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KS § 229  

Justering av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger ärendet ”Dispensförfarande vid anställningar” och 

”revidering av riktlinjer för lönesättning” till dagordningen  

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen lägger ärendet ”Dispensförfarande vid anställningar” och 

”revidering av riktlinjer för lönesättning” till dagordningen.   
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KS § 230 Ärende KS 2020/509 

Investering för projektering, om och nybyggnation 
samt renovering 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bygga på hus 06 och hus 05 med vardera 

10 lägenheter och med detta förknippad ombyggnation av hus 04. 

Ombyggnation av plan 1 och renovering av plan 2 i hus 05 i samma 

omfattning som tidigare beslut i hus 06. 

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 60 mkr i investeringsmedel för att 

bygga på hus 05 och 06 på Bäckaskog med 20 lägenheter samt ombyggnad 

och renovering av hus 05. 

Ärendet 

I de rapporter och utredningar som tagits fram och bifogats i tidigare 

beslutskedjor framgår kommunens omedelbara behov av att renovera 

befintliga lägenheter till dagens krav och att även ersätta de lägenheter som 

idag finns på Söderåsen. 

  

I viken grad som en utökad hemtjänst hos brukarna kommer att minska 

behovet av antalet särskilda boendelägenheter är inte möjligt precisera i 

dagsläget. Med utökad hemtjänst och tillskapande av trygghetsbostäder i 

alla kommundelar är målet att minska behovet av lägenheter i särskilt 

boende inom kommunen. Att ersätta de platser som nu finns på Söderåsen 

med nya anpassade lägenheter måste ske. I etapp ett för Bäckaskog innebär 

det att bygga om bottenvåningen av hus 06 för att tillskapa tio lägenheter 

och att bygga på hus 06 med en våning för att tillskapa ytterligare tio 

lägenheter. I etappen renoveras även tretton lägenheter på plan två till 

dagens standard. Det innebär att det tillskapas tjugo nya lägenheter och 

renoveras tretton lägenheter i hus 06. 

  

I etapp två iordningställs hus 05 med tjugo nya boendeplatser och tretton 

lägenheter renoveras. Efter färdigställande av etapp två innebär det att 

kommunen har sextiosex anpassade och renoverade boendeplatser. Det som 

då återstår att renovera och bygga om lägenheterna i hus 01. För att klara 

behovet av platser långsiktigt behöver en nybyggnation ske. Det är att 

föredra att bygga ett vårdboende istället för att renovera hus 01. Hus 01 kan 

användas för administration eller att inrymma en familjecentral. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Bygga på Hus 04 och 06 Bäckaskog med tio lägenheter i samband med 

ombyggnad av plan 1 och renovering av plan 2 enligt tidigare beslut. 

Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avsätta 20 mkr kronor i 

investeringsmedel för att bygga på Hus 04 och 06 på Bäckaskog med 10 

lägenheter och övriga erforderliga ytor för kommunikation, tillgänglighet 

och samvaro med mera. 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Bygga på hus 06 och hus 05 med vardera 10 lägenheter och med detta 

förknippad ombyggnation av hus 04. Ombyggnation av plan 1 och 

renovering av plan 2 i hus 05 i samma omfattning som tidigare beslut i hus 

06. 

Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avsätta 60 mkr i 

investeringsmedel för att bygga på hus 05 och 06 på Bäckaskog med 20 

lägenheter samt ombyggnad och renovering av hus 05. 

  

Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag till Pär Skagerlings (M) förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utskottet Leva och bo ska utgöra styrgrupp 

för Säbo-projektet 

John Säljgård (LPO), Torsten Larsson (KD), Lars-Olov Liss (C), Anneli 

Hultgren (C), Nall Lars-Göran Andersson (S), Monica Ericsson (S) och 

Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till Pär Skagerlings (M) förslag. 

Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), Pär Skagerling (M) och Nall Lars-

Göran Andersson (S) yrkar bifall till Lars-Olov Liss tilläggsförslag. 

 Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige uppdra åt förvaltningen att ta fram 

underlag för att bygga 12 – 18 platser för särskilt boende på korsnäsområdet 

Dala Järna och att projekteringen för det sker i samarbete med stiftelsen 

Vansbrohem i samband med stiftelsen Vansbrohems projektering för 

byggnationen av äldreboende på område Korsnäs.   

Antalet platser 12 - 18  eller fler bör balanseras efter utredning om behovet 

av platser.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Pär Skagerlings (M) förslag mot ordförandes förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Pär Skagerlings (M) förslag. 

Ordförande ställer Lars-Olov Liss (C) tilläggsyrkan under bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen bifallit tilläggsförslaget.  

Ordförande ställer Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag under bifall eller 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslagit förslaget.  

Kurt Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot Pär Skagerlings (M) förslag.  
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Beslutsunderlag 

Socialchef och sektorchef för Intern service, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Förteckning över tidigare fattade beslut 
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KS § 231 Ärende KS 2020/1345 

Utredning avseende särskilt boende i Bergheden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att redovisat underlag behandlas vidare som två 

olika ärenden: 

Politiskt ställningstagande i frågan om ersättningsplatser för ej godkända 

platser hanteras på kommunstyrelsen 19 januari 2021. Avtalstiden för 

Förenade care( fd Adium) sträcker sig  till 220331. 

Ställningstagande gällande vilken typ av boendeform som skall inrymmas 

på Bergheden i framtiden hanteras politiskt under 2021. 

Ärendet 

Utredningen av det särskilda boendet och hur många platser som behöver 

tillskapas och var de ska ligga har varit uppe i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige ett flertal gånger under 2020. Senast i 

kommunfullmäktige den 29 september där det beslutades om att utredningen 

gällande det särskilda boendet Bergheden skall återredovisas till 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2020. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Redovisat underlag behandlas vidare som två olika ärenden: 

Politiskt ställningstagande i frågan om ersättningsplatser för ej godkända 

platser hanteras på kommunstyrelsen 19 januari 2021. Avtalstiden för 

Förenade care( fd Adium) sträcker sig  till 220331. 

