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Kommunstyrelsen
KS § 156

Ärende KS 2019/887

Organisation och lokaler för Berghedens för- och
grundskola
Beslut
Kommunstyrelsen behandlar frågan om organisation och lokaler för
Berghedens för- och grundskola i samband med förslag om strukturella
förändringar av skolans organisation vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-12-03.
Ärendet
Förslag till åtgärd för besparing föreligger avseende organisation och lokaler
för Berghedens för- och grundskola. Förslaget är att grundskolans årskurser
4-6 flyttas till Smedbergsskolan och plats bereds på Berghedens skola för
ytterligare en förskoleavdelning. Nuvarande lokaler för förskolan på
Lillgården sägs upp.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen behandlar frågan om organisation och lokaler för
Berghedens för- och grundskola i samband med förslag om strukturella
förändringar av skolans organisation vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-12-03.
Beslutsunderlag
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 157

Ärende KS 2019/890

Statsbidrag för Likvärdig skola 2020
Beslut
Kommunstyrelsen behåller tilldelningen i budget till undervisning inom
skolan per elev och rekvirerar bidragsramen för likvärdig skola 2020.
Ärendet
Bidragsramen för statsbidraget likvärdig skola 2020 är 3 100 tkr.
Statsbidraget kan rekvireras under förutsättning att kommunen inte minskar
kostnader för undervisning. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig om
inte förutsättningarna följs.
Förslag
Utskottet utbildning och arbetes förslag:
Kommunstyrelsen behåller tilldelningen i budget till undervisning inom
skolan per elev och rekvirerar bidragsramen för likvärdig skola 2020.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-24 KS Ua § 67
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 158

Ärende KS 2019/896

Biblioteksfilialen i Dala-Järna
Beslut
Kommunstyrelsen behåller biblioteksfilialen i Dala-Järna.
Ärendet
Förslag till åtgärd för besparing föreligger avseende biblioteksfilialen i
Dala-Järna. Förslaget är att biblioteksfilialen i Dala-Järna stängs. 0,25 tjänst
som idag bemannar biblioteket tas bort. Lokaler i Affärshuset Ja-Järna sägs
upp.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen behåller biblioteksfilialen i Dala-Järna.
Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S) och Kurt-Lennart
Karlsson (V) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen stänger biblioteksfilialen i Dala-Järna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag mot Pär Skagerlings (M)
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Torsten Larssons (KD)
förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-24 KS Ua § 69
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 159

Ärende KS 2019/895

Revidering av verksamheten inom ungdomsgården
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ungdomsgården håller öppet tre kvällar i
veckan i Dala-Järna, samt reducerar tiden för öppethållande och att
öppethållandet anpassas efter busstiderna. Dialog ska ske med berörd
målgrupp.
Reservationer
Pär Skagerling (M), Anneli Hultgren (C) och Stina Munters (C) reserverar
sig mot beslut om verksamheten inom ungdomsgården avseende antal
kvällar, plats och tiden för öppethållande.
Ärendet
Förslag till åtgärd för besparing föreligger avseende verksamheten inom
ungdomsgården. Förslagen är att kommunstyrelsen avvecklar
ungdomsgårdsverksamheten eller att ungdomsgården håller öppet i DalaJärna eller Vansbro endast tre timmar i veckan samt att tiden för
öppethållandet reduceras.
Förslag
Utskottet utbildning och arbetes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ungdomsgården håller öppet tre kvällar i
veckan i Dala-Järna, samt reducerar tiden för öppethållande och att
öppethållandet anpassas efter busstiderna.
Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V), John Säljgård
(LPO), Torsten Larsson (KD) och Monica Ericsson (S) yrkar bifall till
utskottet utbildning och arbetes förslag.
Ordförandens förslag:
Kostnaderna för ungdomsgårdsverksamheten reduceras med minst 250 000
kronor år 2020.
Ordförandens tilläggsförslag:
Dialog ska ske med berörd målgrupp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottet utbildning och arbetes förslag mot
ordförandens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för ordförandens förslag.
Nej-röst för utskottet utbildning och arbetes förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M),
Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Monica
Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Karin Sjöberg (S) och KurtLennart Karlsson (V).
Med röstsiffrorna 5 ja och 6 nej röstar kommunstyrelsen enligt utskottets
förslag.
Ordföranden ställer sitt tilläggsförslag under bifall eller avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-24 KS Ua § 68
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 160

Ärende KS 2019/889

Revidering av musikskolans utbud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att musikskolans instrumentalundervisning riktar
sig från åk 3 och äldre.
Reservationer
Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C) och Pär
Skagerling (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Förslag till åtgärd för besparing föreligger avseende musikskolans utbud.
Förslaget är att musikskolans instrumentalverksamhet riktar sig till elever
från åk 3 och äldre samt att tiden för musikalverksamheten minskas.
Förslag
Utskottet utbildning och arbetes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att musikskolans instrumentalundervisning riktar
sig från åk 3 och äldre.
Torsten Larsson (KD) och Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till
utskottets förslag.
Pär Skagerling (M) och ordföranden yrkar avslag på utskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottet utbildning och arbetes förslag under bifall eller
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för avslag till utskottets förslag.
Nej-röst för bifall till utskottets förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M),
Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C).

