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KF § 15

Ärende KF 2021-00039

Information och meddelanden
Ärendet
Protokoll från politiska organ finns utdelade.
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel informerar om bland annat:
- Årsredovisning 2020 för Dala Vatten och Avfall AB
- Årsredovisning 2020 för Vansbro Teknik AB
- Årsredovisning 2020 för Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner
och -regioner
- Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Ny sammanräkning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland annat
följande:

Justerande

-

Avtal om kollektivtrafik i Dalarna är inte undertecknat än, med
anledning av att det kvarstår frågor om otydligheter i avtalet gällande
bland annat skatteväxling, skolkort och färdtjänst.

-

Detaljplanearbete pågår i Östanå och innefattar byggnation av
flerbostadshus. Beslut är nu taget om att skicka ut planerna på
samråd. Ärende om planläggning av Grönalid 3:3 kommer upp för
beslut den 29 juni i kommunstyrelsen. Det finns idag en exploatör
som är intresserad av byggnation av lägenheter och vill presentera sitt
upplägg för kommunstyrelsen den 29 juni.

-

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att den fortsatta
utredningen om F-3 skola i centrala Vansbro ska fokusera på en
enhet i centrala Vansbro.

-

Då det finns kö till barnomsorgen inför hösten jobbar förvaltningen
på en tillfällig lösning för att kunna erbjuda platser. Just nu tittar man
på interna lokaler och även möjlighet till fler dagbarnvårdare.

-

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en
överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den nära vården.
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten
ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är
också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och
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preferenser samt att skapa ett mer samhällsekonomiskt effektivt och
långsiktigt hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
-

Med anledning av de ordningsstörningar bestående av högt spelande
musik och vårdslös körning sena kvällar och nätter har kommunen
skickat ett brev till Regionpolischefen. Svaret blev att detta är ett
problem i hela landet, att det kommer fler poliser framöver och att
frågan skickas vidare till länspolisområde Mora.

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande:

Justerande

-

Coronagruppens veckoavstämningar har avslutats men kommer
återupptas om det finns behov. Information samlas in varje vecka
från verksamheterna av säkerhetssamordnare för att få en bild över
läget som sprids vidare till coronagruppen.

-

Kommunens helårsprognos per april pekar på ett överskott totalt på 3
miljoner kronor, men ett underskott mot budget med 5,9 miljoner
kronor. Ett stort överskott prognoseras för finansiering på 21 miljoner
kronor. Främsta anledningen till överskottet inom finansiering är
högre skatteintäkter och generella statsbidrag med drygt 10 miljoner
kronor samt en redovisningsteknisk hantering av bidrag för vallen på
11 miljoner kronor. Prognosen för kommunstyrelsen är ett underskott
med 27 miljoner kronor och de fyra förvaltningsområdena står då
tillsammans för ett underskott på 32 miljoner kronor där socialt stöd
och omsorgs prognos är ett underskott på 22,9 miljoner kronor och
utbildning, kultur och fritids prognos ett underskott på 11 miljoner
kronor. Förvaltningen har nu i uppdrag att jobba med en
handlingsplan för att minimera underskottet för året.

-

Arbetet med förändringar i förvaltningsorganisationen fortsätter. Från
1 maj har ny skolchef tillträtt och är nu sektorchef för sektor lärande.
Kultur- och biblioteksverksamheten, simhall och gym samt
fritidsgården har flyttats till ny sektor samhälle. Tidigare intern
service som var en del av kommunkansli och intern service är nu en
ny sektor service. Arbete pågår nu med delning av
förvaltningsområde socialt stöd och omsorg.

