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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

, 2017-05-15 kl. 17:00 

Stig Olsson (s) ordförande 
Åke Näslund (s) vice ordförande 
Inger Nyberg (c) 2:e vice ordförande 
Peter Egardt (s) 
Kjell Tenn (c) 
Margareta Grabowska (s) tjänstgörande ersättare för Gunnar Barke (s) 
Maria Eriksson (c) 
Nils-Åke Norman (m) 
Kerstin Knuts (s) 
Rolf Knuts (sd) 
Kent Eriksson (s) tjänstgörande ersättare för Emil Henning (s) 
Jan Spånberg (c) 
Birgitta Sjögren (kl) tjänstgörande ersättare för Lisbeth Mörk-Amnelius (kl) 
Mattias Högberg (s) 
Leif Ekström (s) 
Kjell Landén (m) 
Karita Graf (c) tjänstgörande ersättare för Marica Leandersson (c) 
Maria Åslund (s) 
Daniel Nyström (c) 
Birgitta Martinsson (sd) 
Anette Eriksson (s) tjänstgörande ersättare för Christine Lundberg (s) 
Ann-Britt Larsson (m) 
Östen Sjögren (kl) 
Maria Hinders (s) 
Anders Björldund (s) 
Göran Olsson (c) 
Helena Andersson (mp) tjänstgörande ersättare för Anneli Qvicker (mp) 
Mari Rustad (s) tjänstgörande ersättare för Karin Ardefelt (s) 
Ulla-Britt Emanuelsson (s) 
Viktor Barke (s) tjänstgörande ersättare för Jan-Olov Heed (s) 
Roland Dahlström (c) 
Stefan Linde, kommundirektör 
Jonas Källman, ekonomichef 
Bengt Whelin, § 44 
Göran Carlsson, § 44 
Karin Olsson, kommunvägledare, § 44 
Ulla Look Larsson, kommunvägledare, § 44 
Anette Eriksson (s) och Östen Sjögren (ld) 

V / 

Paragraf 22 - 45 

Erik Jakob; ekreterare 

/ 

Stig Olsson (s), ordförande // / 

Anette Eriksson (s) och Östen Sjögrenfkl), justerare Anslag finns på sidan 2. 



PROTOKOLL 2(30) 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2017-05-15 
Dokument nr: AK KS 2017/00037-11 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2017-05-15 

Överldagningstid: ' JLOl^-Oé? 
Anslaget sätts £ # f f K Anslaget tas ner: ^ ^ _ {• 
upp: 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Kungörelse 

Val av justerare 

Dagordning 

Svar på motion om egen busstrafik 

Svar Medborgarförslag reparation skateramp Särna 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Gransk profil 

Erbjudande om delägarskap i Inera 

Anläggningstaxa för VA 

Avfallstaxa 

Markförsäljningspolicy 

Policy för arbetsintegrerande sociala företag 

Avsägelse av samtliga uppdrag inom Älvdalens kommun, Per-Arne 
Pettersson (c) 

Fyllnadsval till kommunstyrelsen 

Fyllnadsval av ersättare i jävsnämnden 

Fyllnadsval till styrelse Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB 

Fyllnadsval till krisledningsnämnden 

Fyllnadsval till Norra Dalarnas Lokaler AB 

Fyllnadsval till Norra Dalarnas Fastighets AB 

Fyllnadsval till Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 

Mottagande av medborgarförslag och motioner 
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§ 22 

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. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§ 23 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anette Eriksson och Östen Sjögren att justera dagens 
protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 24 

Dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen för dagens sammanträde med tillägget 
att ärendet Fyllnadsval till Gemensam nämnd för social myndighetsutövning hanteras 
som ärende 20. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Stig Olsson redogör. 

Kommunfullmäktige behöver välj en ledamot till Gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning. 

Förslag till beslut 
Ordförande Stig Olsson föreslår att ärendet Fyllnadsval till Gemensam nämnd för 
social myndighetsutövning läggs till på dagordningen och hanteras som ärende 20. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 25 AK KS 2016/02169-2 

Svar på motion om egen busstrafik 

Beslut 
Kommunfullmälrtige beslutar att avslå motionen med hänsyn till att nuvarande avtal 
med Region Dalarna gäller till och med 2026. 
Det åligger kommunstyrelsen att bevaka kommunens intressen kring 
kollektivtrafikfrågor. 