Ställningstagande gällande vilken typ av boendeform som skall inrymmas 

på Bergheden i framtiden hanteras politiskt under 2021. 

Torsten Larsson (KD), Anneli Hultgren (C) och Pär Skagerling (M) yrkar 

bifall till ordförandes förslag.   

Beslutsunderlag 

Socialchef och sektorchef för Intern service, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Situationsplan 2020-11-04   
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KS § 232 Ärende KS 2020/743 

Strategisk plan 2021-2023 (budget) 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att 

  

Anslå driftbudget för 2021 enligt följande: 
  

- Kommunfullmäktige 510 tkr 

- Kommunstyrelsen 2 942 tkr 

- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr 

- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr 

- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr 

- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr 

- Kollektivtrafik 4 096 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 500 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr 

- Jävsnämnden 88 tkr - Överförmyndare 1 300 tkr 

- Revisionen 597 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

Målvärden beslutas enligt strategiska planen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan 2021-2023 den 29 

september 2020. Kommunfullmäktige beslutade även att när ny prognos 

över nivån på statsbidragen för 2021 har inkommit tas ny ställning till 

driftbudget för 2021. 

  

I den senaste skatteunderlagsprognosen förbättrats kommunens 

skatteintäkter med knapp 7 mkr. Då intäktsökningen tydligt påverkar de 

ekonomiska förutsättningarna föreslås förändring av budget. Förslaget 

innebär justering av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag för 

åren 2021-2023 enligt senaste skatteunderlagsprognosen och ökning av 

kommunstyrelsens budget 2021. Ökningen för kommunstyrelsen sker av 

kommunstyrelsens medel till förfogande för att klara av 

verksamhetsförändringar och oförutsedda kostnader för till exempel 

placeringar inom individ och familjeomsorgen och funktionshinderområdet. 

Genom dessa förändringar föreslås även förändring av budget för årets 

resultat. 
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Prognosen per augusti 2020 är ett överskott på 18,3 mkr. Det indikerar att 

återställning under 2020 kan göras på mer än de budgeterade 1,7 mkr vilket 

ger en snabbare takt för återställning av upparbetade underskott. 

  

Kommunfullmäktige har fastställt de strategiska målen, komplettering sker i 

detta dokument med indikatorer och målvärden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

  

Anslår driftbudget för 2021 enligt följande: 
- Kommunfullmäktige 510 tkr 

- Kommunstyrelsen 2 942 tkr 

- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr 

- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr 

- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr 

- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr 

- Kollektivtrafik 4 096 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 500 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr 

- Jävsnämnden 88 tkr - Överförmyndare 1 300 tkr 

- Revisionen 597 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

Målvärden beslutas enligt strategiska planen. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

 

Anslaget för förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid utökas med 

6,2 Mkr för 2021 samt att anslaget för kommunstyrelsens medel till 

förfogande utökas från 1,5 till 2,5 Mkr. 

Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C) och Stina Munters (C) yrkar bifall 

till ordförandes förslag.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer ursprungsförslaget mot Torsten Larssons (KD) förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ursprungsförslaget. 

Votering begärs. 

Följande propositionsordning föredras och godkänns : 

Ja-röst för bifall till ordförandes förslag 

Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag 
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Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M), 

Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V), Nils-Erik Edlund (S), Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters 

(C). 

Nej röstar Torsten Larsson (KD) och Nathalie Larsson Berglund (KD) 

Med röstsiffrorna 9 ja och 2 nej beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

ordförandes förslag. 

Torsten Larsson (KD) och Nathalie Larsson Berglund (KD) reserverar sig 

mot beslutet.  

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-19 

Förslag till strategisk plan 2021-2023   
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KS § 233 Ärende KS 2020/1164 

Förfrågan om köp av Saltvik 118:15 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:15 godkänns. 

  

Vansbro Saltvik 118:15 säljs för 50 000 kr. 

Ärendet 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Saltvik 118:15. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:15 godkänns. 

  

Vansbro Saltvik 118:15 säljs för 50 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Utredare, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Förslag till köpeavtal 

Översiktskarta, 2020-11-11 

Tomtkarta, 2020-11-11   
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KS § 234 Ärende KS 2020/1166 

Förfrågan om köp av Grönalid 1:12 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtal för Vansbro Grönalid 1:12 godkänns. 

  

Vansbro Grönalid 1:12 säljs för 50 000 kr. 

Ärendet 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Grönalid 1:12. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Köpeavtal för Vansbro Grönalid 1:12 godkänns. 

  

Vansbro Grönalid 1:12 säljs för 50 000 kr. 

  

Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandes förslag 

Beslutsunderlag 

Utredare, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Förslag till köpeavtal 

Tomtkarta, 2020-10-19 
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KS § 235 Ärende KS 2020/1337 

Investeringsplan 2021 för Vansbro Teknik AB 

Förslag till kommunfullmäktige 

Investeringsbudget 2021 för Vansbro teknik AB antas. 

Ärendet 

Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande: 

bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 

beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:  

a) bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,  

b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,  

c) investeringsplan Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten. 

  

samt 

Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de 

närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och 

omsätts i en årsbudget. Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska 

samordnas med kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende 

verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.  

  

Från Vansbro Teknik AB inkom en investeringsplan som en grund för att 

även fastställa föreslagen taxa, redovisas i bilaga. Investeringsplanen ska 

beslutas av kommunfullmäktige enligt ägardirektiven. Vansbro Teknik ABs 

styrelse har beslutat om driftbudget 2021, likviditetsprognos för 2021 och 

att anta investeringsbudget för 2021 samt att lämna investeringsbudget 2021 

vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 

  

Vansbro Teknik ABs styrelse har dessutom beslutat om en 5-årig 

investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

  

Investeringsbudget 2021 förutsätter att VA- och avfallstaxor beslutas av 

kommunfullmäktige. 

  

För 2021 års investeringsbudget är investeringsbeloppet 15,2 mkr och inget 

lånebehov föreligger. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Investeringsbudget 2021 för Vansbro teknik AB antas. 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-13 

Investeringsplan 5 år Vansbro Teknik AB 

Utdragsbestyrkande styrelsebeslut 

Vansbro Teknik AB budget 2021   
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KS § 236 Ärende KS 2020/1223 

VA-taxa 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2021. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för 2021. 

