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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Under skrifter: 

Älvdalens biograf, 2017-03-06 ld. 17:00 - 19:00 

Stig Olsson (s), ordförande 
Åke Näslund (s), vice ordförande 
Inger Nyberg (c), andre vice ordförande 
Peter Egardt (s) 
Kjell Tenn (c) 
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) 
Anette Eriksson (s), tjänstgörande ersättare för Emil Henning (s) 
Jan Spånberg (c) 
Birgitta Sjögren (kl), tjänstgörande ersättare för Lisbeth Mörk-Amnelius (ld) 
Carl-Arvid Dalrot (s), tjänstgörande ersättare för Mattias Högberg (s) 
Kent Eriksson (s), tjänstgörande ersättare för Leif Ekström (s) 
Kjell Landén (m) 
Karita Graf (c), tjänstgörande ersättare för Marica Leandersson (c) 
Maria Åslund (s) 
Daniel Nyström (c) 
Birgitta Martinsson (sd) 
Mari Rustad (s), tjänstgörande ersättare Christine Lundberg (s) 
Ann-Britt Larsson (m) 
Östen Sjögren (kl) 
Maria Hinders (s) 
Anders Björldund (s) 
Anneli Qvicker (mp) 
Karin Ardefelt (s) 
Ulla-Britt Emanuelsson (s) 
Jan-Olov Heed (s) 
Roland Dahlström (c) 
Stefan Linde, kommundirektör 
Jonas Källman, ekonomichef 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Jan Spånberg (c) och Ulla-Britt Emanuelsson (s) 

Kommunhuset i Älvdalen, 15 mars 2017. 

Paragraf 1-21 

Erik Jakobsso_n,-sekreterare 
< 

Stig"dSson (s)TQldJörande ^ / 

Jah Spånberg (c) och, 
Justerare 

Ulla-Br Britt Emanuelsson (s), 

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

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2017-03-06 

ö v e r k l a g n i n g s t i d : ^ ^ - ^ - & — W/f-t^M 
Anslaget sätts O^/^f—Q^ - /*o~ Anslaget tas ner: j2jp/^ 
upp: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Kungörelse 

Val av justerare 

Dagordning 

Medborgarförslag: Angående bottenrankning i miljöundersökning 

Medborgarförslag klimatplan 

Svar på motion om att införa handlingsprogram för att motverka 
utanförskap och arbetslöshet 

Region Dalarna, finansieringsavtal för kollelctivtrafiken 

Förändring av budgetramar 2017 

Reglemente Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnd 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Revidering av skolskjutsreglemente 

Revidering av reglemente för partistöd 

Partistöd 

Val av styrelseledamot till Stiftelsen Idre Fjäll 

Fyllnadsval av ordinarie ledamot Norra Dalarnas Lokaler AB och Norra 
Dalarnas Fastighets AB 

Fyllnadsval av vice ordförande i Norra Dalarnas Lokaler AB 

Aktieägartillskott, Förenade småkommuners försäkrings AB (FSFAB) 

Mottagande av medborgarförslag och motioner 

Protokollets justering 

Informationsärenden 

4 
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15 
16 

17 
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22 
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24 
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27 
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Justerandes signatur 
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§ l AK KS 2017/00429-3 

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 har anslagits på kommunens anslagstavla. 
Kallelse och underrättelse om sammanträdet har i rätt tid sänts till fullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

Justerande;; signatur Utdragsbestyrkande 
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§2 AK KS 2017/00429-1 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunfullmälctige utser Jan Spånberg och Ulla-Britt Emanuelsson att justera dagens 
protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 AK KS 2017/00429-2 

Dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen för dagens sammanträde med de 
ändringar som ordförande Stig Olsson föreslagit. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Stig Olsson redogör. 

Ärendet Revidering av skolskjutsreglemente är felaktigt titulerad. Ärendet gäller en 
revidering av bilaga till skolskjutsreglemente och ska därför ha titeln Revidering av 
bilaga till skolskjutsreglemente. 

På grund av avsägelser av uppdrag behöver fullmäktige välja ordinarie 
styrelseledamöter till Norra Dalarnas Lokaler AB och Norra Dalarnas Fastighets AB. 

Kommunfullmälctige behöver också utse en ny styrelseledamot til l Stiftelsen Idre Fjäll. 