Utdragsbestyrkande
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KF § 16

Ärende KF 2021-00048

Vägledningsdebatt om den politiska organisationen
och antal ledamöter i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen kommande mandatperiod
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna frågan för vidare beredning i
kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunstyrelsen aktualiserade frågan om antalet ledamöter i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid sammanträde 2020-01-14 (§
14), då förvaltningen gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nästa
mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 21
och antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 till 9.
Eftersom ärendet är av största vikt för den kommunala politiken i Vansbro
kommun kommer ärendet att behandlas genom en vägledningsdebatt vid
kommunfullmäktiges sammanträde 14 juni 2021. Först därefter kommer
ärendet att avgöras.
Pär Skagerling (M) förordar att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige från 31 till 21, och att minska antalet ledamöter i
kommunstyrelsen från 11 till 9.
Kurt-Lennart Karlsson (V), Torsten Larsson (KD), Nils-Erik Edlund (S) och
Anneli Hultgren (C) förordar att behålla nuvarande antal ledamöter i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
John Säljgård (LPO) förordar att behålla antalet ledamöter i
kommunstyrelsen och att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
från 31 till 21.
Vid vägledningsdebatten diskuteras även vitalisering av kommunfullmäktige
och debattklimatet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna frågan för vidare beredning i
kommunstyrelsen.

Justerande
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Beslutsunderlag
Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2021-04-20
Utredning, 2021-04-20

Justerande
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KF § 17

Ärende KF 2021-00018

Anmälan av medborgarförslag avseende skejtpark
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av David Holter, Alfonz Lindström och
Edvard Engman till kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser
byggande av en skejtpark i Vansbro kommun.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, dnr KF 2021-00018

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 18

Presentation av årsredovisning 2020
Ärendet
Ekonomichef Erik Mååg presenterar Vansbro kommuns årsredovisning för
året 2020.

Justerande
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KF § 19

Ärende KF 2021-00029

Revisionsberättelse 2020
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020.
Ärendet
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Vansbro kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll har varit tillräcklig.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Förteckning till revisionsberättelse 2020
Rapport Vansbro årsbokslut 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 20

Ärende KF 2021-00020

Årsredovisning 2020
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020.
Kommunfullmäktige återställer inte 4 931 000 kronor av det ackumulerade
underskottet som är hänfört till Vansbro stadsnät på grund av synnerliga skäl
enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga skälet är att om kommunen hade följt
de redovisningsregler, som nu blivit tvingande, från början, hade
kommunens resultat varit 4 931 000 kronor bättre och beloppet som skulle
återställas varit 4 931 000 kronor lägre.
Kommunfullmäktige återställer inte 1 456 000 kronor av det ackumulerade
underskottet som kvarstår, på grund av synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13.
Det synnerliga skälet är att om återställningskravet återstår kan kommunen
behöva dra ner på verksamheter som skulle behöva vara kvar för att
långsiktigt minska kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.
Ärendet
Kommunen redovisade för 2020 ett positivt resultat på 26,1 miljoner kronor,
överskottet mot budget blev 24,4 miljoner kronor eftersom kommunen
budgeterat med ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Jämfört med 2019 är
resultatet 61,6 miljoner kronor bättre. 2019 såldes bioenergianläggningen
med en reaförlust som försämrade resultatet med 16,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens driftverksamheter lämnade ett överskott. Det enda
förvaltningsområde som avviker negativt mot budget är Socialt stöd och
omsorg där underskottet inom individ- och familjeomsorgen på 9 miljoner
kronor förklarar den största delen. Det beror på höga kostnader för placering
av barn och unga samt vuxnas missbruk och ekonomiskt bistånd. För att
möta detta har det utarbetats en handlingsplan för att minska dessa
kostnader.
Finansieringen redovisade ett överskott på 17 miljoner kronor. Under året
minskade kommunens skatteintäkter med 9,4 miljoner kronor mot budget.
För att motverka effekterna av pandemin beslutade regeringen om ökade
generella bidrag till kommunerna, för Vansbros del blev kompensationen
12,9 miljoner kronor. Den nya inkomstutjämningen ökade kommunens intäkt
med 5 miljoner kronor mot budget. Kommunens kostnad för LSS
utjämningen minskade med 4,5 miljoner kronor jämfört med 2019 och 1,5