  

- Brukningsavgifterna höjs med 2 % 

- Anläggningsavgiften höjs med 5 % 

  

Bakgrunden är att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. Höjningen 

av anläggningsavgiften är relaterad till att det i dagsläget är en låg 

kostnadstäckning. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2021. 

  

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Kommunfullmäktige bibehåller VA-taxa från 2020. 

  

John Säljgård (LPO) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag . 

Torsten Larsson (KD), Pär Skagerling (M) och Kurt-Lennart Karlsson (V) 

yrkar bifall till Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Lars-Olov Liss (C) förslag mot Nall Lars-Göran 

Anderssons (S) förslag och finner att styrelsen beslutat enligt Lars-Olov 

Liss (C) förslag. 

Votering begärs.  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

En ja-röst för bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag 

En nej-röst till Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Lars-Olov Liss (C) och 

Stina Munters (C). 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Pär 
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Skagerling (M), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-

Lennart Karlsson (V) och Nils-Erik Edlund (S). 

Med röstsiffrorna 4 ja och 7 nej beslutar styrelsen att bifalla Nall Lars-

Göran Anderssons (S) förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-13 

VA-taxa 2021 Vansbro 

Protokollsutdrag, 2020-09-16 Vansbro Teknik AB   
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KS § 237 Ärende KS 2020/1224 

Avfallstaxa 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2021. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för 2021. 

Följande föreslås: 

  

Höjning av avfallstaxan med 2 %  
- Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av 

brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på grund av 

ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av skärpta 

utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grund av nytt 

avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare. 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till ÅVC) endast 

för villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för fast avgift 

företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via företagsbiljett. 

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i 

avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna i 

huvudsak avser förbränning. 

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att 

källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl). 

- Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre motsvara 

kostnaderna till entreprenör med anledning av förändringar i avtal. Avser 

endast specifika beställningar av extra tjänster och innebär ingen höjning av 

avfallstaxan i sin helhet. 

- Mindre justering föreslås av avgift för latrinkärl, i kombination med en 

sänkning av avgiften för hämtning av latrinkärl vid fastighet. Påverkar ej 

taxan som helhet. 

  

Nya abonnemang för helår och fritidshus; 
- möjlighet att välja delning avseende abonnemanget ”var åttonde vecka”. 

Gäller både helår och fritidshus. 

- möjlighet att välja 370 l som kärlstorlek, var fjärde eller varannan vecka. 

Gäller både helår och fritidshus. 

  

Tillägg av extra tjänster, endast efter beställning: 
- Fritidshus draghjälp 

– hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad hämtningssäsong, ett eller 

två kärl. 

- Byte av smutsigt kärl 
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- befintligt kärl byts till ett rent kärl, vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

- Hyra av gravitationslås, per kärl 

- Hyra av lock-i-lock, per kärl (endast för verksamheter) 

- Tvätt av container (endast för verksamheter) 

  

I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

I övrigt oförändrad avfallstaxa. 

I övrigt oförändrad slamtaxa. 

  

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Senast avfallstaxan höjdes i Vansbro var 2015-01-01 och höjningen var 3,2 

%. 

  

Inom avfallsverksamheten följer de flesta tjänster index med benämningen 

”Avfallsindex A12:1MD - Insamling av hushållsavfall inklusive diesel”. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2021. 

Lars-Olov Liss förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige bibehåller 2020 års avfalls-taxa 

Torsten Larsson (KD), Nall Lars-Göran Andersson (S) och Pär Skagerling 

(M) yrkar bifall till Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

John Säljgård (LPO) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Lars-Olov Liss (C) förslag mot Nall Lars-Göran 

Anderssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Nall 

Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

Lars-Olov Liss (C) och Anneli Hultgren (C) reserverar sig mot beslutet.    
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KS § 238 Ärende KS 2020/1333 

Påbörjande av planarbete för del av Vansbro Västra 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om planbesked. 

2. Kommunfullmäktige meddelar planuppdrag, med villkor att planarbetet ej 

påbörjas förrän planavtal tecknats mellan kommunen och sökande. 

3. Avgiften för planbesked och framtagande av planhandlingar uppgår till 9 

500 kr respektive 152 000 kr, i enlighet fullmäktige fastställd taxa. Faktura 

skickas separat. 

4. Utredningar nödvändiga för framtagandet av planhandlingarna bekostas 

av sökande och ingår ej i ovanstående avgift. 

  

Fastighet: YTTERÅKER 2:5 

Sökande: Lyko Online AB 

Ärendet 

Begäran om planbesked inkom 2020-11-10. I inlämnade handlingar framgår 

att sökanden avser att göra en större tillbyggnad till befintliga lokaler. 

Planområdet skall omfatta fastigheten Ytteråker 2:5 och eventuellt delar av 

Snöån 13:37. Byggnadshöjd och exploateringsgrad i detaljplanen skall 

utformas för att möta verksamhetens framtida behov. 

  

En naturvärdesinventering har gjorts på platsen och en geoteknisk utredning 

gjordes i samband med bygglov för befintlig byggnad. Markens 

beskaffenhet visade inga tecken på att vara olämplig för byggnation. 

Naturvärdesinventeringen visade inte på höga naturvärden av något slag. 

  

Motivering 
Då planerad tillbyggnad förutsätter detaljplaneläggning för att bygglov skall 

kunna beviljas, är kommunens avsikt att påbörja planarbete. Utifrån de 

förutsättningar som kommunen har vetskap om idag görs bedömning att det 

är troligt att planarbetet kan slutföras under 2021. 

  

Bedömning görs att planen kan handläggas med standardförfarande. Ett 

planprogram bedöms inte nödvändigt för detta planarbete. Planavtal skall 

tecknas mellan kommun och sökande för att reglera betalningsvillkor och 

parternas åtagande, först därefter kan planarbetet påbörjas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om planbesked. 
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2. Kommunfullmäktige meddelar planuppdrag, med villkor att planarbetet ej 

påbörjas förrän planavtal tecknats mellan kommunen och sökande. 