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-05

Sida 11 (66)

Kommunstyrelsen
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Monica
Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Karin Sjöberg (S) och KurtLennart Karlsson (V).
Med röstsiffrorna 5 ja och 6 nej röstar kommunstyrelsen enligt utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-24 KS Ua § 70
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 161

Ärende KS 2019/897

Fritidschecken
Beslut
Kommunstyrelsen erbjuder fritidscheck till barn och ungdomar från
förskoleklass till åk 9. Fritidschecken hämtas ut istället för att skickas.
Reservationer
John Säljgård (LPO) reserverar sig mot beslutet.
Torsten Larsson (KD) och Nathalie Larsson Berglund (KD) reserverar sig
skriftligt mot beslutet.
Ärendet
Förslag till åtgärd för besparing föreligger avseende fritidschecken.
Fritidschecken har delats ut till barn och ungdomar i Vansbro kommun som
ett integrationsprojekt med syfte att ge barn och ungdomar ökade
möjligheter till meningsfull fritid och att integreras i samhället. Förslaget är
att fritidschecken inte längre erbjuds till barn och ungdomar.
Förslag
Utskottet utbildning och arbetes förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder fritidscheck till barn och ungdomar från
förskoleklass till åk 9.
Kurt-Lennart Karlsson (V) och Monica Ericsson (S) yrkar bifall till
utskottets förslag.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder inte fritidscheck till barn och ungdomar
Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag till utskottets förslag:
Fritidschecken hämtas ut istället för att skickas.
Anneli Hultgren (C) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till utskottets
förslag och Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag mot utskottet utbildning
och arbetes förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets
förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag under bifall eller
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-24 KS Ua § 71
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 162

Ärende KS 2019/891

Omfattning av simundervisning
Beslut
Kommunstyrelsen erbjuder simundervisning i oförändrad omfattning.
Ärendet
Förslag till åtgärd för besparing föreligger avseende omfattning av
simundervisningen. Förslaget är att simundervisningen koncentreras till åk
2.
Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder simundervisning i oförändrad omfattning.
Kurt-Lennart Karlsson (V), Anneli Hultgren (C) och Pär Skagerling (M)
yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Ärendet återremitteras för klargörande av vad som gäller för
simundervisningen idag enligt politiskt fattade beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller inte och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Lars-Olov Liss (C) förslag under bifall eller avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller Lars-Olov Liss (C) förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-24 KS Ua § 72
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 163

Ärende KS 2019/892

Revidering av verksamheten inom fritidsbanken,
mötesplatsen och kolloverksamheten
Beslut
Ärendet återremitteras för att utreda alternativa lösningar för respektive
verksamhets framtid. Ärendet behandlas åter senast första mötet 2020.
Ärendet
Förslag till åtgärd för besparing föreligger avseende verksamheten inom
fritidsbanken, mötesplatsen och kolloverksamheten. Förslaget är att
fritidsbanken och mötesplatsen stängs och verksamheterna avvecklas samt
att kolloverksamheten avvecklas.
Förslag
Kurt-Lennart Karlsson (V):
Ärendet återremitteras för att utreda alternativa lösningar för respektive
verksamhets framtid. Ärendet behandlas åter senast första mötet 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-24 KS Ua § 73
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 164

Ärende KS 2019/791

Antal korttidsplatser
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fullfölja MBL-förhandlingar
kring förslaget att minska antalet korttidsplatser från 15 till 10 stycken.
Ärendet
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge har förvaltningsområde
socialt stöd och omsorg i uppdrag att se över och sänka sina kostnader i
enlighet med besparingskrav. Vid jämförelse med Dalarna i snitt har
Vansbro kommun många korttidsplatser (Kolada 2018). I nuläget bedöms
att en neddragning kan ske i etapper från 15 till 10 korttidsplatser. Det
kräver också implementering av andra arbetssätt exempelvis Trygg
hemgång.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fullfölja MBL-förhandlingar
kring förslaget att minska antalet korttidsplatser från 15 till 10 stycken.
Nathalie Larsson Berglund (KD), John Säljgård (LPO), Nall Lars-Göran
Andersson (S), Monica Ericsson (S) och Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till
ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-07 KS Oms § 150
Tf socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23
Mall för åtgärdsplan
Statistik korttidsplatser

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 165

Ärende KS 2019/790

Antal särskilda boendeplatser
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fullfölja MBL-förhandlingar
kring förslaget att minska antalet särskilda boendeplatser med tre platser.
Ärendet
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge har Socialt stöd och omsorg
uppdraget att se över och effektivisera verksamheten i syfte att minska
kostnaderna. Förslag finns att minska antalet platser på avdelning
Rosengården på Bäckaskog med tre platser, från 15-12 platser. Det totala
antalet platser blir då 111 jämfört med 114 idag. Behovet av platser kommer
att öka i en framtid.
Andelen av befolkningen i procent som har beviljats särskilt boende är
betydligt högre i Vansbro än jämförbara kommuner och Dalagenomsnittet.
För hemtjänst råder motsatt förhållande d v s det är en lägre andel av
befolkningen i Vansbro som har hemtjänst jämfört med andra.
En minskning med tre platser innebär en besparingseffekt med 433 tkr år
2020 och totalt med 866 tkr år 2021.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fullfölja MBL-förhandlingar
kring förslaget att minska antalet särskilda boendeplatser med tre platser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-07 KS Oms § 149
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23
Mall för åtgärdsplan
Statistik hemtjänst
Statistik särskilt boende

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 166

Ärende KS 2019/893

Revidering av taxa för sotning och
brandskyddskontroll
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för sotning och
brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-01-01.
Ärendet
Förslag till revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll har
utarbetats. Syftet är att sotningsverksamheten ska vara helt taxefinansierad.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för
sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2019-10-2
Förslag till Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 167