Justerande
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miljoner kronor jämfört med budget. Andra poster som påverkar positivt är
schablonintäkter från Migrationsverket som ej fördelats till verksamheterna,
mindre löneökningar än budgeterat och högre finansiella intäkter.
Verksamhetens nettokostnader uppgick till 413 miljoner kronor, en ökning
med 7 miljoner kronor (1,7 procent) jämfört med året innan. Under 2019
avvecklades dock kommanditbolaget som ägde Bäckaskog. Den
transaktionen redovisades som en finansiell kostnad och som en intäkt för
verksamheten. De båda posterna redovisades alltså på olika ställen i
resultaträkningen.
Verksamhetens nettokostnader blev då 31,1 lägre än de skulle ha varit utan
denna transaktion under 2019. Verksamhetens nettokostnad utan denna
transaktion var 437,5 miljoner kronor under år 2019 och jämfört med det har
verksamhetens nettokostnader minskat med 24,2 miljoner kronor under år
2020. (5,5 procent).
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020.
Kommunfullmäktige återställer inte 4 931 000 kronor av det ackumulerade
underskottet som är hänfört till Vansbro stadsnät på grund av synnerliga skäl
enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga skälet är att om kommunen hade följt
de redovisningsregler, som nu blivit tvingande, från början, hade
kommunens resultat varit 4 931 000 kronor bättre och beloppet som skulle
återställas varit 4 931 000 kronor lägre.
Kommunfullmäktige återställer inte 1 456 000 kronor av det ackumulerade
underskottet som kvarstår, på grund av synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13.
Det synnerliga skälet är att om återställningskravet återstår kan kommunen
behöva dra ner på verksamheter som skulle behöva vara kvar för att
långsiktigt minska kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-04-13 KS § 56
Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2021-04-06
Vansbro kommun Årsredovisning 2020

Justerande
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KF § 21

Ärende KF 2021-00033

Ansvarsprövning 2020 för kommunstyrelsen
Beslut
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Jäv
Leif Nilsson (C), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren
(C), Lovisa Berglund (C), Torsten Larsson (KD), John Säljgård (LPO), Pär
Skagerling (M), Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik
Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Gunnel Gustafsson
(V) och Kurt-Lennart Karlsson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet
på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §.
Förslag
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Justerande
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KF § 22

Ärende KF 2021-00030

Revisionsberättelse 2020 för Hjälpmedelsnämnden
Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för
Hjälpmedelsnämnden Dalarna.
Ärendet
Regionfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
den gemensamma hjälpmedelsnämnden.
All granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och regionen revisionsreglemente. Granskningarna
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge en
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer att den gemensamma hjälpmedelsnämnden, med
hänsyn tagen till konsekvenserna av rådande pandemi, har bedrivit sin
verksamhet på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för
Hjälpmedelsnämnden Dalarna.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Granskning av bokslutet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 23

Ärende KF 2021-00043

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för
Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Hjälpmedelsnämnden Dalarnas
verksamhetsberättelse och bokslut för 2020.
Ärendet
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden
ingår Region Dalarna och länets 15 kommuner. Region Dalarna har tre
ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot.
Regionen är värdkommun och hjälpmedelsnämnden ingår i dess
organisation. Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel,
tillbehör och förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av
kommunernas och regionens ansvar.
Den gemensamma hjälpmedelsnämnden redovisar ett underskott mot budget
på 3,8 miljoner kronor efter understkottstäckning från kommunerna med 2,1
miljoner kronor. Detta då att det i Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
fastställs att om resultatet överstiger 1 procent av budgetomslutningen,
positivt eller negativt, ska resultatet fördelas mellan Regionen och
kommunerna.
2020 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt pandemi.
Förvaltningen redovisar ett negativt resultat om -3,8 miljoner kronor.
Påverkansfaktorer är främst evakuering och anpassning av lokaler som
sammantaget uppgår till en kostnad av cirka 9 miljoner kronor. En stor
utskrotning av trögrörliga artiklar kopplat till mindre yta efter evakuering, på
grund av mögelskadade lokaler, genererade en kostnad av ca 3,5 miljoner
kronor. Ytterligare faktorer är minskad försäljning av tyngdtäcken på grund
av ändrade direktiv gällande förskrivning. På IT-sidan ses en ökad kostnad
kopplat till fler användare i verksamhetssystem och prisökning från
leverantören. Sjukfrånvaron är främst kopplat till att personal följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid symptom.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
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Kommunfullmäktige godkänner Hjälpmedelsnämnden Dalarnas
verksamhetsberättelse och bokslut för 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-06-01 KS § 93
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-24
Granskning av bokslutet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
Verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor
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KF § 24

