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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Älvdalens biograf, 2019-03-04 kl. 17:00-19:00 

Edita Pinxter (c), vice ordförande 
Kristina Wahlström (c), 2:e vice ordförande 
Kjell Tenn (c) 
Peter Egardt (s) 
Kenneth Upphagen (sd) 
Maria Eriksson (c) 
Anette Eriksson (s) 
Nils-Åke Norman (m) 
Jan Spånberg (c) 
Marica Leandersson (c) 
Daniel Nyström (c) 
Kent Eriksson (s) 
Carina Källström (m) 
Östen Sjögren (kl) 
Birgitta Martinsson (sd) 
Mari Rustad (s) 
Henrik Skottheim (c) 
Gunnar Barke (s) 
Stephan Erixson (L) 
Rolf Melén (sd) 
Margareta Grabowska (s) 
Mattias Olsson (m) 
Birgitta Sjögren (ld) 
Patrik Samuelsson (c) 
Monica Jönsson Thollander (s) 
Åke Näslund (s) 
Maria W Abrahamsson (c) 
Mattias Högberg (s) 
Patrik Skörd (c), tjänstgörande ersättare för Karin Bogg (c) 
Berith Oisen (s), tjänstgörande ersättare för Stig Olsson (s) 
Vildor Barke (s), tjänstgörande ersättare för Kerstin Knuts (s) 
Johnny Wallström (sd), tjänstgörande ersättare för Tomas 
Andersson (sd) 
Rolf Knuts (sd), tjänstgörande ersättare för Lauri Robertsson (sd) 
Stefan Linde, kommundirektör 
Trång Lars Johansson, ordförande kommunrevisionen 
Marilou Hamilton Levin, VD Nodava AB/ÄVA AB 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Jan Spånberg (c) och Carina Källström (m) 

Älvdalens kommunkontor, 2019-03-19 

Paragraf 1-23 

Erik Jakobsson, sekreterare 

66/ M^ M -
Edita Pinxter (c), ordförande . — y 
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Carina Källström (m) och Jan Spånberg (c) 

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

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-03-04 

Överklagningstid: 'QS~£( - J_ fa ct ' Ö°f' / / 
Anslaget sätts upp: 2-0) 'OS ~fai ( Anslaget tas ner: f <3f- fl C/-

Förvaringsplats för protokollet: Älvdalens kommunhus 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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§1 AK KS 2019/00250-3 

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 på kommunens digitala anslagstavla. Kallelse 
och underrättelse om sammanträdet har i rätt tid sänts ti l l fullmäktiges ledamöter och 
ersättare» 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 5(33) 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-03-04 
Dokument nr: AK KS 2019/00037-6 

AK KS 2019/00250-1 

Val av justerare, protokollets justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Carina Källström (m) och Jan Spånberg (c) att justera 
dagens protokoll. 

KL 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 AK KS 2019/00250-2 

Dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 4 AK KS 2019/00098-1 

Omorganisation 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att samhällsutvecldingsförvaltningen och intern 
serviceförvaltning slås samman till en ny förvaltning, service- och 
utvecldingsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat om besparingar för att åtgärda det befarade 
underskottet för kommunens förvaltningar. 

En av åtgärderna är ett förslag till omorganisation där 
samhällsutvecldingsförvaltningen slås samman med intern serviceförvaltningen till en 
ny förvaltning, service- och utvecHingsförvaltningen, och därigenom sparas det in en 
tjänst som förvaltningschef. 

Yrkanden 
Nils-Åke Norman (m) yrkar att kommunstyrelsens förslag att slå ihop 
samhällsutvecklingsförvaltningen och intern serviceförvaltningen till en ny förvaltning, 
service- och utvecklingsförvaltningen, avslås. 

Peter Egardt (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmälctige 
beslutar att samhällsutvecklingsföi-valtningen och intern serviceförvaltning slås 
samman till en ny förvaltning, service- och utvecldingsförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Edita Pinxter (c) ställer proposition på Nils-Åke Normans (m) yrkande och 
Peter Egardts (s) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Egardts (s) yrkande. 