Ärende KS 2019/845

Omfattning på erbjudande av feriearbete
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag på att
erbjuda ett färre antal ferieplatser (20 stycken) och samtidigt nå de som av
olika anledningar står längre från arbetsmarknaden.
Reservationer
Kurt-Lennart Karlsson (V), Monica Ericsson (S) och Karin Sjöberg (S)
reserverar sig mot beslutet.
Nall Lars-Göran Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Ärendet
Vansbro kommun har under flera år haft som mål att erbjuda alla som söker
feriearbete en plats. Under åren 2016, 2017 och 2018 finansierades det till
del med hjälp av medel från generella statsbidrag för flyktingmottagande
och kommunstyrelsens medel till förfogande. Under 2017 och 2018 fick
kommunen även medel från Arbetsförmedlingen (81 respektive 72 tkr).
2019 fanns inga statsbidrag eller medel från Arbetsförmedlingen.
Budgeterade kostnader för löner till feriearbetare 2019 uppgick till 400 tkr
inklusive sociala avgifter och utfallet 2019 blev 434 tkr. Utöver kostnader
för löner till feriearbetare finns för uppdraget även en post lönekostnader för
hantering av annonsering, urval, anställningen med mera motsvarande 25 %
tjänst för närvarande placerad på personalfunktionen, tidigare placerade på
integrationen.
2019 hade vi 57 st feriearbetande ungdomar i åldern 16-18 år i förvaltningen
och minst 15 av de ungdomarna uppskattas ha haft annat arbete samtidigt.
Förslag
Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunstyrelsen bibehåller dagens omfattning på erbjudande av
feriearbete.
Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till Nall Lars-Göran Anderssons (S)
förslag.
Anneli Hultgrens (C) förslag:
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Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag på att
erbjuda ett färre antal ferieplatser (20 stycken) och samtidigt nå de som av
olika anledningar står längre från arbetsmarknaden.
Pär Skagerling (M) yrkar bifall till Anneli Hultgrens (C) förslag.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder inte feriearbete till ungdomar.
John Säljgård (LPO) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag, Anneli
Hultgrens (C) förslag och Torsten Larssons (KD) förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen bifaller Anneli Hultgrens (C) förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser Anneli Hultgrens (C) förslag till huvudförslag.
Kommunstyrelsen har att utse ett motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag mot Torsten
Larssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen utser Nall LarsGöran Anderssons (S) förslag till motförslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns i omröstning om att
utse motförslag:
Ja-röst för att Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag utses till motförslag.
Nej-röst för att Torsten Larssons (KD) förslag utses till motförslag.
Företagen omröstning om motförslag utfaller enligt följande:
Ja röstar Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart
Karlsson (V) och Karin Sjöberg (S).
Nej röstar Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson
Berglund (KD), John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M) och Stina Munters
(C).
Avstår gör Lars-Olov Liss (C).
Med röstsiffrorna 4 ja, 6 nej och 1 avstår utser kommunstyrelsen Torsten
Larssons (KD) förslag till motförslag.
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Följande propositionsordning föredras och godkänns i huvudomröstningen:
Ja-röst för Anneli Hultgrens (C) förslag.
Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), Pär Skagerling (M), Lars-Olov Liss (C) och
Stina Munters (C).
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD) och John
Säljgård (LPO).
Avstår gör Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), KurtLennart Karlsson (V) och Karin Sjöberg (S).
Med röstsiffrorna 4 ja, 3 nej och 4 avstår röstar kommunstyrelsen enligt
Anneli Hultgrens (C) förslag.
Beslutsunderlag
Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23
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Kommunstyrelsen
KS § 168

Ärende KS 2019/849

Utredning av alternativ placering av verksamheter
Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa
placeringar av verksamheterna på Cosmoz och Vasagatan 3.
Ärendet
I den framtagna Lokalförsörjningsplanen är beslutet att det årligen ska ske
en översyn av kommunens lokalnyttjande. I arbetet med att få till ett bättre
nyttjande av de administrativa lokalerna i kommunen pågår ett arbete i
Medborgahuset. Det är för att både lösa behovet av arbetsplatser och att
säkerställa att det är rätt säkerhetsnivå på respektive yta. Även att se över
hur till exempel kontor nyttjas över tid på dagen. Vissa omflyttningar har
gjorts i Medborgarhuset och på Vasagatan 3. I ett längre perspektiv är det
möjligt att flytta ur Vasagatan. Det är en inhyrd lokal med kort
uppsägningstid.
Gällande Cosmoz och de verksamheter som nu är i lokalerna pågår en
översyn om alternativa placeringar. På övervåningen är det idag
ungdomsmottagning. Det är en direkt olämplig placering med hänsyn till att
det inte finns någon hiss i byggnaden. Olika nya alternativ på lokalisering
diskuteras tillsammans med verksamheten. Vid flytt är det enligt plan
möjligt att samnyttja flera ytor med andra verksamheter.
Ungdomsmottagningen har endast öppet en dag i veckan. På bottenvåningen
är nu dagbarnvårdarna. Enligt plan ska de ha sin hemvist på någon av
förskolorna i Vansbro. När det är verkställt kan de flytta ut.
I arbetet med att effektivisera användandet av lokaler är steg ett att se över
vilka externa lokaler som kan avvecklas. Att lämna Vasagatan om bra
alternativa lösningar för verksamheten som nu nyttjar lokalerna är en
prioriterad åtgärd. Gällande Cosmoz så är lokalerna inte anpassade för de
verksamheter som nu är i huset. Alternativa lösningar finns idag för flytt av
Ungdomsmottagningen.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa
placeringar av verksamheterna på Cosmoz och Vasagatan 3.
Pär Skagerling (M) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.
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Kommunstyrelsen
KS § 169

Ärende KS 2019/855

Avtal om fastighetsskötsel
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kostnaderna för av Stiftelsen Vansbrohem utförda åtgärder ersätts för
nerlagd tid enligt redovisning från och med 2020-01-01.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna för en
samverkan gällande fastighetsskötsel med mera mellan
Stiftelsen Vansbrohem och Vansbro kommun.
Ärendet
I arbetet med att sköta drift och underhåll av kommunens fastigheter har
drift planer för varje fastighet tagits fram. Åtgärder på fastigheterna ska
utföras i dialog mellan kommunen och Vansbrohem utifrån gällande
förutsättningar.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kostnaderna för av Stiftelsen Vansbrohem utförda åtgärder ersätts för
nerlagd tid enligt redovisning från och med 2020-01-01.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna för en
samverkan gällande fastighetsskötsel med mera mellan
Stiftelsen Vansbrohem och Vansbro kommun.
Beslutsunderlag
Tillförordnad fastighetschef, tjänsteutlåtande 2019-10-24
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Kommunstyrelsen
KS § 170