Ärende KF 2021-00031

Ansvarsprövning 2020 för nämnder och
överförmyndare
Beslut
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden,
valnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndaren samt
hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
Jäv
Uwe Weigel (C), Gunilla Munters (C), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss
(C), Torsten Larsson (KD), Mattias Berglund (LPO), John Säljgård (LPO),
Pär Skagerling (M), Nils-Erik Edlund (S), Monica Ericsson (S), Lukas
Zimmerman (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Lennart Skansens (S), KurtLennart Karlsson (V) och Gunnel Gustafsson (V) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
nämnder och överförmyndare i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §.
Förslag
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden,
valnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndaren samt
hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
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KF § 25

Ärende KF 2021-00032

Ansvarsprövning 2020 för beredningar
Beslut
Stina Munters (C) väljs till särskild ordförande för innevarande paragraf.
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas demokratiberedningen,
valberedningen samt arvodesberedningen och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Jäv
Uwe Weigel (C), Gunilla Munters (C), André Ihlar (KD), Torsten Larsson
(KD), Mattias Berglund (LPO), Karl-Henrik Björklund (M), Lennart
Skansens (S), Monica Ericsson (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart
Karlsson (V) och Gunnel Gustafsson (V) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärenden om ansvarsprövning för
fullmäktiges beredningar i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §.
Förslag
Ordförandens förslag:
Stina Munters (C) väljs till särskild ordförande för innevarande paragraf.
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas valberedningen,
arvodesberedningen och demokratiberedningen och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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KF § 26

Ärende KF 2021-00025

Revisionsberättelse 2020 för Brandkåren i Norra
Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för Brandkåren
i Norra Dalarna.
Ärendet
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna av dess direktion.
Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten
på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för Brandkåren
i Norra Dalarna.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse och granskningsrapport
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KF § 27

Ärende KF 2021-00041

Årsredovisning 2020 för Brandkåren norra Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Brandkåren norra Dalarnas årsredovisning
för 2020.
Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som sedan 1 januari
2019 ansvarar för räddningstjänsten i kommunerna Leksand, Mora, Orsa,
Vansbro och Älvdalen. Tillsammans har dessa kommuner 56 991 invånare
och förbundet har 299 anställda. Vansbro kommuns andel av förbundet är
12,6 procent.
Pandemin har inneburit många utmaningar för Brandkåren Norra Dalarna.
Tillsynsarbetet stoppades till stora delar och övningarna har inriktats på
digitala lösningar. Förbundet har utbildat 35 RIB-brandmän
(räddningstjänstpersonal i beredskap) under året, antalet under ett normalt år
brukar vara omkring 20, baserat på en personalomsättning på 10 procent.
Utbildningskostnaden beräknas uppgå till 150 000 kronor per person från
anställning till fullt utbildad brandman.
De höga utbildningskostnaderna har resulterat i ett underskott mot budget för
förbundet som saknat budget för dessa utbildningar. Medlemskommunerna
har täckt underskottet med ett extra medlemsanslag på 2,6 miljoner kronor.
Vansbro kommuns del uppgick till 315 850 kronor. Utan denna
underskottstäckning hade årets resultat varit 2,6 miljoner kronor sämre.
Intäkterna påverkades också negativt av pandemin. Förbundet har under året
tagit lån på 30 miljoner kronor för att betala övertagandet av brandbilar,
andra transportmedel och inventarier som förbundet gjorde från respektive
kommun 2019.
Revisorerna gör följande uttalande:
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat
som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”.
Årsredovisningen är huvudsakligen upprättad i enlighet med lag om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt god redovisningssed
med undantag för den avvikelse som finns avseende för lågt redovisad skuld
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för sociala avgifter avseende semesterlöneskuld. Med hänsyn tagen till
avvikelsen hade kommunalförbundet redovisat ett resultat som varit 389 000
kronor lägre. Kommunalförbundet lever därmed inte upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020 vilket direktionen
bör uppmärksamma och beakta vid budgetering och redovisning av
kommande års resultat.
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i
huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen
uppställt.
Vi tillstryker att respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
Vi tillstryker att förbundets årsredovisning godkänns.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner Brandkåren norra Dalarnas årsredovisning
för 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-06-01 KS § 90
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-06
Årsredovisning 2020 BRAND
Brandkåren Norra Dalarna granskning av årsredovisning 2020
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KF § 28

