 

Respektive parti utser och anmäler senast den i6e januari 2017 vem som ska vara deras 
representant i beredningen. 

Sändlista 
Kommunfullmäktiges partier 
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§99 AK KS 2016/01200-3 

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 
2016-12 

Beslut 
Kommunfullmälctige tar del av ej besvarade motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Stig Olsson redogör för ej besvarade motioner och medborgarförslag. 

J i w&s rf • i 
Justerandes sig natur ^ Utdragsbestyrkande 
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§ loo 

Mottagande av medborgarförslag och motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den til l kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion om tillägg till kommunens kostpolicy har kommit in från Göran Olsson. 

Justerandes si ; Utdragsbestyrkande 
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§ l O l 

Protokollets justering 

Beslut 
Protokollet justeras på kommunkontoret i Älvdalen tisdag 20 december 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 102 

Informationsärenden 
1. Porfyr Dnr AK KS 2016/00480-35 

Torbjörn Zakrisson och Marit Norin 
informerar om porfyr och de behov samt 
potential som finns kring porfyren och 
besöksnäringen. 

2. Skolverksamhet Dnr AK KS 2016/00480-36 

Barn- och utbildningsförvaltningens 
utvecklingsansvarige, Stefan Karlberg, 
informerar om skolverksamheten, 
byggnationen av den nya skolan, 
systematiskt kvalitetsarbete m.m. 

3. Budgetuppföljningsrapport Dnr AK KS 2016/00480-4 

Jonas Källman redogör för kommunens 
budgetföljsamhet. 

4. Revisorerna har ordet Dnr AK KS 2016/00480-7 

Revisorernas ordförande Trång Lars 
Johansson informerar om pågående 
granskning av kommunens arbete med 
internkontroll. 

5. Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dnr AK KS 2016/00480-6 

Peter Egardt informerar om 
kommunstyrelsens pågående arbete. 

6. KKIK, mäta och analyser Dnr AK KS 2016/00480-37 

Ekonomichef Jonas Källman informerar 
om vad KKIK, Kommunens Kvalitet i 
Korthet är och hur kommunen kan 
använda det för att utveclda verksamheten. 

Utdragsbestyrkande 