3. Avgiften för planbesked och framtagande av planhandlingar uppgår till 9 

500 kr respektive 152 000 kr, i enlighet fullmäktige fastställd taxa. Faktura 

skickas separat. 

4. Utredningar nödvändiga för framtagandet av planhandlingarna bekostas 

av sökande och ingår ej i ovanstående avgift. 

  

Fastighet: YTTERÅKER 2:5 

Sökande: Lyko Online AB 

Beslutsunderlag 

Enhetschef, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Begäran om planbesked, 2020-11-11 

Utkast till ungefärlig situationsplan 2020-11-11   
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KS § 239 Ärende KS 2020/1295 

Bildande av samverkansbolag, Nodena AB 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att det delägda bolaget Mittnät AB 

förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att Mittnät AB tillträder som part i 

aktieägaravtalet för Nodena AB. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att bolagsordningen i Mittnät AB ändras så 

att delägande i Nodena AB möjliggörs. 

  

Kommunfullmäktige ger ombudet, eller dennes ersättare, vid Mittnät AB:s 

bolagsstämma i uppdrag att för kommunens räkning rösta i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

Vansbro Kommun äger 2,4 procent av aktierna i bolaget Mittnät AB, och 

föreslås att etablera ett samägt bolag, Nodena AB, i en samverkan med 

andra stadsnätskluster. Övriga statsnätskluster är bolagen Kumbro AB med 

säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med 

säte i Linköping. Syftet med det samägda bolaget är att tillgängliggöra 

grundläggande infrastruktur till en marknad av nationella operatörer, och att 

främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till 

nytta, ökad konkurrens och andra mervärden för kommunens invånare, 

näringsliv och offentlig verksamhet. 

  

Beslutet i Vansbro kommun förutsätter att Mittnät ABs styrelse fattar beslut 

om delägarskap i Nodena AB. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige godkänner att det delägda bolaget Mittnät AB 

förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att Mittnät AB tillträder som part i 

aktieägaravtalet för Nodena AB. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att bolagsordningen i Mittnät AB ändras så 

att delägande i Nodena AB möjliggörs. 
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Kommunfullmäktige ger ombudet, eller dennes ersättare, vid Mittnät AB:s 

bolagsstämma i uppdrag att för kommunens räkning rösta i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Förslag till aktieägaravtal 

Förslag till bolagsordning 

Förslag till ägardirektiv   



 

Protokoll Sida 25 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 240 Ärende KS 2020/1141 

Skolskjutsreglemente 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Länsövergripande skolskjutsreglemente – för förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala 

beslut - godkänns och gäller i Vansbro kommun från och med augusti 2021, 

läsårsstart 2021-2022. 

Ärendet 

Kollektivtrafik förvaltningen, Region Dalarna har fått i uppdrag att ta fram 

ett nytt skolskjutsreglemente efter önskemål från kommuner och i uppdrag 

av regionstyrelsen genom regionplanen. Reglementet har framtagits i en 

arbetsgrupp där alla Dalakommuner inbjudits till. Representanter från elva 

kommuner samt tjänsteperson från kollektivtrafik förvaltning har deltagit i 

arbetet under perioden november 2019 - september 2020. 

  

Detta sammanställdes sedan och gick ut på remiss till kommunerna före 

sommaren 2020. Vansbro kommun svarade på remissen i ärende 

KS2020/619 (KS § 171). 

  

Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga 

gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och 

trafik. 

  

Den lokala bilagan har arbetats om med fasta punkter i vilket kommunen 

själv bestämmer över. Huvuddokumentet är lika över hela regionen. 

  

Reglementet gäller för elever i grundskola från förskoleklass till årskurs 9, 

grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjutsreglementet gäller from 

läsåret 2021-2022 (augusti 2021). 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Länsövergripande skolskjutsreglemente – för förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala 

beslut - godkänns och gäller i Vansbro kommun från och med augusti 2021, 

läsårsstart 2021-2022. 

Beslutsunderlag 

Rektorsassistent, tjänsteutlåtande 2020-11-16 

Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente 
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Lokal bilaga   



 

Protokoll Sida 27 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 241 Ärende KS 2020/1212 

Ansvarig utgivare för webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel 

(C) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

  

Den ansvarige utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under 

sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv 

för eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta ska 

kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje sammanträde. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 

till ställföreträdande utgivare. 

Ärendet 

Den 6 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att i realtid webbsända sina 

sammanträden. 

  

Då en sådan sändning sker i realtid, riktar sig till allmänheten samt 

sändningen sker på en tid som bestäms av kommunen, ska sändningen 

registreras hos Myndigheten för press, radio och TV. När sändningen 

registreras hos myndigheten krävs även att en ansvarig utgivare utses. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel 

(C) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

  

Den ansvarige utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under 

sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv 

för eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta ska 

kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje sammanträde. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 

till ställföreträdande utgivare.   
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KS § 242 Ärende KS 2020/1290 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och 
omsorg 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för 

vård och omsorg” daterat 2020-11-10. 

  

De nya avgifterna och tillämpningsanvisningarna ska gälla från och med 

2021-01-01. 

Ärendet 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

och aktiva deltagande i samhällslivet. 

  

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 

  

För detta stöd och denna hjälp får kommunen, enligt grunder som 

kommunen bestämmer, ta ut skäliga avgifter som inte överstiger 

kommunens självkostnader. För den enskilde får de avgifter som ingår i 

maxtaxan tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 

prisbasbelopp, socialtjänstlagen 8 kap 5 §, eller den enskildes eget 

beräknade avgiftsutrymme. Med avgiftsutrymme avses den inkomst som 

den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, 

fördelad med lika belopp per månad med avdrag för minimibelopp, eget 

förbehållsbelopp och bostadskostnad. 

  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har en årlig översyn av avgifter 

för vård och omsorg skett. Som ett resultat av denna översyn föreslås en del 

ändringar. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för 

vård och omsorg” daterat 2020-11-10. 