Ärende KS 2019/850

Utredning av yttre skötsel avseende egen regi,
samordning och upphandling
Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
kring att samordna den yttre skötseln i kommunkoncernen.
Utredningen ska samordnas med det uppdrag som gavs förvaltningen i
kommunstyrelsens beslut 2019-10-15 § 145, att ”utreda vad kommunen kan
utgöra i egen regi avseende yttre skötsel”.
De delar som ska upphandlas görs i delade upphandlingar med
funktionsansvar.
Ärendet
De senaste åren har Vansbro kommun haft en entreprenad som är
upphandlad för både sommar- och vinterskötsel. Den är upphandlad för hela
kommunens geografiska yta. Det innebär att det har varit samma
huvudentreprenör för både vinter- och sommarskötsel. Huvudentreprenören
har i sin tur upphandlat ett antal underentreprenörer som har skött olika
geografiska områden för de ytor som inte skötts av huvudentreprenören. I
entreprenaden har både vägar, parkytor och kommunens egna fastigheter
ingått. Det för både sommar och vinter. Upphandlingen har samordnats
internt och både gata och parks och fastighetsenhetens ytor har ingått i
entreprenaden. Det som varit undantaget är alla rabatter och buskage samt
blomplanteringar. De har utförts i egen regi med fast anställd personal och
med säsongsanställda parkarbetare. I dagsläget finns ingen fast anställd
personal inom delen yttreskötsel.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
kring att samordna den yttre skötseln i kommunkoncernen.
Utredningen ska samordnas med det uppdrag som gavs förvaltningen i
kommunstyrelsens beslut 2019-10-15 § 145, att ”utreda vad kommunen kan
utgöra i egen regi avseende yttre skötsel”.
De delar som ska upphandlas görs i delade upphandlingar med
funktionsansvar.
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Kommunstyrelsen
KS § 171

Ärende KS 2019/853

Delårsrapport 2019
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna.
Ärendet
Föreligger delårsrapport 2019. Delårsrapport har utarbetats per 31 augusti
2019 och innehåller även en prognos för helåret som även behandlats av
kommunstyrelsen i ärende KS 2019/777. Resultatet i delårsrapporten för
2019 är -4,5 mkr och prognosen för helåret pekar på ett underskott på 20,4
mkr. I dokumentet redovisas även måluppfyllelse till och med 31 augusti
2019.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport
2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att överlämna delårsrapporten till
revisorerna.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-11-02
Delårsrapport 2019
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Kommunstyrelsen
KS § 172

Ärende KS 2019/678

Granskningsrapport resursfördelning och effektivitet
Beslut
Följande lämnas till kommunrevisorerna som yttrande:
Kommunstyrelsen konstaterar att ett utvecklingsarbete måste genomföras.
Som granskningen konstaterar pågår ett arbete med att utveckla styrningen i
förvaltningen, arbetet behöver dock utvecklas och struktureras. Avsikten är
att tydliggöra styrning, roller, ansvar, uppdrag och liknande i kommunen
med start 2020. Ett arbete som är långsiktigt och som måste vara ständigt
pågående.
Ärendet
Kommunrevisorerna har låtit granska rutiner kring kommunens
resursfördelning samt effektivitet inom verksamheterna mot bakgrund av de
nettokostnadsavvikelser som redovisas i Kolada för 2017. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig
fördelning av resurser mellan de olika verksamheterna sam tom de finns en
tillräcklig styrning av effektivitet i verksamheterna.
Kommunrevisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
- Förtydliga principer gällande fördelning av resurser mellan
verksamheterna.
- Förtydliga ansvaret för effektivitet på olika chefsnivåer.
- Utveckla indikatorer och mål avseende effektivitet så att de blir mätbara.
- Införa rutiner och arbetssätt för att systematiskt följa upp verksamheten
utifrån effektivitetsbegreppet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Följande lämnas till kommunrevisorerna som yttrande:
Kommunstyrelsen konstaterar att ett utvecklingsarbete måste genomföras.
Som granskningen konstaterar pågår ett arbete med att utveckla styrningen i
förvaltningen, arbetet behöver dock utvecklas och struktureras. Avsikten är
att tydliggöra styrning, roller, ansvar, uppdrag och liknande i kommunen
med start 2020. Ett arbete som är långsiktigt och som måste vara ständigt
pågående.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-27
Granskning av resursfördelning och effektivitet
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Kommunstyrelsen
KS § 173