Votering 
Votering begärs. 

Ordförande Edita Pinxter (c) redogör för följande voteringsproposition: 

Ja, röstar den som vill att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Egardts (s) 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmälctige beslutar att 
samhällsutvecldingsförvaltningen och intern sei*viceförvaltning slås samman till en ny 
förvaltning, service och utvecldingsförvaltningen. 

Nej, röstar den som vill att kommunfullmäktige beslutar enligt Nils-Åke Normans (m) 
yrkande: kommunfullmäktige beslutar avslå kommunstyrelsens förslag att slå ihop 
samhällsutvecldingsförvaltningen och intern serviceförvaltningen till en ny förvaltning, 
service- och utvecldingsförvaltningen. 

fy C - -
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Voteringen genomförs och utfaller 23 Ja, 10 Nej, o avstår. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Egardts (s) yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Carina Källström (m), Mattias Olsson (m), Nils-Åke Norman (m), Birgitta Sjögren (kl), 
Östen Sjögren (ld), Rolf Knuts (sd), Birgitta Martinsson (sd), Rolf Melén (sd), Johnny 
Wallström (sd) och Kenneth Upphagen (sd) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Organisationsförändring 
Besparingsförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsutvecldingsförvaltningen och intern 
serviceförvaltning slås samman till en ny förvaltning, service- och 
utvecklingsförvaltningen. 

Sänd lista 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 

justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Votering § 4 Omorganisation 

Ja, röstar den som vill att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Egardts (s) 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att 
samhällsutvecklingsförvaltningen och intern serviceförvaltning slås samman till en ny 
förvaltning, service och utvecklingsförvaltningen. 

Nej, röstar den som vill att kommunfullmäktige beslutar enligt Nils-Åke Normans (m) 
yrkande: kommunfullmälctige beslutar avslå kommunstyrelsens förslag att slå ihop 
samhällsutvecldingsförvaltningen och intern serviceförvaltningen til l en ny förvaltning, 
service- och utvecldingsförvaltningen. 

Ordinarie ledamot Ersättande ledamot Ja Nej Avstår 
1 Kjell Tenn (C) X 
2 Peter Egardt (S) X 
3 Kenneth Upphagen (SD) X 
4 Maria Eriksson (C) X 
5 Anette Eriksson (S) X 
6 Nils-Åke Norman (M) X 
7 Lisbeth Mörk-Amnelius (KL) Frånvarande 
8 Jan Spånberg (C) X 
9 Stig Olsson (S) Berith Oisen (S) X 
10 Tomas Andersson (SD) Johnny Wallström (SD) X 
11 Marica Leandersson (C) X 
12 Kerstin Knuts (S) Viktor Barke (S) X 
13 Daniel Nyström (C) X 
14 Kent Eriksson (S) X 
15 Carina Källström (M) X 
16 Osten Sjögren (KL) X 
17 Birgitta Martinsson (SD) X 
18 Edita Pinxter (C) X 
19 Mari Rustad (S) X 
20 Kristina Mattsson (V) Frånvarande 
21 Henrik Skottheim (C) X 
22 Gunnar Barke (S) X 
23 Stephan Erixon Knagg (L) X 
24 Rolf Melén (SD) X 
25 Karin Bogg (C) Patrik Skörd (C) X 
26 Margareta Grabowska (S) X 
27 Mattias Olsson (M) X 
28 Birgitta Sjögren (KL) X 
29 Patrik Samuelsson (C) X 
30 Monica Jönsson Thollander (S) X 
31 Lauri Robertsson (SD) Rolf Knuts (SD) X 
32 Kristina Wahlström (C) X 
33 Åke Näslund (S) X 
34 Maria W Abrahamsson (C) X 
35 Mattias Högberg (S) X 

23 10 

; 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokollsanteckningar till punkt 4 i dagordningen 

Oppositionen finner det förvirrande då kommunstyrelsen redan tagit 
beslut i detta ärende 2019-02-12, 

Omorganisation 

Besparingsförslag 

Varför tas detta ärende upp i kommunfullmäktige också, när detta 
redan beslutats i kommunstyrelsen enligt sammanfattning? 