Ärende KF 2021-00035

Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Brandkåren i
Norra Dalarna
Beslut
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i
Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
Jäv
Stina Munters (C) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
direktionen i Brandkåren Norra Dalarna i enlighet med kommunallagen 5
kap. 24 §.
Förslag
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i
Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
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KF § 29

Ärende KF 2021-00026

Revisionsberättelse 2020 för Västerdalarnas
utbildningsförbund
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för
Västerdalarnas Utbildningsförbund.
Ärendet
Revisorerna har granskat kommunalförbundet Västerdalarnas
utbildningsförbund under år 2020.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för
Västerdalarnas Utbildningsförbund.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport och revisionsberättelse för år 2020 Västerdalarnas
utbildningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF
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KF § 30

Ärende KF 2021-00044

Årsredovisning 2020 för Västerdalarnas
utbildningsförbund
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds
årsredovisning för 2020.
Ärendet
Västerdalarnas utbildningsförbund är ett gemensamt kommunalförbund
bildat av kommunerna Malung-Sälen och Vansbro för gymnasie- och
vuxenutbildningen. Kommunerna beslutade i slutet av 2018 och början av
2019 att avveckla kommunalförbundet. Från och med 1 januari 2020
ansvarar respektive kommun för gymnasieutbildning och vuxenutbildning
inom den kommunala förvaltningen. Förbundets samlade utfall för år 2020
är ett utfall på 0 kronor. Förbundet har för år 2020 totalt nettokostnader på
523 000 kronor som finansierats via medlemsbidrag. Ingen verksamhet har
bedrivits under året, en medarbetare har haft anställning till och med juli,
därefter finns inga anställda. En avvecklingsplan är upprättad och finns i
sammanträdesprotokollet från direktionen.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och inte funnit några väsentliga
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god
redovisningssed.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds
årsredovisning för 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-06-01 KS § 89
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-05
Årsredovisning VDUF 2020
Direktion VDUF 240221
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF
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KF § 31

Ärende KF 2021-00034

Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Västerdalarnas
utbildningsförbund
Beslut
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i
Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
Jäv
Stina Munters (C) och Torsten Larsson (KD) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med
kommunallagen 5 kap. 24 §.
Förslag
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i
Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
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KF § 32

Ärende KF 2021-00027

Revisionsberättelse 2020 för Stiftelsen Vansbrohem
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för Stiftelsen
Vansbrohem.
Ärendet
Revisorerna har genomfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Vansbrohem för år 2020.
Revisionen har utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Revisorerna är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort sina
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för Stiftelsen
Vansbrohem.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse Stiftelsen Vansbrohem
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KF § 33

