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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2020-09-28 kl. 17:00 
Plats: Älvdalens biograf 

Smittskyddsåtgärder  
Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 uppmanas deltagare att hålla 

avstånd till varandra och i övrigt följa myndigheternas instruktioner.  

Allmänhetens frågestund, cirka kl. 17:30 
På grund av rådande smittskyddsläge uppmanas allmänheten att:  

 Ta del av sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbsida, 

istället för att närvara på plats. 

 Lämna in eventuella frågor till allmänhetens frågestund i förväg för att få 

de upplästa på mötet. Din fråga ska vara oss till handa senast torsdag 24 

september och kan lämnas in via kommunens webbsida, e-post, post, telefon 

eller i person till ett av kommunens kommunkontor. Frågeställaren ska vara 

kommunmedlem och kan inte vara anonym.  

 Anmäl dig i förväg om du trots ovanstående alternativ vill närvara på plats. 

Anmälan sker till kommunens kontaktcenter tfn. 0251-313 00 eller epost 

kommun@alvdalen.se. 

 

Öppnande, närvaro 

Beslutsärenden 
 1. Kungörelse 

 
 2. Val av justerare 

 
 3. Dagordning 

 
 4. Mottagande av medborgarförslag från Kommunutvecklarna,  

Rusta upp Norra parken i Älvdalen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och sänder det till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

 5. Mottagande av medborgarförslag från Kommunutvecklarna, 
"Fryshuset" - med utbildnings- och självledarskapskonceptet 
TRIVAS 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och sänder det till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

 6. Mottagande av medborgarförslag från Kommunutvecklarna, 
Wäsabacken - pulka och bob för invånare i Älvdalens kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och sänder det till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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 7. Mottagande av medborgarförslag, soptunnorna vid kyrkmuren i 

Särna flyttas till återvinningsstationen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och sänder det till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

 8. Mottagande av motion, nominera Särna gammelkyrka som 
världsarv 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

 9. Svar på medborgarförslag, säsongsarbetare i företag som får 
kommunalt stöd ska skattskriva sig i kommunen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige lämnar sammanfattning av ärendet som svar till 
förslagsställaren. Kommunfullmäktige beslutar därmed att 
medborgarförslaget är besvarat. 
 

 10. Svar på medborgarförslag, gör Älvdalen till norra Europas 
astrokommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige lämnar sammanfattning av ärendet som svar till 
förslagsställaren. Kommunfullmäktige beslutar därmed att 
medborgarförslaget är besvarat. 
 

 11. Svar på medborgarförslag, miljövänligare transporter 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanfattningen utgör svar på 
medborgarförslaget. Härmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 

 12. Svar på medborgarförslag, gym och caféverksamhet Idre simhall 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att svara förslagsställaren enligt 
sammanfattning av ärendet. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 

 13. Svar på motion om syfte och begränsning av ramavtal 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vad som framgår 
under sammanfattning av ärendet. 
 

 14. Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser NN som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

 15. Fyllnadsval, ledamot Älvdalens Vatten och Avfall AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser NN till ny ledamot i Älvdalens Vatten och Avfall 
AB. 
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 16. Fyllnadsval, ledamot Norra Dalarnas Fastighets AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser NN till ny ledamot i Norra Dalarnas Fastighets AB. 
 

 17. Fyllnadsval, ersättare Norra Dalarnas Lokaler AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser NN till ny ersättare i Norra Dalarnas Lokaler AB. 
 

 18. Bostadsförsörjningsprogram 2020–2030 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta huvuddokumentet 
Bostadsförsörjningsprogram 2020–2030, Mål och Riktlinjer. 
 

 19. Älvdalen vatten och avfall AB begäran om utökat borgensåtagande 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Älvdalen 
Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 500 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 20. Ansvarsfrihet för Norra Dalarna samordningsförbund (FINSAM) 
för 2019 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter i Norra Dalarnas samordningsförbund för 
verksamhetsåret 2019. 
 

 21. Ansvarsfrihet för Gemensamma Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för 
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden Dalarna och dess enskilda ledamöter för 
verksamhetsåret 2019. 
 

 22. Förändring av taxa från 2021, Brandkåren Norra Dalarna 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna enligt 

förslag. 

Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01. 

 23. Avgift för anvisad föräldrautbildning för adoption 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:   
Kommunfullmäktige fastställer en avgift på upp till 4 200 kronor exklusive 
moms per person för anvisad föräldrautbildning för adoption. 
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 24. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och 

säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård giltig tiden 2020-
01-01--2022-01-01 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner ”Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” för 
tiden 2020-01-01 – 2022-01-01.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. 

Informationsärenden 
1. Information om Visit Dalarna, besök av styrelseledamot  

2. Angående tidigare förfrågan om kommunalt borgensåtagande, Stiftelsen  

Idre Fjäll 

3. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

4. Information från ekonomichefen 

5. Kommunrevisionens ordförande har ordet 

6. Avsägelser och nya ledamöter/ersättare i fullmäktige 

Delgivningar 
1. Protokoll från bolagsstämma i Nodava AB 

2. Protokoll från bolagsstämma i ÄVA 

3. Norra Dalarnas Fastighets AB:s årsredovisning för 2019 

4. Verksamhetsuppföljning VUP 1 2020, Brandkåren Norra Dalarna 

5. Brev angående arbetsmiljön på Idre Fjäll, styrelsens ansvar för medarbetarnas 

arbetsmiljö och för Idre Fjälls framtid?  

6. Kallelse/Dagordning Kommunfullmäktige 2020-09-28 

 

 

 

Stig Olsson (s) Hanna Dahlkvist 
Ordförande Sekreterare 

 