Nils-Åke Norman yrkade även avslag i ärendet besparingsförslag, vi 
menar att det saknas underlag på vilka besparingar det blir med att 
flytta Skrullebobarnen till Buskoviusskolan med avseende att 
Buskoviusskolan behöver anpassas till förskolebarnen. 

Inget underlag finns på vad det skulle kosta att renovera Skrullebo 
som vi har fått se. 

Vi har inte fått något underlag på vinsterna med att stänga Idre 
simhall och istället bussa barnen till Särna för simundervisning. 

Samtliga handlingar i underlaget är den samma som de underlag 
kommunstyrelsen fick ta del av inför sitt beslut. 

Besparing genom nedläggning av Idre simhall, flytt av Skrullebo och 
sammanslagning av intern serviceförvaltning. 

Vi uppfattar detta som att vi röstat på samma sak som 
kommunstyrelsen redan röstat om 2019-02-12. 

Nya Moderaterna Älvdalen 
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§5 AK KS 2019/00054-4 

Införande av myndighetsnämnd 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att införa en myndighetsnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med förändringar i kommunens förvaltningsorganisation kommer 
samhällsutvecklingsförvaltningen och intern serviceförvaltning att slås samman. 

Som en följd av det avvecklas samhällsutvecldingsutskottet och jävsnämnden. Istället 
inrättas en myndighetsnämnd. Den nya myndighetsnämnden kommer att besluta i 
ärenden som utgör myndighetsutövning mot ensldlda och mot kommunens 
verksamheter. 

Yrkanden 
Peter Egardt (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmälctige beslutar att införa en myndighetsnämnd. 

Sändlista 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§6 AK KS 2019/00164-1 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Beslut 
Kommunfullmälctige fastställer reglemente för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med kommunens omorganisation behöver kommunstyrelsens reglemente 
revideras. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 2019-01-18 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige: 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen. 

Sändlista 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

iz T4 CA 
Utdragsbestyrkande 
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§7 AK KS 2019/00054-1 

Reglemente för myndighetsnämnd 

Beslut 

Kommunfullmälctige ändrar reglementet enligt Maria Erikssons (c) yrkande. 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för myndighetsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med förändringar i kommunens förvaltningsorganisation kommer 
samhällsutvecklingsförvaltningen och intern serviceförvaltning att slås samman. Som 
en följd av det avvecklas samhällsutvecklingsutslcottet och jävsnämnden. Istället 
inrättas en myndighetsnämnd. 

Den nya myndighetsnämnden kommer att besluta i ärenden som utgör 
myndighetsutövning mot ensldlda och mot kommunens verksamheter enligt förslag till 
reglemente. 

Yrkanden 
Maria Eriksson (c) yrkar att ordet miljöbalk byts ut mot miljö- och 
hälsoskyddslagstiftning i punkt 1 i reglementet för att täcka ett större ansvarsområde. 

Beslutsgång 
Ordförande Edita Pinxter (c) finner att kommunfullmälctige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag med ändring av punkten 1 enligt Maria Erikssons (c) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Reglemente för myndighetsnämnd, 2019-01-09 
Förslag til l reglemente för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
myndighetsnämnden. 