Ärende KF 2021-00046

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Vansbrohem
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för
2020.
Ärendet
Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2020 med
tillhörande resultat- och balansräkning. Årets resultat är ett överskott på
62 000 kronor.
Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet
inklusive 2020 års överskott, totalt 2 299 630 kronor överförs i ny räkning.
Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2020 samt att överlämna
årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige.
Revisorerna gör bland annat följande uttalanden:
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem för
år 2020. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Utöver revisionen av årsredovisningen har revisionen även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2020. Enligt deras
uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt högsta
lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. 2019-12-31. Vid årets slut var 114 miljoner kronor nyttjade.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för
2020.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-06-01 KS § 91
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-05
Årsredovisning

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida 29 (44)

Protokoll

Sida 30 (44)

2021-06-14

Kommunfullmäktige

KF § 34

Ärende KF 2021-00036

Ansvarsprövning 2020 för styrelsen i Stiftelsen
Vansbrohem
Beslut
Utifrån revisorernas uttalande beviljas styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Jäv
Anneli Hultgren (C), Monica Ericsson (S), Torsten Larsson (KD), och KurtLennart Karlsson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem för räkenskapsåret 2020.
Förslag
Presidiets förslag:
Utifrån revisorernas uttalande beviljas styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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KF § 35

Ärende KF 2021-00028

Revisionsberättelse 2020 för samordningsförbundet
Finsam Västerdalarna
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för
samordningsförbundet Finsam Västerdalarna.
Ärendet
Revisorerna har utfört en revision av årsredovisningen för
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna för år 2020.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisorerna är
oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse 2020 för
samordningsförbundet Finsam Västerdalarna.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
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KF § 36

Ärende KF 2021-00040

Årsredovisning 2020 för samordningsförbundet Finsam
Västerdalarna
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet Finsam
Västerdalarnas årsredovisning för 2020.
Ärendet
Förbundets resultat uppgick till -42 000 kronor mot budgeterade -223 000
kronor, en positiv avvikelse på 181 000 kronor mot budget. Av förbundets
totala kostnader har 56 procent gått till insatser och 44 procent till
administration. De förstnämnda uppgick till 1 miljoner kronor och
administrationen till 786 000 kronor. Resultatet har påverkats negativ med
anledning av en uppgörelse om en tidigare tvistig fordran på Malung-Sälens
kommun med 186 000 kronor.
Avvikelsen mot budget beror främst på att 516 000 kronor mindre än
budgeterat gått till insatser på grund av att medel till insatser inte sökts av
huvudmännen. Dessutom har budgeterade medel för förebyggande insatser
inte utnyttjats. Administrativa kostnader, förutom uppgörelsen, visar på en
negativ avvikelse mot budget på 141 000 kronor. Avvikelsen beror främst på
att kostnader för arvoden och köp av tjänst förbundschef har varit högre än
budgeterat. Det balanseras delvis av lägre kostnader för
kompetensutveckling.
Från tidigare år har förbundet ett ingående överskott på 530 000 kronor.
Årets resultat innebär att utgående överskott minskar till 489 000 kronor. Det
egna kapitalet uppgår vid årets slut till 28 procent av årets intäkter och
överskrider således rekommenderat tak som bör ligga på en nivå runt 20
procent av det totala bidraget.
Revisorerna gör följande uttalande:
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för samordningsförbundet
Finsam Västerdalarna för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning
per den 31 december 2020 och dess finansiella resultat för året enligt lagen
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om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstryker därför att resultaträkningen och balansräkningen för
samordningsförbundet fastställs.
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna för år
2020.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam
Västerdalarna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontroller har
varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningslagen är
förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet Finsam
Västerdalarnas årsredovisning för 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-01 KS § 92
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-10
Underlag för beslut om ansvarsfrihet Finsam Västerdalarna 2020
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KF § 37

Ärende KF 2021-00037

Ansvarsprövning 2020 för samordningsförbundet
Finsam Västerdalarna
Beslut
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas styrelsen i
samordningsförbundet Finsam Västerdalarna och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Jäv
Ulrika Gärds Åkeson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för
styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna i enlighet med lag
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 26 § 3 st.
Förslag
Presidiets förslag:
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas styrelsen i
samordningsförbundet Finsam Västerdalarna och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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KF § 38