Med detta skall motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in från Inger Nyberg (c) och Åke Näslund (s) om att kommunen 
bör undersöka möjligheten att sköta busstrafiken i egen regi. 

Samhällsenheten har här sammanställt fakta som kan vara underlag för en diskussion 
där politiken kan ta ställning till om man vill gå vidare med en utredning i frågan. 

Fakta: 
I rapporten "Den goda resan" från utredningen som gjordes 2003 beskrivs samverkan 
kring kollektivtrafiken i länet. Olika alternativ för hur kollektivtrafiken kan samordnas 
redovisas. Kommunerna i Dalarna, kommunförbundet Region Dalarna och Landstinget 
Dalarna har utifrån det kommit överens om samverkan. 

Älvdalens kommun har beslutat att Region Dalarna skall vara vår 
kollektivtrafikmyndighet. Trafiken är upphandlad av Region Dalarna även för vår 
kommun och det nuvarande avtalet gäller t o m 2026. 

Skulle man ta tillbaka trafiken till egen regi innebär det att avtalet måste brytas. 
Kostnaden för det behöver utredas ytterligare för att samhällsenheten ska kunna svara 
korrekt. 

Beslutsunderlag 

Den goda resan i Dalarna- rapport från utredningen Dalarnas framtida kollektivtrafik 

Avtal mellan Region Dalarna och Älvdalens kommun 

Motion, inkommit 2016-11-14. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänsyn 
till att nuvarande avtal med Region Dalarna gäller till och med 2026. 

Det åligger kommunstyrelsen att bevaka kommunens intressen kring 
kollektivtrafikfrågor. 

Med detta skall motionen anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Åke Näslund 
Inger Nyberg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§26 AK KS 2016/01637-3 

Svar Medborgarförslag reparation skateramp Särna 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in gällande reparation av den skateramp som finns 
vid lekplatsen i Särna. 

När rampen skulle lokaliseras inför detta ärende visade det sig att den nu inte finns på 
platsen utan antagligen är nedplockad av annan part. 

Vid fullmälctigesammanträdet uppmärksammas det att kommunen genom Tekniska 
nämnden 2004 beslutade att finansiera lekparken samt skaterampen med 120 000 
Icronor. (TN § 44/2004) 

Yrkanden 
Östen Sjögren yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare utredning på grund av 
felaktigt beslutsunderlag. 

Mari Rustad bifaller Östen Sjögrens yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Olsson ställer proposition på Östen Sjögrens yrkande med bifall av 
Mari Rustad att ärendet ska återremitteras för vidare utredning. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Svar Medborgarförslag reparation skateramp Särna, 
daterat 2017-03-16. 

Medborgarförslag reparation av skateramp vid lekparken i Särna, 
inkommit 2016-08-23. Dnr AK KS 2016/01637-1. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ingen åtgärd kommer att 
genomföras från kommunens sida. 

Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat. 

Sändlista 
Förslagslämnare, Ingrid Nyberg 
Enhetschef Kultur- och fritid Maria Thorstensson 

JusteVändes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 27 AK KS 2015/01759-9 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Beslut 
Kommunfullmälctige utför en redalctionell ändring på dokumentet innan antagandet: 
I den sista meningen i 1 § ska det hänvisas till bestämmelser i 21 §, inte 17 §. 
Kommunfullmälctige beslutar att anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Älvdalens kommun med den redaktionella ändringen ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordningslagen OL (SFS 1993:1617) ger kommunerna möjlighet att utfärda lokala 
föreskrifter, för att upprätthålla ordningen på offentlig plats. 

Här lämnas förslag på Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älvdalens kommun. 

Ärendet behandlades i kommunfullmälctige 2016-11-14 (KF § 85/2016) och 
återremitterades för att vidare utredas angående Camping. 

Ett nytt förslag har utarbetats. 

Kommunfullmälctige uppmärksammar behov av redaktionella ändringar då en 
hänvisning i 1 § hänvisar felaktigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterat 2017-03-28. 

Bilagor: Allmänna lokala ordningsföreskrifter Älvdalens kommun 
Karta Tätbebyggt område; Älvdalen, Särna och Idre 
Kartor Camping norr och söder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Älvdalens kommun. 