  

De nya avgifterna och tillämpningsanvisningarna ska gälla från och med 

2021-01-01. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-11-23 (KS Oms § 140) 

Avgiftshandläggare, tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, hemtjänst, 

särskilt boende, hemsjukvård, 
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KS § 243 Ärende KS 2020/1131 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2020 kvartal 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 

2020. 

  

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 

kommunens revisorer. 

  

Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 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: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2020. 

  

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

  

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 3 2020. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-11-03 

Rapport över ej verkställda beslut   
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KS § 244 Ärende KS 2020/1158 

Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens 

utskott, daterad 2020-10-14 att gälla från och med 2021-01-01, med ändring 

att Brottsförebyggande arbete utgår som uppgift för utbildning och arbete 

och istället behandlas i brottsförebyggande rådet samt att uppföljning av 

månadsrapporter sker enligt beslutet om strategisk plan 

Ärendet 

Föreligger förslag till Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott. 

  

Kommunstyrelsens ordförande, utskottsordförande och kommunchefen har 

utarbetat reviderat förslag till arbetsbeskrivning. Föreslagna ändringar är 

särskilt markerade i dokumentet. 

  

De största förändringarna är: 

- Kommunstyrelsens beslutsärenden ska beredas vid en gemensam 

berednings- och informationsdag. Det innebär att ärenden blir offentliga 

efter beredningen. 

- Utskottens roll inriktas i huvudsak på uppföljning, kommunstyrelsen i sin 

helhet behandlar ärenden för styrning av kommunen. 

- Beredning av bostadsförsörjning och boendeplanering samt miljö- och 

energiplanering ansvarar kommunstyrelsen för och inte utskottet Leva och 

bo. 

- Ansvarsområdet för utskottet Utbildning och arbete har kompletterats 

gymnasieutbildning och vuxenutbildning. 

- Verksamhetsbesök genomförs inte på plats i verksamheten utan genom att 

utskottet bjuder in verksamheter till utskottsmöten. 

- Arbetsutskottets uppdrag kompletteras med delar av uppsiktsplikten för att 

avlasta kommunstyrelsen och hinna med den uppsiktsplikt som behövs 

under året. 

- Arbetsutskottet ansvarar för att under oktober månad varje år göra en 

årsplanering för kommande år. 

- Stickprovskontroller av delegationsbeslut ska inte utföras vid 

utskottsmöten, dessa läggs som kontrollpunkter i internkontrollplanen. 

- Förtydligande kring dagordningsmötet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens 

utskott, daterad 2020-10-14 att gälla från och med 2021-01-01. 
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Torsten Larssons (KD) förslag: 

 

Brottsförebyggande arbete utgår som uppgift för utbildning och arbete och 

istället behandlas i brottsförebyggande rådet samt att uppföljning av 

månadsrapporter sker enligt beslutet om strategisk plan. 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Utskotten ska sammanställa underlag inför Kommunstyrelsens berednings- 

och informationsdag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Torsten Larssons (KD) förslag under avslag eller bifall 

och finner att styrelsen bifallit Torsten Larssons (KD) förslag. 

Ordförande ställer Kurt Lennart Karlssons förslag  under avslag eller bifall 

och finner att kommunstyrelsen avslagit Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag. 

Kurt-Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-10-14 

Förslag till Arbetsbeskrivning för utskott, 2020-10-14 

    



 

Protokoll Sida 33 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 245 Ärende KS 2020/1314 

Nyttjanderättsavtal för Vansbro AIK Skidor 

Beslut 

Vansbro AIK skidor beviljas ett 10-årigt nyttjanderättsavtal för befintligt 

skidspår på Vansbro 9:3. 

  

Förslag till nyttjanderättsavtal godkänns. 

Jäv 

Pär Skagerling (M) deltar inte i överläggningen på grund av jävighet 

Ärendet 

Vansbro AIK skidor har idag ett nyttjanderättsavtal för att hålla skidspår på 

Vansbro kommuns fastighet Vansbro 3:3. Föreningen önskar nu ett nytt 

avtal med längre avtalstid. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Vansbro AIK skidor beviljas ett 10-årigt nyttjanderättsavtal för befintligt 

skidspår på Vansbro 9:3. 

  

Förslag till nyttjanderättsavtal godkänns. 

Beslutsunderlag 

Upphandlare, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Förslag till nyttjanderättsavtal 

Karta   



 

Protokoll Sida 34 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 246  

Ansökan om serveringstillstånd stadigvarande 
allmänheten 

Beslut 

Tuvosk AB, organisationsnummer 559240-1573 ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd på Restaurang Saltvik avslås på grund av ofullständig 

finansieringsredovisning. 

  

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen (2010:1622). 

Ärendet 

Tuvosk AB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och 

andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Saltvik. Ansökan kom in till 

kommunen 2020-05-19 och har kompletterats ett antal gånger. Beslut 

fattades av Kommunstyrelsen 2020-06-16 att serveringstillstånd skulle 

beviljas under förutsättning att begärda kompletteringar gällande 

finansieringen lämnats in. Begärda kompletteringar har inte lämnats in och 

sökande har 2020-10-27 begärt att få ett beslut i ärendet. 

Förvaltningens bedömning är att finansieringsredovisningen är ofullständig. 

Förvaltningen kan inte med de uppgifter som lämnats in göra en ordentlig 

bedömning om den sökande är ekonomiskt lämplig att bedriva 

verksamheten. Det är viktigt att sökande i ett serveringstillstånd kan visa hur 

finansieringen gått till. Detta för att tillståndsmyndigheten ska kunna utreda 

om sökanden uppfyller lämplighetskraven utifrån 8 kap 12 § i alkohollagen. 

 Bevisbördan ligger på sökande att visa att den är lämplig. Om sökanden 

inte kan visa att han uppfyller alkohollagens krav ska kommunen avslå 

ansökan. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Tuvosk AB, organisationsnummer 559240-1573 ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd på Restaurang Saltvik avslås på grund av ofullständig 

finansieringsredovisning. 

  

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen (2010:1622). 