Ärende KF 2021-00042

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer
Beslut
Ärendet återremitteras för att utreda hur och på vilka chefsnivåer det skulle
vara lämpligt med tidsbestämda chefsförordnanden.
Reservation
Pär Skagerling (M), Kurt-Lennart Karlsson (V), Gunnel Gustafsson (V) och
Karl-Henrik Björklund (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och KurtLennart Karlsson (V). Motionärerna föreslår att Vansbro kommun ska
återinföra tidsbegränsade förordnanden vid anställningar av
verksamhetschef- och enhetschefer.
Ärendet hanterades på kommunstyrelsen 2020-10-20, KS § 196, som
återremitterade ärendet för att invänta pågående omorganisation. Ny
organisation är nu förhandlad och rekrytering har gjorts. De nya sektorchefer
(tidigare benämning förvaltningsområdeschef/verksamhetschef) som anställs
erbjuds ett chefsförordnande med grundanställning i kommunen.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att frågan
har hanterats i den organisationsutredning som pågått.
Kurt-Lennart Karlsson (V), Gunnel Gustafsson (V), Ulrika Gärds Åkeson
(S) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till motionen.
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Ärendet återremitteras för att utreda hur, och på vilka chefsnivåer det skulle
vara lämpligt med tidsbestämda chefsförordnanden.
Torsten Larsson (KD), Nils-Erik Edlund (S) och John Säljgård (LPO) yrkar
bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Sida 36 (44)

2021-06-14

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-01 KS § 95
Personalchef, tjänsteutlåtande 2021-05-10
Motion angående tidsbegränsade förordnanden som chefer, Vansbro 201905-08
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KF § 39

Ärende KF 2021-00022

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2020 kvartal 4
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapport över ej verkställda beslut
kvartal 4 2020.
Ärendet
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande
beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska
vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej
verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av rapport över ej verkställda beslut
kvartal 4 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-05-11 KS § 71
Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-03-23
Rapport kvartal 4 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Sida 38 (44)

2021-06-14

Kommunfullmäktige

KF § 40

Ärende KF 2021-00023

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2021 kvartal 1
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapport över ej verkställda beslut
kvartal 1 2021.
Ärendet
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande
beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska
vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej
verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av rapport över ej verkställda beslut
kvartal 1 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-05-11 KS § 72
Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-04-19
Rapport kvartal 1 2021
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KF § 41

Ärende KF 2021-00019

Försäljning av mark, del av Grönalid 3:3
Beslut
Kommunfullmäktige säljer del av Vansbro Grönalid 3:3 till intressenten,
enligt föreslaget köpekontrakt, för 49 000 kronor.
Kommunfullmäktige villkorar köpet, med så kallad vilande lagfart, att
byggstart skall ske inom två år. I annat fall går köpet tillbaka.
Ärendet
En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa del av Vansbro
kommuns fastighet Grönalid 3:3. Delen omfattar 3000 m2. Grönalid 3:3 är
detaljplanelagd för småindustri och ligger ute till försäljning på
Objektvision. Vansbro kommun har tidigare sålt industrimark för 10 kr/m2,
varför priset industrimarken på denna del av Grönalid 3:3 också bör sättas
till 30 000 kronor.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Del av Vansbro Grönalid 3:3 säljs till intressenten, enligt föreslaget
köpekontrakt, för 49 000 kronor.
Kommunfullmäktige villkorar köpet, med så kallad vilande lagfart, att
byggstart skall ske inom två år. I annat fall går köpet tillbaka.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-04-13 KS § 63
Upphandlare, tjänsteutlåtande 2021-03-17
Förslag till köpekontrakt
Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område.
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KF § 42

Ärende KF 2021-00024

Förteckning över inkomna ej besvarade
medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen.
Ärendet
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt, samt anledningen till detta. I enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att förslaget
väcktes.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-05-11 KS § 73
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-04-21
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KF § 43