Ärende KS 2019/679

Granskningsrapport kommunens prognosrutiner
Beslut
Följande lämnas till kommunrevisorerna som yttrande:
1. Tydliga anvisningar gällande uppföljnings- och prognosarbete upprättas.
Tydliggörande av uppföljnings- och prognosarbete ska genomföras, dels
genom dokumentation men även via chefsträffar, ledningsgruppsträffar och
som del introduktionen för nyanställda chefer. Dokumentation finns delvis
idag i ledningsinformationssystemet Stratsys men om det inte upplevs som
tillräckligt ska det förtydligas.
2. Roller och ansvar gällande uppföljnings- och prognosarbetet förtydligas.
Enligt kommunens styrmodell framgår ansvarsnivåer både politiskt och i
förvaltningen men eftersom det framkommit vid granskningen att detta inte
är tydligt kommer roller och ansvar gällande uppföljnings- och
prognosarbete förtydligas.
3. Arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt
gällande periodisering av budget fortsätter.
Arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt gällande
periodisering av budget fortsätter genom utbildningsinsatser och i samband
med skrivarstugor och andra möten med budgetansvariga. Detta arbete
pågår löpande.
4. Planering och genomförande av åtgärder vid negativa budgetavvikelser
får större fokus.
Enligt arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott framgår bland annat
att utskott ska inom respektive område genomföra uppföljning av
verksamheter gällande måluppfyllelse samt övrig uppföljning för att
kommunstyrelsen ska uppfylla sitt ansvar som arbetsgivare. Utskotten tar
del av fördjupade verksamhetsgenomgångar som genomförs vid tidpunkten
för bokslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14 (KS 2019/269) som en del i
åtgärdsplanen att striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser
under året ska ske. Det innebär att utskotten vid varje månadsrapport
alternativt prognos ska diskutera möjlighet till minskning av kommunens
kostnader. Om förbättring gällande prognosföljsamhet inte sker ska förutom
förvaltningsområdeschefer (som deltar vid varje utskottsmöte), i
förkommande fall sektorschefer och enhetschefer kallas till utskottsmöten
för att förklara varför budget ej kan hålls. Om utskotten inte får tillräcklig
respons kallas chefer i nästa steg till kommunstyrelsen för att redovisa läget.
Justerande
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 8 oktober deltog alla
förvaltningsområdeschefer/motsvarande vid prognosgenomgången samt
enhetschef för IFO.
Det finns även rutiner framtagna för att respektive förvaltningsområdeschef
ska genomföra dialoger i samband med prognoser och månadsrapporter med
underställda chefer, denna rutin fungerar dock inte helt optimalt men arbete
pågår för att få det att fungera.
Ärendet
Kommunrevisorerna har låtit granska kommunens rutiner kring framtagande
av ekonomiska prognoser. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunens arbete med ekonomiska prognoser är ändamålsenligt och
effektivt samt granska om prognoser som tas fram ger en tillförlitlig bild av
kommunens resultat och utveckling. Kommunrevisorerna önskar att
kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av åtgärder baserat
på de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 2019-11-28.
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
kommunens arbete med ekonomiska prognoser är relativt ändamålsenligt
och effektivt samt att de prognoser som tas fram ger en relativt tillförlitlig
bild av kommunens resultat och utveckling. De har dock noterat några
förbättringsområden:
- tydliga anvisningar gällande uppföljnings- och prognosarbete upprättas.
- roller och ansvar gällande uppföljnings- och prognosarbete förtydligas.
- arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt gällande
periodisering av budget fortsätter.
- planering och genomförande av åtgärder vid negativa budgetavvikelser får
större fokus
Förslag
Ordförandens förslag:
Följande lämnas till kommunrevisorerna som yttrande:
1. Tydliga anvisningar gällande uppföljnings- och prognosarbete upprättas.
Tydliggörande av uppföljnings- och prognosarbete ska genomföras, dels
genom dokumentation men även via chefsträffar, ledningsgruppsträffar och
som del introduktionen för nyanställda chefer. Dokumentation finns delvis
idag i ledningsinformationssystemet Stratsys men om det inte upplevs som
tillräckligt ska det förtydligas.
2. Roller och ansvar gällande uppföljnings- och prognosarbetet förtydligas.
Enligt kommunens styrmodell framgår ansvarsnivåer både politiskt och i
förvaltningen men eftersom det framkommit vid granskningen att detta inte
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är tydligt kommer roller och ansvar gällande uppföljnings- och
prognosarbete förtydligas.
3. Arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt
gällande periodisering av budget fortsätter.
Arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt gällande
periodisering av budget fortsätter genom utbildningsinsatser och i samband
med skrivarstugor och andra möten med budgetansvariga. Detta arbete
pågår löpande.
4. Planering och genomförande av åtgärder vid negativa budgetavvikelser
får större fokus.
Enligt arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott framgår bland annat
att utskott ska inom respektive område genomföra uppföljning av
verksamheter gällande måluppfyllelse samt övrig uppföljning för att
kommunstyrelsen ska uppfylla sitt ansvar som arbetsgivare. Utskotten tar
del av fördjupade verksamhetsgenomgångar som genomförs vid tidpunkten
för bokslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14 (KS 2019/269) som en del i
åtgärdsplanen att striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser
under året ska ske. Det innebär att utskotten vid varje månadsrapport
alternativt prognos ska diskutera möjlighet till minskning av kommunens
kostnader. Om förbättring gällande prognosföljsamhet inte sker ska förutom
förvaltningsområdeschefer (som deltar vid varje utskottsmöte), i
förkommande fall sektorschefer och enhetschefer kallas till utskottsmöten
för att förklara varför budget ej kan hålls. Om utskotten inte får tillräcklig
respons kallas chefer i nästa steg till kommunstyrelsen för att redovisa läget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 8 oktober deltog alla
förvaltningsområdeschefer/motsvarande vid prognosgenomgången samt
enhetschef för IFO.
Det finns även rutiner framtagna för att respektive förvaltningsområdeschef
ska genomföra dialoger i samband med prognoser och månadsrapporter med
underställda chefer, denna rutin fungerar dock inte helt optimalt men arbete
pågår för att få det att fungera.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-27
Granskning av kommunens prognosrutiner
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Kommunstyrelsen
KS § 174