Beslutsunderlag 

Miljöchef, tjänsteutlåtande 2020-11-09   



 

Protokoll Sida 35 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 247 Ärende KS 2020/1338 

Rapportering av domar november 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Inkomna domar och beslut för perioden 2020-10-15 – 2020-11-11. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Assistent, tjänsteutlåtande 2020-11-11   



 

Protokoll Sida 36 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 248 Ärende KS 2020/1331 

Redovisning av delegationsbeslut november 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av listor för redovisning av delegationsbeslut. 

Redovisning sker regelbundet till kommunstyrelsen från delegater enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista LSS, 2020-10-14 - 2020-11-10 

Delegationslista SoL, 2020-10-14 - 2020-11-10 

Delegationslista ÄO, 2020-10-14 - 2020-11-10 

Delegationslista plan och bygg, 2020-10-14 - 2020-11-11 

Delegationslista IFO, 2020-10-14 - 2020-11-11 

Delegationslista W3D3 ej sekretess, 2020-10-14 - 2020-11-11 

Delegationslista W3D3, 2020-10-14 - 2020-11-11 

Delegationslista Miljö, 2020-10-15 - 2020-11-11   



 

Protokoll Sida 37 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 249  

Val till Region Dalarnas välfärdsråd 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Anneli Hultgren till ledamot i Region Dalarnas 

välfärdsråd. 

  

Kommunstyrelsen utser Stina Munters till ersättare i Region Dalarnas 

välfärdsråd. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att förrätta val till Region Dalarnas välfärdsråd. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen utser Anneli Hultgren till ledamot i Region Dalarnas 

välfärdsråd. 

  

Kommunstyrelsen utser Stina Munters till ersättare i Region Dalarnas 

välfärdsråd.   



 

Protokoll Sida 38 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 250 Ärende KS 2020/1310 

Månadsrapport oktober 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av månadsrapport oktober 2020. 

Ärendet 

Utbildning kultur och fritid redovisar ett överskott mot budget på 4,4 mkr i 

perioden. Intäkterna överstiger budget beroende på ersättning från staten för 

sjuklöner och att statsbidrag ej periodiseras vid utbetalning. 

Personalkostnaderna överstiger budget i perioden, för VUC är kostnaden 

lägre med 1,5 mkr beroende på effektiviseringar. Personalkostnaderna på 

grundskolan är högre än budget (2,6 mkr) och kommer så vara året ut trots 

uppsägningar för att möta budgetreduceringen för år 2020. 

  

Socialt stöd och omsorgs avvikelse mot budget per oktober är på totalt -8,3 

mkr. Den stora avvikelsen står LSS- socialpsykiatri och individ- och 

familjeomsorgen för och avvikelsen är -8,4 mkr. Det beror dels på ökad 

ärendemängd och dels eftersläpande intäkter. Detta medför ökade 

personalkostnader samt kostnader för platsköp. Än så länge syn inga 

avvikelser från den prognos som lades per augusti. 

  

Individ- och familjeomsorgen redovisar avvikelse på -3,4 mkr. De åtgärder 

som vidtagits och planeras har fått börjat få viss effekt på lägre 

placeringskostnader och ekonomiskt bistånd samt högre personalkostnader 

till förmån för sänkta kostnader för inhyrd personal. Dock ökar mängden 

ärenden inom individ- och familjeomsorgen vilket medför att socialt stöd 

och omsorg inte kommer att klara verksamheten inom tilldelad budgetram 

utan redovisa underskott vid årets slut. 

  

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott i perioden på 2 mkr. Intäkterna 

understiger budget men beräknas överstiga budet för helåret. 

Personalkostnaderna ligger i nivå med budget men beräknas gå över något 

för helåret. Övriga kostnader visar på en positiv avvikelse på ca 2,6 mkr 

beror till stor del på att gatuingenjör visar ett positivt överskott på drygt 3 

mkr. Det överskottet förväntas minska bland annat pga. kommande 

vinterväghållning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av månadsrapport oktober 2020. 



 

Protokoll Sida 39 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-17 

Ekonomirapport oktober total 

Månadsrapport oktober 2020 Utbildning kultur och fritid 

Månadsrapport oktober 2020 Socialt stöd och omsorg 

Månadsrapport oktober 2020 Samhällsbyggnad 

Månadsrapport oktober 2020 Kommunkansli och intern service 

Ekonomirapport oktober 2020 Utbildning kultur och fritid 

Ekonomirapport oktober 2020 Socialt stöd och omsorg 

Ekonomirapport oktober 2020 Samhällsbyggnad 

Ekonomirapport oktober 2020 Kommunkansli och intern service 

Personalrapportering oktober 2020   



 

Protokoll Sida 40 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 251 Ärende KS 2020/1246 

Täckning av underskott för år 2020  Brandkåren Norra 
Dalarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av informationen och påtalar 

vikten av att förbundet måste vidta åtgärder för en ekonomi i balans. 

Ärendet 

Brandkåren norra Dalarna har upprättat ett delårsbokslut som omfattar 

perioden januari – augusti 2020. Den ekonomiska redovisningen visar på ett 

negativt resultat på 2 054 tkr. Brandkåren norra Dalarna bedöms ej ha 

budget i balans för helåret 2020 och Direktionen meddelar nu 

ägarkommunerna om att årets resultat beräknas bli negativt och att 

kommunerna kommer att behöva underskottstäcka i årsbokslutet. 

  

Direktionen i Brandkåren norra Dalarna har godkänt en åtgärdsplan för att 

få ekonomin i balans och har uppdragit stf förbundsdirektör att verkställa 

åtgärderna samt att ta fram och redovisa ytterligare åtgärder på kommande 

direktionsmöte 19 november. De åtgärder som presenteras i åtgärdsplanen 

uppgår totalt till 307 tkr. 

  

Direktionen har också uppdragit åt förbundet att analysera 

engångskostnader för år 2020 samt budget för år 2021 och framåt. 

Förbundet ska även ta fram tydligare rutiner för ekonomiuppföljning. 