Sändlista 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ledamöter och ersättare i myndighetsnämnd 
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§ 8 AK KS 2019/00368-1 

Val av ledamöter och ersättare till myndighetsnämnd 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande personer t i l l myndighetsnämnd för 
mandatperioden 2019-2022: 
Ordinarie ledamöter: Ersättare: 

Mattias Högberg (s) Per-Arne Pettersson (s) 
Tony Persson (s) Ros-Marie Löb (s) 
Edita Pinxter (c) Kristina Karonen (1) 
Patrik Skörd (c) Birgitta Åslund Jansson (c) 
Christer Hed (m) Lauri Robertsson (sd) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av 5 ledamöter och 5 ersättare i 
myndighetsnämnden för tiden 1 april 2019 till det sammanträde då val av 
myndighetsnämnd förrättas nästa gång det år då val av fullmäktige ägt rum i hela 
landet (år 2022). 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 2019-03-04 § 3. 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till myndighetsnämnd för 
mandatperioden 2019-2022: 

Ordinarie ledamöter: Ersättare: 

Mattias Högberg (s) Per-Arne Pettersson (s) 
Tony Persson (s) Ros-Marie Löb (s) 
Edita Pinxter (c) Kristina Karonen (1) 
Patrik Skörd (c) Birgitta Åslund Jansson (c) 
Christer Hed (m) Lauri Robertsson (sd) 

Sändlista 
Valda ledamöter och ersättare 

- * 4 / > 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9 AK KS 2019/00368-2 

Val av ordförande och vice ordförande i myndighetsnämnd 

Kommunfullmäktige väljer som ordförande och vice ordförande till myndighetsnämnd 
för mandatperioden 2019-2022: 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ordförande och vice ordförande i 
myndighetsnämnden för tiden 1 april 2019 till det sammanträde få val av 
myndighetsnämnd förrättas nästa gång. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 2019-03-04 § 4. 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige väljer som ordförande och vice ordförande till myndighetsnämnd 
för mandatperioden 2019-2022: 

Ordförande: Vice ordförande: 
Mattias Högberg (s) Edita Pinxter (c) 

Sändlista 
Vald ordförande och vice ordförande 

Beslut 

Ordförande: 
Mattias Högberg (s) 

Vice ordförande: 
Edita Pinxter (c) 

'Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 10 AK KS 2019/00367-3 

Fyllnadsval styrelseledamot Norra Dalarnas Fastighets AB 

Kommunfullmälctige utser Leo Persson (s) som ny styrelseledamot i Norra Dalarnas 
Fastighets AB för perioden 2019-06-01 till 2023-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Pettersson (s) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Norra Dalarnas 
Fastighets AB för perioden 2019-06-01 till 2023-05-31 varför fyllnadsval behöver ske. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Fastighets AB 
Leo Persson 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-03-04 
Dokument nr: AK KS 2019/00037-6 

16(33) 

§ l l AK KS 2019/00367-1 

Fyllnadsval till kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Tore Eriksson (c) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Edita Pinxter (c) har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunstyrelsen varför 
fyllnadsval behöver ske. 

Sändlista 
Tore Eriksson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 12 AK KS 2018/01842-150 

Val av ordförande till gemensam nämnd för 
löneadministration 2019-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer, efter nominering från Orsa kommun, Mikael Thalin (c) 
som ordförande i gemensam nämnd för löneadministration för perioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att efter nominering från Orsa kommun välja ordförande för 
gemensam nämnd för löneadministration för perioden 2019-2022. Orsa kommun har 
nominerat Mikael Thalin (c) som ordförande. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer, efter nominering från Orsa kommun, Mikael Thalin (c) 
som ordförande i gemensam nämnd för löneadministration för perioden 2019-2022. 

Sändlista 
Orsa kommun 
Mora kommun 
Norra dalarnas Löneservice 

Utdragsbestyrkande 
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§ 13 AK KS 2018/01834-3 

Medborgarförslag om matsedlar 

Beslut 
Kommunfullmälctige besvarar medborgarförslaget enligt innehållet i sammanfattning 
av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att medarbetarna i kommunens tillagningskök 
själva ska få bestämma vilka maträtter som ska serveras på respektive ort. Under 2018 
infördes gemensam matsedel för alla tre kommundelar. 

Kostpolicyn beskriver Älvdalens kommuns vision kring den mat som produceras och 
serveras i kommunens verksamheter. Syftet med policyn är att säkerställa matens 
kvalitet på alla plan. 