Ärende KF 2021-00047

Angörande av hårdgjord delvis asfalterad yta, del av
fastigheten Grönalid 1:1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med
assisCo AB 559093–7958 att avsätta 1 200 000 kronor i investeringsmedel
för angörande av delvis asfalterad hårdgjord yta på del av fastigheten
Grönalid 1:1.
Investeringen är intäktsfinansierad och därmed ingår den inte i den
investeringsram som kommunen årligen avsätter.
Reservation
Ulrika Gärds Åkeson (S) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Vansbro kommun har fått förfrågan från assisCo AB om mark för
upprättande av padelhall med tillhörande moduler för dusch och wc.
Förfrågan gäller ett arrendeavtal om 15 år som innefattar en hårdgjord delvis
asfalterad yta. Lokaliseringen är nordöst om nuvarande brandstation vid
korsningen Fabriksvägen och Kroons väg, på fastigheten Grönalid 1:1 som
ägs av Vansbro kommun.
För att iordningsställa den hårdgjorda ytan samt att dra fram
anslutningspunkt för Vatten och avlopp beräknas kostnaden bli 1,2 mkr.
Arrendeavtalets prissättning regleras utifrån marknadsmässiga priser.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med
assisCo AB 559093–7958 att avsätta 1 200 000 kronor i investeringsmedel
för angörande av delvis asfalterad hårdgjord yta på del av fastigheten
Grönalid 1:1.
Investeringen är intäktsfinansierad och därmed ingår den inte i den
investeringsram som kommunen årligen avsätter.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2021-06-14

Kommunfullmäktige

Ulrika Gärds Åkeson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Andreas Hedström (KD), Stina Munters (C), Anneli Hultgren (C), Pär
Skagerling (M), John Säljgård (LPO), Kurt-Lennart Karlsson (V) och
Monica Ericsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under bifall eller avslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-06-01 KS § 96
Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-05-31
Situationsplan

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida 42 (44)

Protokoll

Sida 43 (44)

2021-06-14

Kommunfullmäktige

KF § 44

Ärende KF 2021-00049

Utbyggnad av avloppsreningsverk Vansbro
Beslut
Kommunfullmäktige ger Vansbro Teknik AB möjlighet att genomföra omoch utbyggnad av Vansbro avloppsreningsverk, under förutsättning av att
erforderliga beslut fattas, som även klarar Orkla Foods Sveriges ABs behov
och att överenskommelse tecknas där merkostnaden finansieras av företaget.
Ärendet
Vansbro kommun genom Vansbro Teknik AB står inför om- och utbyggnad
av Vansbro avloppsreningsverk. I samband med planering av om- och
utbyggnaden förs även dialoger med Orkla Foods Sverige AB om
omhändertagande och behandling av processavloppsvatten vid Vansbro
avloppsreningsverk. Omhändertagande och behandling av
processavloppsvatten från Orkla Foods Sverige AB innebär att investeringen
i Vansbro avloppsreningsverk blir mer omfattande.
Under förutsättning av att erforderliga beslut fattas kommer Vansbro Teknik
AB teckna ett industriavtal med Orkla Foods Sverige AB som reglerar båda
parters åtaganden och ersättning till Vansbro Teknik AB.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Vansbro Teknik AB möjlighet att genomföra omoch utbyggnad av Vansbro avloppsreningsverk som även klarar Orkla Foods
Sveriges ABs behov och att överenskommelse tecknas där merkostnaden
finansieras av företaget.
Lars-Olov Liss (C) föreslår en redaktionell ändring av kommunstyrelsens
förslag, enligt följande:
Kommunfullmäktige ger Vansbro Teknik AB möjlighet att genomföra omoch utbyggnad av Vansbro avloppsreningsverk, under förutsättning av att
erforderliga beslut fattas, som även klarar Orkla Foods Sveriges ABs behov
och att överenskommelse tecknas där merkostnaden finansieras av företaget.
Stina Munters (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
redaktionell ändring.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-06-14 KS §
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-06-09
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