Vidare har ett ärende Aktieägartillskott, Förenade småkommuners försäkrings AB 
(FSFAB) beretts av kommunstyrelsen men inte kommit med på kallelsen till 
kommunfullmälctige. Handlingar till ärendet har delats ut på förmötet. 

Förslag till beslut 
Ordförande Stig Olsson föreslår kommunnillmälctige att dagordningen ska revideras 
medföljande: 

Titeln på ärende 12 på dagordningen ändras till Revidering av bilaga till 
skolskjutsreglemente. 

Ärendet Val av styrelseledamot till Stiftelsen Idre Fjäll tillkommer på dagordningen 
och hanteras som ärende 15. 

Ärendet FyllnadsvaZ av ordinarie ledamot i Norra Dalarnas Lokaler AB och Norra 
Dalarnas Fastighets AB tillkommer på dagordningen och hanteras som ärende 16. 

Ärendet FyllnadsvaZ av vice ordförande i Norra Dalarnas Lokaler AB tillkommer på 
dagordningen och hanteras som ärende 17. 

Ärendet Aktieägartillskott, Förenade småkommuners försäkrings AB (FSFAB) 
tillkommer på dagordningen och hanteras som ärende 18. 

Ärendena Mottagande av medborgarförslag och motioner och Protokollets justering 
hanteras som ärende 19 och 20 för att anpassa til l ovan föreslagna tillägg på 
dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 4 AK KS 2016/01733-4 

Medborgarförslag: Angående bottenrankning i 
miljöundersökning 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att besvara frågan i medborgarförslaget med följande: 

Den omedelbara orsaken till den dåliga rankingen är att enkäten "Aktuell hållbarhet" 
inte till fullo besvarades 2015. Orsaken till att enkäten inte besvarades var att 
arbetssituationen p.g.a. pågående flytt och omorganisation var ansträngd. 

Med ovanstående skall medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag som innehåller en fråga om miljöarbetet i 
kommunen. Bakgrunden är att "Aktuell hållbarhet" gjorde en undersökning av 
kommunernas miljöarbete 2015 där kommunens ranlcing blev 281 av landets 290 
kommuner. 

Rankingen baserar sig på en enkätundersökning som skickas till kommunerna och den 
omedelbara orsaken till den dåliga rankingen är att enkäten inte till fullo besvarades 
2015. 

Till kommunen kommer varje vecka olika enkäter. Ofta innebär besvarandet att flera 
olika personer måste blandas in för att få in de rätta svaren. Arbetssituationen 2015 
gjorde att enkäten föll mellan stolarna och inte blev besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Medborgarförslag: Angående bottenrankning i miljöundersökning, 
daterat 2017-02-06. 

Medborgarförslag 

Text från artikel ur Dalabygden från sommaren 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara frågan i medborgarförslaget med följande: 
Den omedelbara orsaken till den dåliga rankingen är att enkäten "Aktuell hållbarhet" 
inte till fullo besvarades 2015. Orsaken till att enkäten inte besvarades var att 
arbetssituationen p.g.a. pågående flytt och omorganisation var ansträngd. 

Med ovanstående skall medborgarförslaget anses besvarat. 

Sändlista 
Förslagslämnare 
Enhetschef samhällsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 5 AK KS 2016/00782-3 

Medborgarförslag klimatplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna besked til l förslagslämnaren att en energi- och 
klimatplan kommer att tas fram under 2017. 
Med ovanstående skall medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att Älvdalens kommun ska ta fram och anta en lokal 
handlingskraftig klimatplan har inkommit. Kommunfullmälctige har tagit emot 
medborgarförslaget och lämnat det till kommunstyrelsen för beredning. 

En energi- och klimatplan kommer att tas fram under 2017 enligt uppdrag i ärende AK 
KS 2016/00640-1. Detta arbete prioriteras hos ansvarig medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: Medborgarförslag klimatplan, daterat 2017-01-03. 

Medborgarförslag, inkommit 2016-04-08. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige att lämna besked till förslagslämnaren 
att en energi- och klimatplan kommer att tas fram under 2017. 

Med ovanstående skall medborgarförslaget anses besvarat. 