  

Prognosen för 2020 visar på ett underskott på 2,6 mkr, Vansbros andel av 

årets underskott uppgår till 12,6% vilket innebär 328 tkr. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av informationen och påtalar 

vikten av att förbundet måste vidta åtgärder för en ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-06 

Ekonomisk Åtgärdsplan nov-dec 2020 

Protokollsutdrag, 2020-10-22 direktionen § 41   



 

Protokoll Sida 41 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 252 Ärende KS 2020/916 

Förslag om förändrat huvudmannaskap för Gysam 
Dalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor. 

  

Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor 

angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med 

bilagor. 

Ärendet 

På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie 

genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för att förändra 

huvudmannaskapet för GYSAM. 

  

Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen 

(FBR) vid årsskiftet 2020/2021 och att nuvarande arbetssätt och 

ledningsorganisation inom GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. 

  

Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom 

verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans 

med Elevantagningen och AVmedia. 

  

DKF:s styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för 

GYSAM Dalarna. Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att 

medlemskommunerna skulle tillfrågas om intresse. Beslut om värdskap togs 

av DKF:s styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor. 

  

Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor 

angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med 

bilagor. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-22 

Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med bilagor   



 

Protokoll Sida 42 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 253 Ärende KS 2020/1157 

Nämndsplan 2021 innehållande kommunstyrelsens 
budget för 2021 

Beslut 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om justerad budget i 

Strategisk plan 2021-2023 föreslås justering av kommunstyrelsens budget 

för kommunstyrelsens medel till förfogande från 1,5 mkr till 6,5 mkr. 

  

I övrigt fastställs Nämndsplan innehållande budget 2021 enligt utarbetat 

förslag. 

Ärendet 

Nämndsplan 2021 innehållande kommunstyrelsens budget för 2021 har 

utarbetats. Nämndsplanen är kompletterade med indikatorer och målvärden 

för 2021 för alla verksamheter. 

  

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om justerad budget i 

Strategisk plan 2021-2023 föreslås justering av kommunstyrelsens budget 

för kommunstyrelsens medel till förfogande från 1,5 mkr till 6,5 mkr. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om justerad budget i 

Strategisk plan 2021-2023 föreslås justering av kommunstyrelsens budget 

för kommunstyrelsens medel till förfogande från 1,5 mkr till 6,5 mkr. 

  

I övrigt fastställs Nämndsplan innehållande budget 2021 enligt utarbetat 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-22 

Förslag till Nämndsplan 2021 innehållande kommunstyrelsens budget för 

2021   



 

Protokoll Sida 43 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 254 Ärende KS 2020/1299 

Riktlinjer för eleversättningar inom gymnasieskolan 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för eleversättningar – Gymnasiet, i 

enlighet med upprättat förslag 2020-11-04. 

Ärendet 

Huvudmannen ansvarar för gymnasieverksamheten i den egna kommunen. 

Utifrån detta tar huvudmannen beslut om de planer, policys och riktlinjer 

som berör verksamheten. Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar 

därmed även om riktlinjer för eleversättningar. 

  

Eleversättningar är en sökbar ersättning kopplat till antingen resa eller mat. 

Dessa ersättningar beviljas för kostnader rörande exempelvis 

arbetsplatsförlagt lärande (APL), vid studieresor eller om elev har besvärlig 

resväg till skolan från föräldrahemmet. 

  

Huvudmannen för verksamheten beslutar om riktlinjer för eleversättningar. I 

riktlinjerna behöver framkommer vilka kriterier som behöver uppfyllas för 

att sökanden ska ges ersättning, hur ansöknings- och handläggningsprocess 

går till, samt hur beslut kan överklagas. 

  

Förslaget till riktlinjer utgår ifrån gällande lagstiftning kring 

skolskjutsområdet för gymnasiet, kommunens skolskjutsreglemente, samt 

nedslagsinventering av ersättningsnivåer i andra skolkommuner. 

  

Med beaktande av gällande styrdokument, elevs studieförutsättningar vid 

arbetsplatsförlagt lärande, samt likabehandlingsprincipen, så bör elever 

erbjudas ersättning för resor, samt måltider även vid APL. 

Förslag 

Utskottet utbildning och arbetes förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för eleversättningar – Gymnasiet, i 

enlighet med upprättat förslag 2020-11-04. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-11-23 (KS Ua § 43) 

Rektor Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 20020-11-04 

Riktlinjer för eleversättningar - gymnasiet 

    



 

Protokoll Sida 44 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 255 Ärende KS 2020/1253 

Riktlinjer för inackorderingstillägg 

Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete.  

Ärendet 

Huvudmannen ansvarar för gymnasieverksamheten i den egna kommunen. 

Utifrån detta tar huvudmannen beslut om de planer, policys och riktlinjer 

som berör verksamheten. Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar 

därmed även om riktlinjer för inackorderingstillägg. 

  

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader relaterade till att elev på 

grund av besvärlig resväg behöver inackordera sig på orten. Besvärlig 

resväg räknas till om föräldrahemmet är beläget 50 km eller mer från 

skolan. De flesta elever som söker inackorderingstillägg studerar vid annan 

skolenhet än den egna. I riktlinjerna framkommer ansöknings- och 

handläggningsprocess, vem som är berättigad bidraget, 

inackorderingsnivåer, samt hur beslut kan överklagas. 

Förslag 

Utskottet utbildning och arbetes förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer revidering av Riktlinjer för 

inackorderingstillägg (fastslagna 2019-12-03, KS 2019/836) med ändringen 

att fjärde stycket under rubriken ’Riktlinjer för beviljande’ utgår. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag:  

Kommunstyrelsen fastställer revidering av Riktlinjer för 

inackorderingstillägg (fastslagna 2019-12-03, KS 2019/836)  

  

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag under avslag mot 

bifall och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget. 

Votering begärs.  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

 

Ja-röst för att bifalla Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag. 

Nej-röst för att avslå Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 



 

Protokoll Sida 45 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ja röstar Anneli Hultgren (C), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran 

Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V) Nils-Erik Edlund (S), Lars-Olov 

Liss (C) och Stina Munters (C). 