Sändlista 
Beredskapssamordnare Pege Andersson 
Kommundirektör Stefan Linde 
Förvaltningschef Samhällsutvecklingsförvaltningen Christina Holback 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§28 AK KS 2017/00697-1 

Grafisk profil 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommuns nuvarande grafiska profil är framtagen och anpassad efter 
värderingar, intressen och målgrupper från 2006. Med tiden har formspråket blivit 
otydligt på grund av anpassningar efter nya användningsområden. Exempelvis har den 
samiska texten lagts till i logotypen. Vårt visuella uttryck uppfattas inte längre modernt 
och framåtblickande. 

Vår grafiska profil är grunden till vår visuella kommunikation och vårt ansikte utåt. 
Den nya profilen är bättre anpassad til l de digitala kanaler och tjänster som Älvdalens 
kommun erbjuder. En enhetlig profil med begränsat antal färger leder i förlängningen 
till att vi sparar pengar i vårt kommunikationsarbete. 

Syfte med en ny grafisk profil: 

• Höja vårt varumärke, vår trovärdighet och vårt professionella intryck 
• Vara funktionell och anpassad efter dagens behov 
• Vara kostnadseffektiv 
• Tydliggöra användandet av sydsamiska och älvdalska 

Älvdalens kommun är en samisk förvaltningskommun och det sydsamiska språket ska 
likställas med det svenska språket. Det innebär att exempelvis namn och titlar ska 
skrivas med samma typsnitt och storlek. Detta tydliggörs i den nya grafiska profilen. 

Älvdalens kommun ska stärka älvdalskan. Hur älvdalskan med fördel kan användas i 
markandsföringssyfte ges exempel på i den nya grafiska profilen. 

Älvdalens kommuns uttryck ska vara genomtänkt, tydligt och konsekvent. Den nya 
grafiska profilen är ett effelctivt hjälpmedel för medarbetare, tryckerier och media med 
flera för att bidra till vårt enhetliga utseende. 

Kommunens kommunikatör Lotta Andersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Nils-Åke Norman yrkar att ärendet ska återremitteras för att vänta med 
genomförandet. 

Åke Näslund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anette Eriksson yrkar att ärendet ska återremitteras för framtagande av en ny logotyp 
för Älvdalens kommun. 

Kjell Landén yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta fram ett kostnadsförslag för 
genomförandet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Mari Rustad yrkar art ärendet ska återremitteras för att framtagande av en ny logotyp 
för Älvdalens kommun samt ett kostnadsförslag för genomförandet. 

Propositionsordning 
Ordförande Stig Olsson ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras till kommunstyrelsen. 

Ordförande finner att kommunfullmälctige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Grafisk profil, daterat 2017-03-27. 

Bilaga: Älvdalens kommun grafisk profil 20170314 AU. Dnr AK KS 2017/00697-1. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny logotyp och ny 
grafisk profil enligt bilaga Älvdalens kommun grafisk profil 20170314 AU, Dnr AK KS 
2017/00697-1. 

Sändlista 
Kommunikatör Lotta Andersson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 29 AK KS 2017/00701-2 

Erbjudande om delägarskap i Inera 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 Icronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten 
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget 
sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveclding. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat 
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 
16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 
delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare - sex från kommunsidan, 
sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig selctor. Ett breddat ägande ligger också 
i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveclding genom digitala lösningar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: Erbjudande om delägarskap i Inera, daterat 2017-03-27. 

Bilagor: 
Missiv, dnr 16/04367, daterat 2017-03-24. 
Beslutsunderlag till kommunerna, odaterat. 
Aktieöverlåtelseavtal. 
Anslutningsavtal Inera AB. 
Aktieägaravtal. 
Bolagsordning. 
Ägardirektiv. 
Inera årsrapport 2015. 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) alctier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 Icronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Sändlista 
SKL Företag AB 
Ekonomichef Jonas Källman 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
S a m m a n t r ä d e s d a t u m : 2017-05-15 
Dokument nr: AK KS 2017/00037-11 

15(30) 

§30 AK KS 2017/00828-2 

Anläggningstaxa för VA 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar 

1. Att fastställa nya nivåer på anläggningsavgift för VA enligt bilaga nr 5 
(PRISBILAGA i , ANLÄGGNINGSAVGIFTER) från Älvdalens Vatten och Avfall 
AB Protokoll nr 2. 

2. Att den nya taxan ska gälla från och med 2017-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens Vatten och Avfall AB har arbetat fram ett förslag till revidering av 
anläggningstaxan för VA. 

För att uppnå en nödvändig kostnadstäclcningsnivå på anslutningar de kommande åren 
föreslås nivåerna på anläggningstaxan justeras upp. 