Sändlista 
Förslagslämnare 
Miljö- och energisamordnare 

Justerandes signatur l iKtpranr lpc ; <;ipnatur Utdragsbestyrkande 
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§6 AX KS 2016/01819-3 

Svar på motion om att införa handlingsprogram för att 
motverka utanförskap och arbetslöshet 

Kommunfullmälctige beslutar att besvara motionen med att behovet av ett 
handlingsprogram för att motverka utanförskap och arbetslöshet redan är tillgodosett, 
dock i en annan form än den som efterfrågas i motionen. 

Med ovanstående skall motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Älvdalen motionerar om att kommunen ska besluta att införa ett 
handlingsprogram för att motverka utanförskap och arbetslöshet. 

Kopplingen till arbetsmarknaden är för många unga och utrikesfödda svag om den ens 
kan sägas finnas där. En stor del av denna problematik står att finna i hur man på 
kommunal nivå har hanterat arbetsmarknadsfrågorna. Att skapa incitament för att 
närma sig arbetsmarknaden, såväl som att sänka trösklarna in på densamma har inte 
varit prioriterade områden. Detta har lett till att utanförskapet har eskalerat trots en i 
grunden väl fungerande arbetsmarknad. Som en konsekvens av den stora mängd 
utrikesfödda som de senaste åren kommit till Älvdalen riskerar ett högt utanförskap att 
växa till nivåer som blir mycket svårhanterliga för den offentliga ekonomin om 
ingenting görs. Därför motionerar Moderaterna i Älvdalen om att kommunen beslutar 
att införa följande handlingsprogram. (Se bilagan Motion) 

Arbetslösheten i Älvdalens Kommun har under de senaste tre åren minskat och ligger i 
dag på nivåer under rikssnittet och snittet i Dalarna. Anledningen till minskningen har 
dels att göra med ett gynnsamt arbetsmarknadsläge och dels med den satsning 
Älvdalens Kommun gjort genom att inför enheten för Arbete och Utveckling. 

Arbete och Utveckling jobbar med medborgare i åldern 16-65 år som behöver stöd för 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Enheten har en god samverkan med individ- och 
familjeomsorgen som handlägger försörjningsstödet och med Arbetsförmedlingen. 

I dagsläget drivs följande projekt inom enheten Arbete och Utveckling: 

Jobb i Norr, projektet syftar till att etablera nyanlända inom etableringsuppdraget på 
arbetsmarknaden och att etablera goda kontakter med det lokala näringslivet. 

Unga till arbete, projektet syftar till att etablera unga 16-24 år på arbetsmarknaden. 

Lokal samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Älvdalens Kommun, en arbetsgrupp 
träffas en gång i månaden tillsammans med unga arbetssökande som behöver stöd från 
flera myndigheter. 

Traineesamverkan, projektet syftar till att etablera goda kontakter med det lokala 
näringslivet i Mora, Orsa och Älvdalen. 

Beslut 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Svar på motion om handlingsprogram för att motverka utanförskap 
och arbetslöshet, daterat 2016-12-19. 

Motion om Handlingsprogram, inkommit 2016-09-22. 

Projektbeskrivning Jobb i Norr, daterad 2016-05-20. 

Projelctbeslcrivning Unga till arbete, daterad 2016-04-03. 

Projelctbeslcrivning Traineesamverkan 

Handlingsplan för kommunala alctivitetsansvaret, fastställd av kommunstyrelsen 2016-
04-26 §109. 

Handläggningsrutin mellan Individ- och familjeomsorgen och Arbete och Utveckling, 
daterad 2017-01-13. 

Arbetsmarknadsstrategi 2016-2020, antagen av kommunfullmälctige 2015-12-14 §109. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att behovet 
av ett handlingsprogram för att motverka utanförskap och arbetslöshet redan är 
tillgodosett, dock i en annan form än den som efterfrågas i motionen. 

Med ovanstående skall motionen anses besvarad. 

Sändlista 
Nils-Åke Norman 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 7 AK KS 2016/01932-4 

Region Dalarna, finansieringsavtal för kollektivtrafiken 

Beslut 
Kommunfullmälctige godkänner 

• Avtal för finansiering av den allmänna kollelctivtrafiken. 
• Avtal om den särskilda kollektivtrafiken. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarnas direktion beslutade 2016-11-23 att godkänna Avtal för finansiering av 
den allmänna kollelctivtrafiken och Avtal om den särskilda kollelctivtrafiken, samt att 

• Rekommendera kommunerna och landstinget att genom fullmälctigebeslut 
godkänna avtalen. 