 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), John 

Säljgård (LPO) och Pär Skagerling (M).  

Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej beslutar kommunstyrelsen att bifalla Kurt-

Lennart Karlssons (V) förslag.   

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-11-23 (KS Ua § 44) 

Rektor Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2020-10-26 

Riktlinjer om inackorderingstillägg 

Rektor Vansbro utbildningscenter, tilläggsbilaga 2020-11-26 

Riktlinjer om inackorderingstillägg, ursprungs-/grundförslag 

Riktlinjer om inackorderingstillägg, i enlighet med utskottet utbildning och 

arbetes förslag 

Riktlinjer om inackorderingstillägg, fullständig revidering   



 

Protokoll Sida 46 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 256 Ärende KS 2020/1309 

Revidering av riktlinjer för handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag, daterad 2020-11-11. 

Ärendet 

Personer med funktionshinder kan söka bostadsanpassningsbidrag för att få 

en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende och det är kommunen som 

ansvarar för bidraget. 

  

Bostadsanpassningsbidrag är nödvändigt för att kommunen ska klara kraven 

i funktionshinderspolitiken samt för bostadsförsörjningen och kvarboende, 

där bostadsanpassningsbidrag är enda lösningen. Bidraget är även 

nödvändigt för att klara samordningen med andra insatser. För kommunens 

ekonomi är bostadsanpassningsbidrag billigare än andra alternativ. 

  

Översyn har gjorts av befintliga riktlinjer för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag med anledning av ny lag (2018:222) om 

Bostadsanpassningsbidrag som trädde i kraft 2018-07-01. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag, daterad 2020-11-11.   



 

Protokoll Sida 47 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 257 Ärende KS 2020/1215 

Tillsyn för att följa upp tidigare konstaterade brister 
inom socialtjänsten 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av yttrande till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

Ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att genomföra en 

tillsyn för att följa upp om tidigare konstaterade brister inom socialtjänstens 

område rörande barn/familj och vuxna har upphört. Nämnden, i detta fall, 

kommunstyrelsen har att inkomma med en redogörelse för åtgärder och 

resultat av uppföljning till IVO senast 2020-12-15. 

  

Kommunstyrelsens utskott omsorg har genom delegation fattat beslut om 

yttrande  till Inspektionen för vård och omsorg. Detta yttrande delges 

kommunstyrelsen vid dagens sammanträde. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av yttrande till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-11-23 (KS Oms § 142) 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-11-09 

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande från Inspektionen för vård 

och omsorg, 2020-10-19 

    



 

Protokoll Sida 48 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 258 Ärende KS 2020/976 

Dispensförfarande vid anställningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anställningsstopp med dispensförfarande för 

beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott fortsatt gäller för inrättande av 

nya tjänster. 

  

Tillsättning av chefstjänster ska ske i samråd med personalchef. 

  

Detta beslut ersätter tidigare beslut om anställningsstopp med 

dispensförfarande. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 (KS 2020/411) att anställning av 

personal till och med 2020-12-31 samt ”Extratjänster” (finansierade) 

beslutas av chef efter avstämning med personalchef eller av personalchef 

utsedd handläggare. 

  

För tillsvidareanställningar krävs dispens av kommunstyrelsens 

arbetsutskott och för utökning av tjänster som sträcker sig längre än 2020-

12-31 kräver dispens av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

  

En överläggning har skett i kommunstyrelsens arbetsutskott och de bedömer 

att anställningsstopp med dispensförfarande fortsatt ska gälla för 

tillskapande av nya tjänster. 

  

Tillsättning av chefstjänster ska ske i samråd med personalchef. 

  

När lönesättningen genomförs av personalchef enligt denna 

ansvarsfördelning ska personalchef samverka med kommunchef. Det är 

viktigt att samverkan sker för alla chefer för tydligheten men även för att 

ifrågasättande om beslut ska undvikas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anställningsstopp med dispensförfarande för 

beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott fortsatt gäller för inrättande av 

nya tjänster. 

  

Tillsättning av chefstjänster ska ske i samråd med personalchef. 

  



 

Protokoll Sida 49 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Detta beslut ersätter tidigare beslut om anställningsstopp med 

dispensförfarande. 

  

Torsten Larsson (KD ) yrkar bifall till ordförandes förslag 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-30   



 

Protokoll Sida 50 (50) 

2020-12-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 259  

Revidering av riktlinjer för lönesättning  

Beslut 

Riktlinjer för lönesättning (beslutad av kommunstyrelsen, KS 2014/166) 

revideras ansvarsfördelningen till att gälla Lönesättande chef ansvarar för att 

bedöma medarbetares förmåga och arbetsprestationer, att ha lönesamtal 

(resultat och medarbetarsamtal) samt att sätta lön i samverkan med 

personalchef utifrån fastställda ramar, riktlinjer och lönekriterier.När 

lönesättningen genomförs av personalchef ska personalchef samverka med 

kommunchef. 

Ärendet 

I riktlinjer för lönesättning(KS 2014/166) regleras ansvarsfördelningen för 

lönesättning där följande bland annat framgår: 

Ansvarsfördelning -Lönesättande chef ansvarar för att bedöma medarbetares 

förmåga och arbetsprestationer, att ha lönesamtal (resultat och 

medarbetarsamtal) samt att sätta lön i samverkan med personalchef utifrån 

fastställda ramar, riktlinjer och lönekriterier. 

Förslag 

Ordförandes förslag:  

Riktlinjer för lönesättning (beslutad av kommunstyrelsen, KS 2014/166) 

revideras ansvarsfördelningen till att gälla Lönesättande chef ansvarar för att 

bedöma medarbetares förmåga och arbetsprestationer, att ha lönesamtal 

(resultat och medarbetarsamtal) samt att sätta lön i samverkan med 

personalchef utifrån fastställda ramar, riktlinjer och lönekriterier. När 

lönesättningen genomförs av personalchef ska personalchef samverka med 

kommunchef. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för lönesättning KS 2014/166 

Tjänsteutlåtande ’Riktlinjer för lönesättning’ 

 