I normalfallet för bostadsfastigheter innebär revideringen av taxan en höjning från 
100 000 kronor + moms till 120 000 Icronor + moms. 

Yrkanden 
Kent Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag med bilagor från Älvdalens Vatten och Avfall AB Protokoll nr 2, 
2017-04-06. (ÄVA§ 12/2017) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förslag från Älvdalen 
Vatten och Avfall AB:s styrelse: 

1. Att fastställa nya nivåer på anläggningsavgift för VA enligt bilaga nr 5. 
2. Att den nya taxan ska gälla från och med 2017-07-01. 

Sändlista 
Älvdalens Vatten och Avfall AB 

Justerändes signatur Utdragsbestyrkande 
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§31 AK KS 2017/00829-2 

Avfallstaxa 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Att anta ny avfallstaxa enligt bilaga nr 4 från Älvdalens Vatten och Avfall ABs 
Protokoll nr 1. 

2. Att den nya taxan ska gälla från och med 2017-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Avfallstaxan i Älvdalen har sedan starten av Älvdalen Vatten och Avfall Ab i stort sett 
varit oförändrad förutom några smärre justeringar. 2010 var kostanden för en villa 
inMusive hämtning av matavfall 2980 kr / år och 2016 ligger kostnaden på 2962 kr/år. 
Under 2016 har det genomförts en ny upphandling för insamling av hushållsavfall 
vilket resulterade i en kostnadssänkning för Älvdalen på ca 700 tkr/år. 

Det nya förslaget ti l l avfallstaxa är en sänkning med 10% för merparten av kommunens 
avfallskunder. 

Yrkanden 
Kent Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag med bilagor från Älvdalens Vatten och Avfall AB Protokoll nr 1, 
2017-02-02. (ÄVA § 10/2017) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta enligt förslag från Älvdalen 
Vatten och Avfall AB:s styrelse: 

1. Att anta ny avfallstaxa enligt bilaga nr 4. 
2. Att den nya taxan ska gälla från och med 2017-07-01. 

Sändlista 
Älvdalens Vatten och Avfall AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2016/01780-3 

Markförsäljningspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förelagt förslag till 
policy för försäljning av skogsfastigheter med andel i besparingsskog. 

Sammanfattning av ärendet 
Markingenjören har tagit fram förslag till policy för försäljning av skogsfastigheter med 
andel i besparingsskog. 

"Policy. försäljning av skogsfastigheter med andel i besparingsskog 

Älvdalens kommun är ägare till skogsfastigheter i hela kommunen. 

I slutet av 1800-talet bildades två besparingsskogar i kommunen, Älvdalens och Särna-
Idre Besparingsskog. Som delägare har man rätt att vara med och påverka 
besparingsskogens framtid och utveckling. Fastigheterna är åsatta ett jordtal, utifrån 
det har fastighetsägaren ett visst antal röster. Andel i besparingsskogarna ger även 
jakträtt på respektive besparings totala marldnnehav för småviltsjakt. Även annan jakt 
kan en köpare få tillgång till genom att bli ägare till en fastighet med andelar i 
besparingsskog. 

Kommunens policy är att behålla skogsfastigheter i kommunens två besparingsskogar. 
Älvdalens kommun vill vara med och påverka besparingsskogens framtid och 
utveckling. Älvdalens kommun avser även att använda den skogsmark med sk. andelar 
i besparingsskogarna, vid eventuella markbyten som främjar samhällsutvecklingen." 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: Markförsäljningspohcy, daterat 2017-03-20. 

Markförsäljningspolicy, daterad 2017-03-14. Dnr AK KS 2017/01780-1. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förelagt förslag till 
policy för försäljning av skogsfastigheter med andel i besparingsskog. 

Sändlista 
Markingenjör Solveig Strand 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 3 AK KS 2016/02171-1 

Policy för arbetsintegrerande sociala företag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Älvdalens Kommuns policy för 
arbetsintegrerande sociala företag. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens Kommun vill anta en policy som ska tydliggöra och stärka de 
arbetsintegrerande sociala företagens roll för en växande kommun. Människors 
etablering på arbetsmarknaden är viktig för kommunens ekonomi. Genom 
dokumentet kommer Älvdalens Kommun att fokusera på följande punkter: 

• Förankra policydokument och sprida kunskap om detta. 
• Utveckla samverkansformer mellan kommunen och de lokala 

arbetsintegrerande sociala företagen. 
• Stärka de kommunala förvaltningarna och bolagen i offentlig upphandling med 

sociala kriterier och social ansvarsfull upphandling. 
• Jobba för att bredda utbudet av arbetsintegrerande sociala företag i hela 

kommunen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Policy för arbetsintegrerande sociala företag, daterat 2016-12-19. 