Ärende KS 2019/798

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Beslut
Ärendet remitteras till kommunstyrelsens utskott omsorg för att tillsammans
med förvaltningen se över nivåer på ekonomiskt bistånd utöver norm, för att
säkerställa att kostnader för ekonomiskt bistånd minskar.
Ärendet
Som en del i arbetet med kvalitetsledningssystemet för socialt stöd och
omsorg ingår att se över tidigare riktlinjer för försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd. Kommunala riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen
och ska bygga på den lagstiftning som finns inom området. Riktlinjerna är
ett stöd och en vägledning för handläggarna avseende handläggningen av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i Vansbro. I Vansbro kommun
finns beslutade riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt stöd
från 2012. Dessa är helt omarbetade utifrån nuvarande lagstiftning och
praxis.
Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsens utskott omsorg för att tillsammans
med förvaltningen se över nivåer på ekonomiskt bistånd utöver norm, för att
säkerställa att kostnader för ekonomiskt bistånd minskar.
Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag.
Beslutsunderlag
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2019-10-03
Förslag till Riktlinjer försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
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Kommunstyrelsen
KS § 175

Ärende KS 2019/799

Riktlinjer för barn och unga
Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för barn och unga att gälla från och med
2020-01-01.
Ärendet
Som en del i arbetet med kvalitetsledningssystemet för socialt stöd och
omsorg ingår att ta fram kommunala riktlinjer för socialtjänstens arbete med
barn och ungdom. Kommunala riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen och
ska bygga på den lagstiftning som finns inom området. Riktlinjerna är ett
stöd och en vägledning för handläggarna i handläggningen av ärenden
avseende barn och ungdom i Vansbro. I Vansbro kommun finns inte sedan
tidigare några av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för socialtjänstens
arbete med barn och ungdom.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för barn och unga att gälla från och med
2020-01-01.
Beslutsunderlag
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen 2019-10-03
Förslag till Riktlinjer för barn och unga.
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Kommunstyrelsen
KS § 176

Ärende KS 2019/800

Riktlinjer för familjehemsvård
Beslut
Ärendet remitteras till kommunstyrelsens utskott omsorg för att tillsammans
med förvaltningen se över nivåer på bistånd i riktlinjerna, för att säkerställa
att kostnader minskar.
Ärendet
Som en del i arbetet med kvalitetsledningssystemet för socialt stöd och
omsorg ingår att ta fram kommunala riktlinjer för familjehemsvård.
Kommunala riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen och ska bygga på den
lagstiftning som finns inom området. Riktlinjerna är ett stöd och en
vägledning för handläggarna avseende handläggningen av ärenden avseende
familjehemsvård i Vansbro. I Vansbro kommun finns inte sedan tidigare
några av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för familjehemsvård.
Förslag
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsens utskott omsorg för att tillsammans
med förvaltningen se över nivåer på bistånd i riktlinjerna, för att säkerställa
att kostnader minskar.
Beslutsunderlag
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2019-10-03
Förslag till Riktlinjer för familjehemsvård

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-05

Sida 35 (66)

Kommunstyrelsen
KS § 177

Ärende KS 2019/813

Avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning att gälla från och med 2020-01-01.
Ärendet
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts och
har rätt till ersättning från dödsboet för omkostnader i samband med detta.
Socialnämnden ska enligt lagstiftningen i vissa fall ansvara för en
provisorisk dödsboförvaltning och får begära ersättning från dödsboet för
omkostnader i samband med detta. Utifrån Vansbro kommuns organisation
motsvarar kommunstyrelsen det lagstiftningen avser med socialnämnd.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Avgifter för
provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning att gälla från och med 202001-01.
Beslutsunderlag
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2019-10-03
Förslag till Avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
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KS § 178

Ärende KS 2019/743

Avvikelser socialt stöd och omsorg 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapport avvikelser inom socialt stöd och
omsorg för första halvåret 2019.
Ärendet
Föreligger en sammanställning av avvikelserapporteringen inom socialt stöd
och omsorg för första halvåret 2019. En analys är sammanställd för att på ett
övergripande sätt identifiera trender och mönster i negativa händelser samt
få underlag till handlingsplaner för förbättringsåtgärder som en del i det
systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att kunna förebygga och arbeta med
åtgärder så att inte händelserna upprepas. En handlingsplan är framtagen för
att kunna arbeta systematiskt med de åtgärder som behövs för att händelser
inte skall upprepas. Ansvarig för rutinerna och sammanställning av
avvikelserapporter är system- och verksamhetsutvecklare och medicinskt
ansvarig sjuksköterska.
Alla avvikelser registreras i verksamhetssystemet Treserva. Personal får
kontinuerligt stöd och handledning i hur systemet skall användas. En
utbildningsinsats för all personal inom vissa personalgrupper inom
verksamhet LSS har genomförts. Personalen fick en genomgång av
verksamhetssystemets genomförandeweb inkl. avvikelsemodulen med fokus
på socialdokumentation. I detta arbete lyftes vikten av att rapportera
avvikelser och när det ska göras. Detta har även tagits upp på olika
verksamhetsmöten.
All avvikelsehantering syftar till att komma till rätta med brister i den egna
verksamheten och förhindra att liknande händelser uppkommer igen, det vill
säga utveckla verksamheten och göra den säkrare.
Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen (2010:659). Det
är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även att
uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för
kvalitetsarbetet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapport avvikelser inom socialt stöd och
omsorg för första halvåret 2019.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
System- och verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska,
tjänsteutlåtande 2019-10-22
Rapport avvikelser SSO för Q1 Q2 2019
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Kommunstyrelsen
KS § 179

Ärende KS 2019/888

Handlingsplan för åtgärder mot avvikelser inom socialt
stöd och omsorg
Beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för åtgärder mot avvikelser inom
socialt stöd och omsorg.
Ärendet
Avvikelserapportering inom socialt stöd och omsorg för första halvåret 2019
har sammanställts. Utifrån sammanställningen av avvikelserapporteringen är
en analys framtagen för att på ett övergripande sätt identifiera trender och
mönster i negativa händelser samt få underlag till handlingsplaner för
förbättringsåtgärder som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta för
att kunna förebygga och arbeta med åtgärder så att inte händelserna
upprepas. En handlingsplan är framtagen för att kunna arbeta systematiskt
med de åtgärder som behövs för att händelser inte skall upprepas. Ansvarig
för rutinerna och sammanställning av avvikelserapporter är system- och
verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för åtgärder mot avvikelser inom
socialt stöd och omsorg.
Beslutsunderlag
System- och verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska,
tjänsteutlåtande 2019-10-22
Handlingsplan SSO för Q1 Q2 2019
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Kommunstyrelsen
KS § 180