Kostpolicyn säger bland annat att kommunens mat ska vara anpassad efter 
Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Som ett led i att säkerställa och underlätta uppföljningen av Kostpolicyn har 
kommunen under 2018 infört gemensam matsedel för alla tre kommundelar. 

Vi behöver ha kontroll på kostnader per portion, näringsinnehåll och servera likvärdig 
mat i alla kommundelar. Utöver det kan vi med gemensam matsedel samordna 
kommunens kostnader för livsmedel. Detta ska inte innebära att vi serverar mer hel-
och halvfabrikat. Tillagningsköken ska gemensamt se över vilka hel- och halvfabrikat vi 
kan laga från grunden i alla kök. 

De ökade leraven på struktur kring personuppgifter gör att vi måste ha större kontroll 
när det gäller personuppgifter i samband med speciallcost och hemlevererade matlådor. 
För att det ska fungera administrativt måste vi ha gemensamma matsedlar och rutiner 
kring hanteringen av de samma. 

Ökande önskemål kring transparens och tillgänglighet på information från våra yngre 
kunder, men även från anhöriga till äldre kunder. För att vi ska kunna möta upp det på 
ett bra sätt behöver vi ha en matsedel som vi kan dela med oss av på ett enkelt och 
effektivt sätt. Med en gemensam matsedel kan vi säkerställa att rätt information når 
våra kunder på ett enkelt och tydligt sätt både när det gäller vilken mat som serveras 
och vad den innehåller. 

Med hänvisning till ovanstående har vi inte för avsikt att gå ifrån gemensam matsedel. 

Deltar ej i beslut 
Birgitta Sjögren (kl) och Östen Sjögren (ld) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om matsedlar, daterat 2018-11-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt innehållet i sammanfattning 
av ärendet. 

Sändlista 
Förslagsställaren 

- y 
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§14 AK KS 2015/02376-129 

Antagande av översiktsplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny översiktsplan, med tillhörande 
handlingar enligt beslutsunderlag. 
Kommunfullmälctige beslutar att bordlägga tillsättandet av en politisk styrgrupp för 
genomförande av översiktsplanens planförslag för planperioden 2019-2023. Frågan 
kommer hanteras vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Kommunstyrelsen i Älvdalens kommun tog den 15 maj 
2012 beslut om att revidera översiktsplanen från år 1994 och den 15 september 2015 
fastslogs en projektplan och likvida medel för arbetet. 

Ett förslag till översiktsplan har varit föremål för samråd under våren 2018. Under 
samrådet inkom ett åttiotal yttranden, som under sommaren arbetades in i planen. 

Mellan 15 oktober och 15 december 2018 har planen varit ute på granskning och 
handlingarna har varit utställda i Älvdalen, Särna, Idre samt på kommunens webbsida 
alvdalen.se. Här inkom ett tjugotal yttranden som sammanställts och besvarats i ett 
granskningsutlåtande. 

Efter antagande ska följande handlingar skickas till Boverket, Länsstyrelsen, 
landstinget och berörda kommuner enligt PBL 3 kap 22§ 

Översiktsplanen 
Samrådsredogörelse 
Granskningsyttrande 
Granskningsutlåtande 
Protolcollsutdrag med beslut 

Yrkanden 
Peter Egardt (s) yrkar att punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut ska utgå idag 
och hanteras vid ett senare tillfälle. 

Beslutsgång 
Ordförande Edita Pinxter (c) ställer proposition på Peter Egardts (s) yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens granslcningsyttrande för Älvdalens översiktsplan, daterat 2018-12-04 
Granskningsutlåtande, daterat 2019-01-04 
Samrådsredogörelse, daterat 2018-09-03 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmälctige beslutar att anta förslaget till ny översiktsplan, med 
tillhörande handlingar enligt beslutsunderlag. 