För att avtalet skall gälla och vara giltigt finns två förutsättningar: 

• Båda avtalen skall godkännas. 
• Alla 15 kommunfullmälctige och Landstingets fullmäktige ska besluta att 

godkänna avtalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Region Dalarna, finansieringsavtal för kollelctivtrafiken, daterad 
2017-01-16. 

Bilaga: Region Dalarna, förslag om avtal, sammanträdesprotokoll 2016-11-23. 

Bilaga: Region Dalarna, finansieringsavtal för kollelctivtrafiken RD 2016/147. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmälctige godkänner 
• Avtal för finansiering av den allmänna kollektivtrafiken. 
• Avtal om den särskilda kollektivtrafiken. 

Sändlista 
Region Dalarna. 
Medlemslcommunerna i Region Dalarna. 

/M 
Justerandes s lgnajur Utdragsbestyrkande 
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§8 AX KS 2016/01140-7 

Förändring av budgetramar 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förändring av budgetramar enligt underlag 
daterat 2017-01-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmälctige beslutade den 14 november (KF §83/2016 att anta Kommunplan 
2017-19), med budgetramar för 2017. 

Den 21 december lämnade regeringen besked om slutlig fördelning av 
välfärdsmiljarderna. SKL lämnade samma dag en ny prognos för skatter och 
statsbidrag för 2017. SKL prognos baseras på antalet invånare i kommunen per 1 
november = 7 039. De förväntade intäkterna för skatter, statsbidrag och 
fastighetsavgift för 2017 har efter dessa besked ökat med 6,7 mkr. 

Förslag till förändringar av budgetramar för 2017 framgår av kolumn KF ny 2017 i 
underlaget daterat 2017-01-13. 

Yrkanden 
Kjell Tenn yrkar att budgetramarna inte ska ändras och att pengarna istället ska läggas 
till resultatet för 2017. 

Peter Egardt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om förändring av budgetramar 
för 2017. 

Propositionsordning 
Ordförande Stig Olsson ställer proposition på Kjell Tenns yrkande att inte förändra 
budgetramarna och att pengarna istället ska läggas till resultatet för 2017 mot Peter 
Egardts yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag om förändring av 
budgetramar för 2017. 

Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Egardts yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag om förändring av budgetramar för 2017. 

Omröstning begärs 

Votering 

Ordförande redogör voteringsordningen enligt följande: 

Den som vill att Kommunfullmäktige ska besluta enligt Peter Egardt yrkande om bifall 
ti l l kommunstyrelsens förslag om ändring av budgetramar för 2017 röstar Ja. 

Den som vill att Kommunfullmälctige ska besluta enligt Kjell Tenns yrkande om att inte 
förändra budgetramarna för 2017 och istället lägga pengarna till 2017 års resultat 
röstar Nej. 

Voteringen genomförs och utfaller med 18 Ja mot 14 Nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförande finner att Kommunfullmälctige beslutar enligt Peter Egardts yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag om förändring av budgetramar för 2017. 

Reservationer 
Kjell Tenn, Maria Erilcsson, Jan Spånberg, Roland Dahlström, Inger Nyberg, Karita 
Graf, Nils Åke Norman, Kjell Landén, Ann-Britt Larsson, Östen Sjögren, Birgitta 
Sjögren, Rolf Knuts och Birgitta Martinsson reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: Förändring av budgetramar 2017, daterad 2017-01-13. 

Bilaga: Förändring av budgetramar, underlag daterat 2017-01-13. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige: 

Kommunfullmälctige antar förändring av budgetramar enligt underlag 
daterat 2017-01-13. 

Sändlista 
Ekonomienheten 

Förvaltningschefer för samtliga kommunens förvaltningar 

Ajournering 
Efter beslutet ajournerar sig kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund och fika. 
Klockan 18:18-18:41. 

Protokollsbilagor 

Voteringslista § 8. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Förändring av budgetramar 2017. 

Voteringslista 

Ja - röstar den som vill att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Egardt yrkande 
om bifall till kommunstyrelsens förslag på förändring av budgetramar 2017. 