Ärende KS 2019/554

Utökat borgensåtagande Vansbro Teknik AB (VTAB)
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 155 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendet
Vansbro Teknik AB har inkommit med en begäran om att utöka
kommunens borgensåtagande med 20 mkr, från 135 mkr till 155 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om Strategisk plan 2020-2022 (KS
2019/363) om borgen för Vansbro Teknik AB på 135 mkr, nyttjad
borgensnivå 181231 var 119 mkr. Strategisk plan behandlades innan
inriktningsbeslut om avloppsreningsverk för Dala-Järna och Vansbro.
Kommunfullmäktige beslutade (KF 2019/108) att inriktningen är att
avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras. Orsaken till det
utökade behovet av borgen är stora investeringsbehov under 2020 som inte
kan täckas med egna medel och är avgörande för att genomföra renovering
av avloppsreningsverken.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för
egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 155 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-27
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Kommunstyrelsen
KS § 181

Ärende KS 2019/713

Driftavtal för Snöå Skidstadion säsong 2019/2020
Beslut
Vansbro kommun utökar driftbidraget med 10 000 kr för vintersäsong
2019/2020, för att säkerställa att skidspår blir gjorda enligt driftavtal Snöå
Skidstadion.
Ärendet
Dala-Järna IK har i skrivelse till Vansbro kommun erbjudit sig att köpa en
nyare pistmaskin till Snöå Skidstadion. Detta om Vansbro kommun höjer
driftbidraget/föreningsbidraget med 50 000 kr/år. Den nuvarande
pistmaskinen är i dåligt skick, och kräver omfattande reparationer för att
vara en tillförlitlig resurs.
Förslag
Ordförandens förslag:
Vansbro kommun utökar driftbidraget med 10 000 kr för vintersäsong
2019/2020, för att säkerställa att skidspår blir gjorda enligt driftavtal Snöå
Skidstadion.
Beslutsunderlag
Utredare ekonomi- och IT-funktionen, tjänsteutlåtande 2019-10-29
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Kommunstyrelsen
KS § 182

Ärende KS 2019/898

Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre äldreomsorgsplan
Beslut
Kommunstyrelsen tillsätter en styrgrupp för arbetet med framtagande av
Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.
Anneli Hultgren (C), Lovisa Berglund (C), Nathalie Larsson Berglund
(KD), Kurt-Lennart Karlsson (V), John Säljgård (LPO) och Nall Lars-Göran
Andersson (S) utses till politiska representanter i styrgruppen.
Gruppen utser inom sig en sammankallande.
Ärendet
I regeringens skrivelse 2017/18:280 redogör regeringen för sin syn på
äldreomsorgen i Sverige. Regeringen har påbörjat ett långsiktigt
förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och
tekniska utvecklingen. I skrivelsen anges också vilka områden som enligt
regeringens mening bör prioriteras under kommande mandatperiod.
Den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre fokuserar
på sex utvecklingsområden:
1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka
2. Trygghet i boendet
3. Den sociala omsorgen
4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling
5. Förebyggande arbete
6. Personal
Kommunstyrelsen föreslog i beslut 2019-09-17 § 119 kommunfullmäktige
att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en lokal kvalitetsplan för
vård och omsorg om äldre. Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 §
100 att avslå kommunstyrelsens förslag och återföra ärendet till
kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en styrgrupp för arbetet med framtagande av
Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Gruppen utser inom sig
en sammankallande.
Lars-Olov Liss (C) förslag:
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Anneli Hultgren (C) och Lovisa Berglund (C) utses till politiska
representanter i grupp för arbetet med framtagande av Lokal kvalitetsplan
för vård och omsorg om äldre.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Nathalie Larsson Berglund (KD) utses till politisk representant i grupp
för arbetet med framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om
äldre.
Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag:
Kurt-Lennart Karlsson (V) utses till politisk representant i grupp för arbetet
med framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.
Nathalie Larsson Berglunds (KD) förslag:
John Säljgård (LPO) utses till politisk representant i grupp för arbetet med
framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.
Monica Ericssons (S) förslag:
Nall Lars-Göran Andersson (S) utses till politisk representant i grupp
för arbetet med framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om
äldre.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-09 KS Au § 211
Protokollsutdrag, 2019-09-30 KF § 100
Protokollsutdrag, 2019-09-17 KS § 119
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-09-11
Direktiv för framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om
äldre, daterad 2019-09-11
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Kommunstyrelsen
KS § 183

Ärende KS 2017/1014

System för kvalitetsuppföljning för Vansbro kommuns
särskilda boenden i egen regi
Beslut
Kvalitetsuppföljning i egen regi särskilt boende ska ske årligen enligt
samma metod som för extern utförare.
Ärendet
Intern kvalitetsuppföljning har inte tidigare utförts av särskilda boenden
i egen regi i Vansbro kommun på samma sätt som för extern utförare. Det är
av stor vikt att följa upp kommunens egna verksamheter med samma krav
som ställs på externa utförare. Kommunstyrelsen har i beslut 2017-11-28 §
250, 2018-09-04 § 166 och 2019-09-17 KS § 139 uppdragit till
förvaltningen att system för kvalitetsuppföljning, såsom kommunen har för
privata utförare, ska införas för Vansbro kommuns särskilda boenden i egen
regi.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kvalitetsuppföljning i egen regi särskilt boende ska ske årligen enligt
samma metod som för extern utförare.
Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2019-10-15
System för kvalitetsuppföljning för Vansbro kommuns särskilda boenden i
egen regi, bildpresentation
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Kommunstyrelsen
KS § 184