2. Utse en politisk styrgrupp för genomförande av översilctsplanens planförslag 
för planperioden 2019-2023. 

Sändlista 
Planarkitelct 
Enhetschef Samhällsenheten 
Förvaltningschef Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Boverket 
Länsstyrelsen Dalarna 
Region Dalarna 
Berörda kommuner enligt PBL 3 kap 22 § 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-03-04 
Dokument nr: AK KS 2019/00037-6 

22(33) 

§15 AK KS 2018/01447-21 

Antagande av VA-plan 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-plan (AK KS 2018/01447-20). 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga tillsättandet av en politisk styrgrupp för 
arbetet med VA-planen under planperioden. Frågan kommer hanteras vid ett senare 
tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 
Upprättat förslag till VA-plan har varit ute på samråd mellan den 15 oktober och 15 
december 2018. Handlingarna har sldckats ut till berörda samt funnits tillgängliga på 
kommunens hemsida samt vid kommunens kontaktcenter och kontoren i Särna och 
Idre. Utöver detta har det även hållits fyra separata möten i Storsätern, Idre, Särna och 
Älvdalen. De yttranden som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse där 
det framgår vilka ändringar som synpunkterna/ yttrandena har föranlett. Ändringarna 
har arbetats in i VA-översild och VA-planen. 

Yrkanden 
Peter Egardt (s) yrkar att punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut ska utgå idag 
och hanteras vid ett senare tillfälle. 

Beslutsgång 
Ordförande Edita Pinxter (c) ställer proposition på Peter Egardts (s) yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Samrådsredogörelse AK KS 2018/01447-19 
Reviderat förslag till VA-översikt AK KS 2018/01447-20 
Reviderat förslag till VA-plan AK KS 2018/01447-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta förslag till VA-plan (AK KS 2018/01447-20). 
2. utse en politisk styrgrupp för arbetet med VA-planen under planperioden 

Sändlista 
Samhällsenheten 
Älvdalen Vatten och Avfall AB 
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§16 AK KS 2018/02290-1 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten för 
Älvdalens kommun 

Beslut 
Kommunåillmälctige fastställer reviderade verlcsamhetsområden för vatten och 
spillvatten för Älvdalens kommun enligt Älvdalens Vatten och Avfalls styrelseprotokoll 
nr 6 2018 § 14 bilaga 8 samt tillägg enligt Älvdalens Vatten och Avfalls styrelseprotokoll 
nr 1 2019 § 9 bilaga 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Älvdalens Vatten och Avfall AB har på styrelsemöte 2018-10-25 behandlat 
ärende om reviderat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för älvdalens 
kommun. (ÄVA AB protokoll nr 6 § 14) 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att fasthålla förslag till reviderade 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten för Älvdalens kommun enligt 
bilaga nr 8. 

Beslutsunderlag 
Protokoll nr 6 Älvdalens Vatten och Avfall AB, § 14. 2018-10-25 

Bilaga 8 till protokoll nr 6 Älvdalens Vatten och Avfall AB, Verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta: 

Kommunfullmälctige fastställer reviderade verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten för Älvdalens kommun enligt Älvdalens Vatten och Avfalls styrelseprotokoll 
nr 6 2018 § 14 bilaga 8 samt tillägg enligt Älvdalens Vatten och Avfalls styrelseprotokoll 
nr 1 2019 § 9 bilaga 3. 

Sändlista 
Älvdalens Vatten och Avfall AB 
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§17 AK KS 2019/00306-2 

V A - T a x a 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Höja anläggningsavgiften för VA med 15% från och med 1 april 2019. 
2. Höja brulcningsavgiften för VA med 15% från och med 1 april 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Älvdalens Vatten och Avfall AB har behandlat ärendet VA-taxa och 
föreslår kommunfullmälctige att höja taxan. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet. 

VA-taxan utgörs av två delar, anläggningsavgiften och brulcningsavgiften. 

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som debiteras vid anslutning till VA-nätet. 
Brulcningsavgiften är en periodisk kostnad som debiteras till alla anslutna brukare. 