Nej - röstar den som vill att kommunfullmäktige beslutar enligt Kjell Tenns yrkande 
om att inte förändra budgetramarna för 2017 utan istället lägga pengarna till 2017 års 
resultat. 

Ordinarie ledamot Ersättande ledamot Ja Nej Avstår 
1 Peter Egardt (S) X 
2 Kjell Tenn (C) X 
3 Gunnar Barke (S) Margareta Grabowska (S) X 
4 Petra Aho (S) X 
5 Maria Eriksson (C) X 
6 Nils-Åke Norman (M) X 
7 Kerstin Knuts (S) X 
8 Rolf Knuts (SD) X 
9 Emil Henning (S) Anette Eriksson (S) X 
10 Jan Spånberg (C) X 
11 Lisbeth Mörk-Amnelius (KL) Birgitta Sjögren (KL) X 
12 Mattias Högberg (S) Carl-Arvid Dalrot (S) X 
13 Leif Ekström (S) Kent Eriksson (S) X 
14 Kjell Landén (M) X 
15 Marica Leandersson (C) Karita Graf (C) X 
16 Stig Olsson (S) X 
17 Maria Åslund (S) X 
18 Daniel Nyström (C) X 
19 Birgitta Martinsson (SD) X 
20 Christine Lundberg (S) Mari Rustad (S) X 
21 Åke Näslund (S) X 
22 Roland Dahlstöm (C) X 
23 Östen Sjögren (KL) X 
24 Maria Hinders (S) X 
25 Anders Björldund (S) X 
26 Göran Olsson (C) Frånvarande - - -
27 Annelie Qvicker (MP) X 
28 Karin Ardefelt (S) X 
29 Hans Kristiansson (S) X 
30 Inger Nyberg (C) X 
31 Mikael Westerling (SD) Frånvarande - - -
32 Malin Holmström (M) Frånvarande - - -
33 Ulla-Britt Emanuelsson (S) X 
34 Jan-Olov Heed (S) X 
35 Ann-Britt Larsson (M) X 

Resultat 18 14 

^ y~> m6 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9 AK KS 2017/00074-2 

Reglemente Krisledningsnämnd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för krisledningsnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden har tagits fram. 

Allmänna utskottet har berett ärendet och uppdrog till utskottets ordförande att utföra 
redaktionella ändringar på förslaget ti l l reglemente innan dess antagande. 

Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet i kommunfullmälctige och förldarar 
sambandet med ärendet och de efterföljande ärendena § 10 Krisledningsnämnd och 
§ 11 Revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

Yrkanden 
Peter Egardt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt reglemente Reglemente Krisledningsnämnd, odaterad, dnr AK KS 
2017/00074-2. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige: 

Kommunfullmälctige antar reglemente för krisledningsnämnd. 

Sändlista 
Beredskapssamordnare 

Justerandes sij :ur Utd ragsbestyrkande 
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§ 10 AK KS 2017/00074-1 

Krisledningsnämnd 

Beslut 
Kommunrullmäktige besluLar att 

1. Till krisledningsnämnd i Älvdalens kommun utses allmänna utskottets 
ordinarie ledamöter. 

2. Ersättare i kiisledningsnämnden är allmänna utskottets ordinarie personliga 
ersättare. 

3. Avgår en ledamot eller en ersättare i krisledningsnämnden skall fyllnadsval 
snarast förrättas. 

4. Sekreterare i nämnden är en tjänsteman. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om Krisledningsnämnd för Älvdalens kommun vid extraordinär händelse (LEH) 

Yrkanden 
Peter Egardt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Krisledningsnämnd, daterat 2017-01-16. 

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) : 2006:544, 2 kap.2 § LEH samt 2 kap.3-6 §§ LEH 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta att 

1. Till krisledningsnämnd i Älvdalens kommun utses allmänna utskottets 
ordinarie ledamöter. 

2 . Ersättare i krisledningsnämnden är allmänna utskottets ordinarie personliga 
ersättare. 