Förslag till Älvdalens Kommuns policy för arbetsintegrerande sociala företag, daterat 
2017-01-05. Dnr AK KS 2016/02171-1. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Älvdalens Kommuns 
policy för arbetsintegrerande sociala företag. 

Sändlista 
Enhetschef för Arbete & utveckling Björn Tegnér 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§34 AK KS 2017/00187-1 

Avsägelse av samtliga uppdrag inom Älvdalens kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Per-Arne Pettersson (c). 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Pettersson (c) Blund Erik Vägen 5. 796 91 Älvdalen avsäger sig samtliga 
politiska uppdrag inom Älvdalens kommun för återstående del av mandatperioden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§35 

Fyllnadsval till kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att som nya ordinarie ledamot i kommunstyrelsen utse 

Kent Eriksson (s) Grötholen 301, 790 91 Idre 

Mari Rustad (s) Björkvägen 3, 790 90 Särna 

Kommunfullmäktige beslutar att som nya ersättare i kommunstyrelsen utse: 

Berith Oisen (s) Heavägen 87, 790 90 Särna 

Arne Jönsson (s) Dalavägen 4, 790 91 Idre 
Sammanfattning av ärendet 

Arne Jönsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 

Karin Ardefelt (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 

På grund av avsägelserna behöver kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval. 

Förslag 
Anders Björklund föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen utse 
Kent Eriksson (s) Grötholen 301, 790 91 Idre 
Mari Rustad (s) Björkvägen 3, 790 90 Särna 

Som ny ersättare i kommunstyrelsen utse: 
Berith Oisen (s) Heavägen 87, 790 90 Särna 
Arne Jönsson (s) Dalavägen 4, 790 91 Idre 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§36 

Fyllnadsval av ersättare i jävsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer ingen ny ersättare till jävsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Berith Oisen (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i jävsnämnden. 
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval till uppdraget. 

Anders Björklund informerar kommunfullmäktige att ingen ny ersättare är funnen och 
att platsen lämnas vakant idag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§37 AK KS 2017/00187-14 

Fyllnadsval till styrelse Norra Dalarnas Fastighets- och 
Infrastruktur AB 

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ordinarie styrelseledamot och tillika vice 
ordförande i Norra Dalarnas Fastighets och Infrastruktur AB utse: 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Ardefelt (s) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot och tillika vice 
ordförande i Norra Dalarnas Fastighets och Infrastruktur AB. 

Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval. 

Förslag 
Anders Björklund föreslår kommunfullmälctige besluta att: 

Som ny ordinarie styrelseledamot och tillika vice ordförande i Norra Dalarnas 
Fastighets och Infrastruktur AB utse: 

Berith Oisen (s) Heavägen 87, 790 90 Särna 

Beslut 

Berith Oisen (s) Heavägen 87, 790 90 Särna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§38 AK KS 2017/00187-15 

Fyllnadsval till krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att som ny ordinarie styrelseledamot och tillika vice 
ordförande i krisledningsnämnden utse: 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Ardefelt (s) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot och tillika vice 
ordförande i krisledningsnämnden. 

Kommunfullmälctige förrättar fyllnadsval. 

Förslag 
Anders Björklund föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Som ny ordinarie styrelseledamot och tillika vice ordförande i krisledningsnämnden 
utse: 

Berith Oisen (s) Heavägen 87, 790 90 Särna 

Berith Oisen (s) Heavägen 87, 790 90 Särna 

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

Fyllnadsval till Norra Dalarnas Lokaler AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ny suppleant i Norra Dalarnas Lokaler AB utse: 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2017-03-06 Roland Dahlström (c) ti l l ordinarie 
styrelseledamot i Norra Dalarnas Lokaler AB. (KF § 16/2017) 

Roland var tidigare suppleant i Norra Dalarnas Lokaler AB, ingen ny suppleant utsågs 
då i samband med att Roland valdes till ordinarie styrelseledamot. 

Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval för uppdraget som suppleant i Norra 
Dalarnas Lokaler AB. 