Marilou Hamilton Levin, VD för Nodava AB redogör för ärendet på 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Yrkanden 

Kenneth Upphagen (sd) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Kent Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Edita Pinxter (c) ställer proposition på Kenneth Upphagens (sd) yrkande 
om återremiss av ärendet och Peter Egardts (s) yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut enligt följande. 
Först tar kommunfullmäldige ställning till om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Sedan tar kommunfullmäktige ställning till Peter Egardts (s) yrkande 
om bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäldige beslutar att ärendet ska avgöras idag och att 
kommunfullmäktige bestluar enligt Peter Egardts (s) yrkande. 

Reservationer 
Carina Källström (m), Mattias Olsson (m), Nils-Ålce Norman (m), Birgitta Sjögren (kl), 
Östen Sjögren (kl), Rolf Knuts (sd), Birgitta Martinsson (sd), Rolf Melén (sd). Johnny 
Wallström (sd) och Kenneth Upphagen (sd) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Älvdalens Vatten och Avfall AB styrelseprotokoll nr 1 2019 § 20 VA-taxa 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta enligt förslag från Älvdalens 
vatten och Avfall ABs styrelse att: 

1. Höja anläggningsavgiften med 15% från och med 1 april 2019. 
2. Höja brulcningsavgiften med 15% från och med 1 april 2019. 

Sändlista 
Älvdalens Vatten och Avfall AB 

Justerandessignatur 
C l 

. . . . 1 / ' : 1771 Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-03-04 
Dokument nr: AK KS 2019/00037-6 

26(33) 

§18 AK KS 2018/02349-1 

Utbetalning av partistöd 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Partistödet som lämnas till fullmäktiges partier 2019 fastställs till 13 703 kr i 
grundstöd och 8 079 ler i mandatstöd. 

2. Partistöd utbetalas år 2019 till samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige. 

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

Grundstöd och mandatstöd räknas upp årligen med KPI oktober 2017 som bas. Med 
den beräkningen blir de stöd som ska betalas ut 2019: 

• grundstöd 13 703 kr 
• mandatstödet 8 079 kr 

Enligt reglemente gällande partistöd i Älvdalens kommun ska partierna årligen lämna 
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som avses 
i kommunallagen. Redovisning ska vara inlämnad till kommunen senast 30 juni året 
efter det att stödet lämnats. 

Samtliga partier som har fått stöd 2017 har lämnat in redovisning per den 30 juni 2018. 

Beslutsunderlag 
Reglemente gällande partistöd i Älvdalens kommun, senast reviderat av kf 2017-12-11 
Beräkning av partistöd för utbetalning 2019 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Partistödet som lämnas till fullmäktiges partier 2019 fastställs till 13 703 kr i 
grundstöd och 8 079 kr i mandatstöd. 

2. Partistöd utbetalas år 2019 till samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige. 

Sändlista 
Jonas Källman 

f fa fa 
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§19 AK KS 2018/00066-8 

Borgensförbindelse och avtal med Kommuninvest 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

att Älvdalens kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
7 augusti 1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Älvdalens kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger företräda Älvdalens kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

att Älvdalens kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Älvdalens 
kommun den 30 maj 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

att Älvdalens kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Älvdalens 
kommun den 30 maj 2011, vari Älvdalens kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommundirektör Stefan Linde och ekonomichef Jonas Källman att för 
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Älvdalens kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 augusti 
1996 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 30 
november 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäldige. Giltighetstiden för Älvdalens kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör 
ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse borgensförbindelserna 
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har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Älvdalens kommun 
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ert avtal om medlemmarnas ansvar för 
Svenska kommuner och landsting i samverkan 114885-V4, Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Älvdalens kommun undertecknade regressavtalet den 
30 maj 2011 och garantiavtalet den 30 maj 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och garantiavtalet således 
ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en 
bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 
("Bel<räftelsen"). 