3. Avgår en ledamot eller en ersättare i laisledningsnämnden skall fyllnadsval 
snarast förrättas. 

4. Sekreterare i nämnden är en tjänsteman. 

Sändlista 
Beredskapssamordnare 
Ledamöter och ersättare allmänna utskottet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§11 AK KS 2017/00278-1 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att anta revidering av Kommunstyrelsens reglemente i 
enlighet med den föreslagna revideringen i bilaga Förslag till revidering av 
Kommunstyrelsens reglemente, dnr AK KS 2017/00278-2, 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmälctige antar 
Reglemente Krisledningsnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmälctige 2014-06-23 § 69, står 
det följande under 6 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter: 

"Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen är räddningsnämnd och krisledningsnämnd." 

Med anledning av att Krisledningsnämndens reglemente revideras behöver även 
kommunstyrelsens reglemente revideras för att dessa inte ska motsäga varandra. 

Den revidering som föreslås finns markerad med röd text i bilagan Förslag till 
revidering av Kommunstyrelsens reglemente, dnr AK KS 2017/00278-2. 

Yrkanden 
Peter Egardt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2017-02-06. 

Bilaga: Förslag till revidering av Kommunstyrelsens reglemente. Dnr AK KS 
2017/00278-2. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Kommunstyrelsens reglemente i 
enlighet med den föreslagna revideringen i bilaga Förslag till revidering av 
Kommunstyrelsens reglemente, dnr AK KS 2017/00278-2, 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
Reglemente Krisledningsnämnd. 

Sändlista 
Kommundirektör 
Beredskapssamordnare 

ST ~7y> M£ 
Justerandes signatiHu-^ Utdragsbestyrkande 
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§ 12 AK KS 2016/01174-3 

Revidering av bilaga till skolskjutsreglemente 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att anta revidering av bilaga till slcolslcjutsreglementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utvärdering av den äldre delen av slcolslcjutsreglementet i Älvdalens kommun visar att 
reglementet behöver uppgraderas för barnens bästa. Ändringar gäller 
upptagningsområden i Älvdalen och Rot samt avsteg för avståndsregeln för barn som 
bor i Västanåt i Idre. 

Barn- och utbildningsutskottet ser att man med dessa justeringar kommer kunna 
erbjuda fler barn säker skolväg och mindre problem vid upptagningsområden när man 
byter adress. 

Barn boende norr om bron i Västanåt erbjuds skolkort. 

Barn som byter adress i Älvdalens och Rots upptagningsområde under pågående 
skolgång skall kunna erbjudas skolkort. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 till Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län, daterad 
2017-01-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande redaktionella ändring skall ske i förslaget till 
revidering av slcolslcjutsreglementet innan revideringen antas i kommunfullmäktige. 

I punkt 3.1.5 under punkten 6. Meningen ska avslutas med texten "fast de bytt 
upptagningsområde." 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmälctige beslutar att anta revidering av skolskjutsreglementet. 

Sändlista 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Trafikplanerare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 13 AK KS 2017/00109-1 

Revidering av reglemente för partistöd 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att anta Reglemente gällande partistöd i Älvdalens 
kommun med de föreslagna revideringarna som återfinnes i Förslag på revidering 
2017-01-16, Reglemente gällande partistöd iÄlvdalens kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beräkning av partistöd att utbetala 2017 har det uppmärksammats 
behov av redaktionella ändringar i Reglemente gällande partistöd i Älvdalens kommun 
(antaget i kommunfullmälctige §15/2015). 

De ändringar som föreslås återfinns i bilagan Förslag på revidering 2017-01-16, 
Reglemente gällande partistöd iÄlvdalens kommun. 

Ursprungligt reglemente återfinns i bilagan Reglemente gällande partistöd iÄlvdalens 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02. 

Yrkanden 
Peter Egardt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Revidering av reglemente för partistöd, daterad 2017-01-16. 

Bilaga: Reglemente gällande partistöd i Älvdalens kommun, antagen av 
kommunfullmälctige 2015-03-02. 

Bilaga: Förslag på revidering 2017-01-16, Reglemente gällande partistöd i Älvdalens 
kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente gällande partistöd i Älvdalens 
kommun med de föreslagna revideringarna som återfinnes i Förslag på revidering 
2017-01-16, Reglemente gällande partistöd iÄlvdalens kommun. 