Förslag 

Jan Spånberg föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Som ny suppleant i Norra Dalarnas Lokaler AB utse: 

Henrik Skottheim (c) Gamla näsvägen 49, 796 30 Älvdalen 

Henrik Skottheim (c) Gamla näsvägen 49, 796 30 Älvdalen 

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

Fyllnadsval till Norra Dalarnas Fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att som ny suppleant i Norra Dalarnas Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmälctige valde 2017-03-06 Roland Dahlström (c) till ordinarie 
styrelseledamot i Norra Dalarnas Fastighets AB. (KF § 16/2017) 

Roland var tidigare suppleant i Norra Dalarnas Fastighets AB, ingen ny suppleant 
utsågs då i samband med att Roland valdes till ordinarie styrelseledamot. 

Kommunfullmälctige förrättar fyllnadsval för uppdraget som suppleant i Norra 
Dalarnas Fastighets AB. 

Förslag 

Jan Spånberg föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Som ny suppleant i Norra Dalarnas Fastighets AB utse: 

Henrik Skottheim (c) Gamla näsvägen 49, 796 30 Älvdalen 

utse: 

Henrik Skottheim (c) Gamla näsvägen 49, 796 30 Älvdalen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§41 AK KS 2017/00187-19 

Fyllnadsval till Gemensamma nämnd för social 
myndighetsutövning 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar att 

1. som nu ledamot i Gemensam nämnd för social myndighetsutövning utse: 
Anette Eriksson (s) Grötholen 301, 790 91 Idre 

2. nominera Anette Eriksson (s) till vice ordförande i Gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning. 

Sammanfattning av ärendet 
Arne Jönsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning. 

Kommunfullmälctige förrättar fyllnadsval för att tillsätta det vakanta uppdraget och 
nominerar till uppdraget som vice ordförande. 

Förslag 

Anders Björldund föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Som ny ledamot i Gemensam nämnd för social myndighetsutövning utse: 
Anette Eriksson (s) Grötholen 301, 790 91 Idre 

2. Nominera Anette Eriksson (s) till vice ordförande i Gemensam nämnd för 
social myndighetsutövning. 

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

Mottagande av medborgarförslag och motioner 

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

Sammanfattning av ärendet 
En motion om ställplatser för husbilar har inkommit från Kjell Landén och Roland 
Dahlström. 

En motion om förbud att fotografera barn i barnomsorgen har inkommit från 
centerpartiet. 

Ett medborgarförslag om att byta namn på lokalen Baured har inkommit från Ulum 
Dalska. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§43 

Protokollets justering 

Beslut 
Protokollet justeras 2017-05-23 i Älvdalens kommunhus. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 4 4 

Informationsärenden 
1. Kontaktcenter 

Kommunvägledare Ulla Look Larsson och 
Karin Olsson informerar om kontalctcenter 
och dess arbete. 

2. Länsregion 

Göran Carlsson projektledare på Region 
Dalarna informerar om planerarna på att 
bilda en länsregion. 

3. Skatteväxling för kollektivtrafiken 

Bengt Welin informerar om skatteväxling 
för kollektivtrafiken. 

4. Budgetuppföljningsrapport 

Ekonomichef Jonas Källman redogör för 
kommunens budgetföljsamhet. 

5. Kommunfullmäktiges ordförande har 
ordet 

Ordförande Stig Olsson informerar 

6. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande Peter 
Egardt informerar 

7. Revisorerna har ordet 

Leo Persson från kommunrevisionen 
informerar. 

Dnr AK KS 2017/00430-4 

Dnr AK KS 2017/00430-7 

Dnr AK KS 2017/00430-6 

Dnr AK KS 2017/00430-1 

Dnr AK KS 2017/00430-5 

Dnr AK KS 2017/00430-2 

Dnr AK KS 2017/00430-3 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§45 

Delgivningar 
1. Avsägning av politiskt uppdrag 

2. Avsägelse av politiska uppdrag 

3. Avsägelse från politiskt uppdrag 

4. Avsägelse av politiska uppdrag 

5. Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Voteringslista 6. 

7- Kallelse AK Kommunfullmälctige 2017-05-
15 

Dnr AK KS 2017/00187-8 

Dnr AK KS 2017/00187-10 

Dnr AK KS 2017/00187-12 

Dnr AK KS 2017/00187-9 

Dnr AK KS 2017/00430-8 

Dnr AK KS 2017/00430-9 

Dnr AK KS 2017/00037-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