En checldista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 
bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar 
(i dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer 
checklistan. Älvdalens kommun ska vidta följande åtgärder enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Älvdalens kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 augusti 
1996 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmälctige den 30 
november 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Älvdalens kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör 
ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse borgensförbindelserna 
har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Älvdalens kommun 
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
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bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Svenska kommuner och landsting i samverkan 114885-V4, Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Älvdalens kommun undertecknade regressavtalet den 
30 maj 2011 och garantiavtalet den 30 maj 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och garantiavtalet således 
ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en 
bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 
("Bekräftelsen"). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 
bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar 
(i dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer 
checldistan. Älvdalens kommun ska vidta följande åtgärder enligt förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

att Älvdalens kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
7 augusti 1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Älvdalens kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger företräda Älvdalens kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

att Älvdalens kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Älvdalens 
kommun den 30 maj 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

att Älvdalens kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Älvdalens 
kommun den 30 maj 2011, vari Älvdalens kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommundirektör Stefan Linde och ekonomichef Jonas Källman att för 
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sändlista 
Kommuninvest 
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§20 AK KS 2018/01785-3 

Revidering av bilaga till skolskjutsreglemente, busskort och 
barnomsorgsplats 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad bilaga til l skolskjutsreglemente enligt förslag 
daterat 2018-12-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över skolskjutsansökningarna och funnit 
att det är 10 elever som ej har blivit beviljade skolkort på grund av att de har 
fritidshemsplats. 

Förvaltningen ser att det är en ringa kostnad (320 ler per månad och barn) att bevilja 
även dessa barn skolkort. 

För att möjliggöra detta behöver bilagan till skolskjutsreglementet ändras. 

Ett tillägg i punkten 3.1.4 till enligt följande föreslås: 

Elever som är berättigade skolskjuts och har fritidshemsplats erhåller skolkort. 
Kommunen gör inga extra tilläggsresor för buss eller taxiför barn som har resor till 
och från fritidshem före eller efter skolans starttid eller sluttid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Revidering av bilaga til l skolskjutsreglemente, busskort och 
fritidshemsplats, 2018-12-06 
Bilaga till skolskjutsreglemente daterad 2018-12-06 
Protokollsutdrag, barn- och utbildningsutskottet § 12, 2018-12-13 
Skolskjutsreglemente, reviderat 2010-12-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige antar reviderad bilaga till skolskjutsreglemente enligt förslag 
daterat 2018-12-06. 

Sändlista 
Trafikplanerare 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
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21 AK KS 2019/00248-1 

Medborgarförslag, utredning om besparingar i 
skolverksamheten norra kommundelen 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och sänder det till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag angående en utredning om besparingar i skolverlcsamheten i 
norra kommundelen har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit 2019-01-30 

Sändlista 
Förslagsställare 

Utdragsbestyrkande 
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§ 22 

Informationsärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet AK KS 2019/00250-4 

Kommunstyrelsens ordförande 
Kjell Tenn (c) informerar om 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Det befarade underskortet om ca -12 
miljoner kronor som var prognosen i 
början på 2018 ser i dagsläget ut att ha 
vänt ti l l ett överskott på ca 3 miljoner. 
Kommunstyrelsens ordförande tackar 
förvaltningarna för det goda jobbet. 

För 2019 är prognoserna åter ett 
underskott. Kommunstyrelsen arbetar 
med att få verksamheterna att rymmas 
inom de budgetramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 

2. Revisorerna har ordet AK KS 2019/00250-6 

Kommunrevisionens ordförande Trång 
Lars Johansson informerar om 
revisorernas verksamhet. 

/ 
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§ 23 

Delgivningar 
1. Beslut om delegering av beslutanderätt till AK KS 2019/00178-1 

Överförmyndare i Samverkan i övre 
Dalarna 

2. Skrivelse till kommunfullmäktige från AK KS 2019/00254-1 
Älvdalens ridklubb 

3. Kallelse AK Kommunfullmäktige 2019-03- AK KS 2019/00037-2 
04 

* ^ fa 
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