Sändlista 
Centerpartiet, Kommunlistan, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§14 AX KS 2017/00046-1 

Partistöd 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att: 

1. Partistödet som lämnas till fullmäktiges partier 2017 fastställs till 18 921 kronor 
i grundstöd och 11130 kronor i mandatstöd. 

2. Partistöd utbetalas år 2017 til l samtliga kommunfullmäktiges partier utom 
Miljöpartiet. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun lämnar partistöd i form av grundstödet till de politiska partier som 
är representerade i kommunfullmäktige med minst ett mandat. Älvdalens kommun 
lämnar även partistöd i form av ett mandatstöd till de politiska partierna från och med 
andra mandatet i fullmäktige. 

Grundstödet och mandatstödet uppräknas årligen med KPI oktober 2016 som bas. 

KPI för oktober månad 2015 och 2016 var respektive 314,29 och 318,00. 

Grundstödet som betalas ut 2017 blir 18 700 * 318,00 / 314,29 = 18 921 kronor. 

Mandatstödet som betalas ut 2017 blir 11 000 * 318,00 / 314,29 = 11130 kronor 
per mandat från och med det andra mandatet. 

Enligt Reglemente gällande partistöd i Älvdalens kommun, antaget av 
kommunfullmälctige (KF §15/2015) ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som avses i kommunallagen 2 
kap 9 § första stycket. Om ett parti inte lämnar in redovisningen enligt reglemente så 
utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 

Samtliga partier utom Miljöpartiet har lämnat in redovisning per den 30 juni 2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: Partistöd 2017, daterad 2017-01-10. 

Bilaga: Reglemente för partistöd, antaget KF §15/2015. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

L Partistödet som lämnas till fullmäktiges partier 2017 fastställs till 18 921 kronor 
i grundstöd och 11130 kronor i mandatstöd. 

2. Partistöd utbetalas år 2017 till samtliga kommunfullmäktiges partier utom 
Miljöpartiet. 

sr m 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Centerpartiet, Kommunlistan, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2017/00187-4 

Val av styrelseledamot till Stiftelsen Idre Fjäll 

Beslut 
Kommunfullmälctige väljer Kjell Tenn till ny styrelseledamot i Stiftelsen Idre Fjäll. 

Sammanfattning av ärendet 
Val till uppdraget som styrelseledamot i Stiftelsen Idre Fjäll behöver hållas. 

Förslag till beslut 
Jan Spånberg föreslår att kommunfullmäktige utser Kjell Tenn till styrelseledamot i 
Stiftelsen Idre Fjäll. 

Sändlista 
Stiftelsen Idre Fjäll 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§16 AK KS 2017/00187-2 

Fyllnadsval av ordinarie ledamot i Norra Dalarnas Lokaler AB 
och Norra Dalarnas Fastighets AB 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Roland Dahlström som ny ordinarie ledamot i 

styrelsen för Norra Dalarnas Lokaler AB. 
2. Kommunfullmäktige väljer Roland Dahlström som ny ordinarie ledamot i 

styrelsen för Norra Dalarnas Fastighets AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Pettersson har avsagt sig platserna som ordinarie ledamot i styrelsen för 
Norra Dalarnas Lokaler AB och styrelsen för Norra Dalarnas Fastighets AB. 

Förslag till beslut 
Jan Spånberg föreslår Roland Dahlström till posterna som ordinarie styrelseledamot i 
Norra Dalarnas Lokaler AB och Norra Dalarnas Fastighets AB. 

Sändlista 

Norra Dalarnas Lokaler AB 

Norra Dalarnas Fastighets AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 17 AK KS 2017/00187-3 

Fyllnadsval av vice ordförande i Norra Dalarnas Lokaler AB 

Kommunfullmälctige väljer Herbert Halvarsson som ny vice ordförande i styrelsen för 
Norra Dalarnas Lokaler AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Emil Henning avsade sig sin post som styrelseledamot och vice ordförande i Norra 
Dalarnas Lokaler AB. Fyllnadsval för posten hölls och Herbert Halvarsson valdes att 
efterträda Emil Henning i posten som ordinarie ledamot. 

Kommunfullmälctige utsåg dock ingen vice ordförande i samband med fyllnadsvalet 
varför detta måste göras nu. 

Förslag till beslut 
Anders Björldund föreslår att kommunfullmälctige väljer Herbert Halvarsson till vice 
ordförande i styrelsen för Norra Dalarnas Lokaler AB. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Lokaler AB 

Herbert Halvarsson 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§18 AK KS 2016/02268-1 

Aktieägartillskott, Förenade småkommuners försäkrings AB 
(FSFAB) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Älvdalens Kommun inbetalar under 2017 ett villkorat aktieägartillskott om 
300 000 kronor till FSFAB. 

2. Återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet kommer att påbörjas när 
bolagets fria kapital uppgår till minst 6 miljoner kronor, detta enligt reviderad 
årsredovisning och i övrigt god finansiell ekonomisk ställning. 

3. Aktieägartillskottet finansieras via kommunens likvida medel. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2007 har Älvdalens Kommun varit delägare i FSFAB och har sedan dess haft 
FSFAB som försäkringsgivare för kommunförsäkringen. 

Extra bolagsstämman för FSFAB beslutade 5 oktober 2016 att föreslå respektive 
delägare i FSFAB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB (KSFAB) samt att påbörja en process för att avveckla FSFAB med start under 2017. 
Den extra stämman för KSFAB beslutade 15 november att i nuläget inte erbjuda 
delägarskap och försäkring till FSFAB :s delägare, utan att göra en kompletterande 
utredning som kommer att föreläggas KSFAB:s ordinarie stämma i maj 2017. 

Styrelsen för FSFABs intentioner är att påbörja en process för avveckling av FSFAB och 
att ägarkommunerna blir delägare i KSFAB och fortsatt från 2018 köper försäkring 
därifrån. Denna process blir dock senarelagd med anledning av KSFAB:s 
stämmobeslut. 

I och med den senarelagda awecklingsprocessen, alternativt fortsatt verksamhet för 
FSFAB, är det nu nödvändigt att ta in kapitaltillskott. Regelverket för försäkringsbolag 
ändrades under år 2016 genom det sk. Solvens I I direktivet. Krav ställs på minsta 
tillåtna kapital för försäkringsbolagen, för FSFABs del innebär det minst 34 mkr. Vid 
utgången av november 2016 var kapitalet (solvenskapitalet) 41 mkr. Marginalen ned till 
34 mkr bedömer bolaget vara så liten att tillskott behöver göras med 300 000 kr per 
delägare, totalt 7,2 mkr. Älvdalens Kommun nuvarande aktiepost i FSFAB är 2 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Äktieägartillskott, Förenade småkommuners försäkrings AB 
(FSFAB), daterad 2016-12-21. 

Bilaga: Skrivelse från FSFAB, Begäran kapitaltillskott, daterad 2016-11-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Utdragsbestyrkande 
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1. Älvdalens Kommun inbetalar under 2017 ett villkorat aktieägartillskott om 
300 000 kronor till FSFAB. 

2. Återbetalning av det villkorade alctieägartillskottet kommer att påbörjas när 
bolagets fria kapital uppgår till minst 6 miljoner Icronor, detta enligt reviderad 
årsredovisning och i övrigt god finansiell ekonomisk ställning. 

3. Alctieägartillskottet finansieras via kommunens likvida medel. 

Sändlista 
FSFAB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 19 AK KS 2017/00429-5 

Mottagande av medborgarförslag och motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och motionen och lämnar dem till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att kommunen ska delta i Earth Hour har inkommit till 
kommunfullmäktige, (dnr AK KS 2017/00104) 

En motion från fullmälctigeledamot Nils-Åke Norman om att live sända 
kommunfullmäktiges sammanträden via video har inkommit till kommunfullmäktige, 
(dnr AK KS 2017/00536) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 20 AK KS 2017/00429-4 

Protokollets justering 

Beslut 
Protokollet justeras på kommunkontoret i Älvdalen den 15 mars 2017. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 21 

Informationsärenden 
1. Budgetuppföljningsrapport 

2. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Revisorerna har ordet 3. 

4- Återrapportering från Vård- och 
Omsorgsförvaltningen angående 
Avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift 
vid skatteberäkning i Procapitas Vård- och 
omsorgssystem (KF § 97/2016) 

Dnr AK KS 2017/00430-1 

Dnr AK KS 2017/00430-2 

Dnr AK KS 2017/00430-3 

Dnr AK KS 2016/01883-2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