Ärende KS 2019/803

Läsårstider för läsåret 2020/2021 Vansbro
Utbildningscenter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gymnasieskolan, Vansbro utbildningscenter,
ska följa grundskolans läsårstider och förläggning av studiedagar för läsåret
2020-2021.
Ärendet
Kommunen ska årligen fastställa läsårstider för skolverksamhetsområdet.
För grundskolan görs detta genom delegation till kommunens skolchef.
Utifrån att organisation, samt delegationsordning ej ännu är fastställd för
gymnasieverksamheten på grund av verksamhetsövergång från
Västerdalarnas utbildningsförbund innebär detta att kommunstyrelsen
behöver fatta beslut i denna fråga.
Med beaktande av det sammantagna beslutsunderlaget rekommenderas
kommunstyrelsen att besluta att för gymnasieskolan i Vansbro kommun anta
samma läsårstider som för grundskolan i Vansbro kommun för läsåret 20202021. Detta grundas i förutsättningar kring frågan om skolskjutsar, samt
utifrån egna effektiviseringsmöjligheter.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att gymnasieskolan, Vansbro utbildningscenter,
ska följa grundskolans läsårstider och förläggning av studiedagar för läsåret
2020-2021.
Beslutsunderlag
Rektor Vansbro utbildningscenter och skolchef, tjänsteutlåtande 2019-10-18
Bilaga: Läsårsdata för läsåret 2020/2021
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Kommunstyrelsen
KS § 185

Ärende KS 2019/816

Samverkansavtal för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning
Beslut
Kommunstyrelsen deltar i samverkan kring vuxenutbildning i enlighet med
avtal Samverkansavtal för regional yrkesinriktad vuxenutbildning i
Dalarna.
Ärendet
Dalarnas kommuner söker tillsammans, sedan 2009, statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux). Totalt har regionen tillförts mer
än 175 miljoner kronor under perioden 2009 till och med 2018. För år 2019
har 85 miljoner kronor beviljats. Enligt statsbidragsvillkoren krävs en
huvudsökande kommun för varje region. Malung-Sälens kommun har varit
huvudsökande för Dalarnas kommuner sedan 2009.
Enligt förslag till samverkansavtal lämnar Malung-Sälens kommun rollen
som huvudsökande till Borlänge kommun. Avtalet, som ersätter tidigare
avtal, är ett ramavtal där kontinuerlig samverkan krävs mellan avtalets
parter. En nyhet i avtalet är att Region Dalarna ges en tydligare roll
tillsammans med DalaWux.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen deltar i samverkan kring vuxenutbildning i enlighet med
avtal Samverkansavtal för regional yrkesinriktad vuxenutbildning i
Dalarna.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande
Borlänge Malung, DalaWux, Region Dalarna följebrev
Förslag till samverkansavtal
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KS § 186

Ärende KS 2019/811

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
avseende ärenden enligt 14 § 2 stycket Lag (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslut
Kommunstyrelsen återtar delegationen i följande ärenden och reviderar
delegationsordningen därefter:
- Överväganden om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § andra stycket fortfarande behövs.
- Beslut hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren.
- Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren.
Ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning för socialt stöd och omsorg antogs i
nuvarande form 2019-07-09. Efter att den antogs har det kommit domar
avseende vissa beslut enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU). Enligt dessa domar är denna typ av beslut av sådan
principiell beskaffenhet att socialnämnden inte får delegera till ett utskott. I
Vansbro kommun är kommunstyrelsen socialnämnd i lagens mening. Det
gäller beslut om umgängesbegränsningar samt hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § 2 stycket LVU. I nuvarande delegationsordning ligger dessa
beslut på kommunstyrelsens utskott omsorg. För att följa prejudicerande
domar behöver kommunstyrelsen återta sin delegation till utskottet i
följande ärenden:
Punkt 18.10: Överväganden om beslut om umgänge eller hemlighållande
av vistelseort enligt 14 § andra stycket fortfarande behövs.
Punkt 18.27: Beslut hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren.
Punkt 18.28: Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern
eller vårdnadshavaren.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen återtar delegationen i följande ärenden och reviderar
delegationsordningen därefter:
- Överväganden om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § andra stycket fortfarande behövs.
- Beslut hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren.
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- Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren.
Beslutsunderlag
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2019-10-03
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KS § 187

Ärende KS 2019/661

Sammanträdesplan 2020
Beslut
Ärendet återremitteras för att utreda förslag om andra datum.
Ärendet
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens utskott föreligger.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Ärendet återremitteras för att utreda förslag om andra datum.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-10-14
Förslag till sammanträdesplan 2020
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KS § 188

Ärende KS 2019/752

Revidering av förbundsordning för Västerdalarnas
utbildningsförbund
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige reviderar förbundsordningen för Västerdalarnas
utbildningsförbund enligt följande:
I § 5 ändras förbundsdirektionen från nuvarande sex ledamöter och sex
ersättare till två ledamöter.
I § 16 ändras till att inget arvode utgår.
Ändringarna ska gälla från 2020-01-01.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C)
till Vansbro kommuns representant i direktionen i Västerdalarnas
utbildningsförbund från och med 2020-01-01.
Ärendet
Från 1 januari 2020 övergår verksamheten i nuvarande Västerdalarnas
utbildningsförbund till respektive kommun. Arbetet med övergången efter
årsskiftet och likvidation av förbundet bedöms inte vara lika omfattande för
direktionen som att bedriva verksamheten i förbundet. Ändring föreslås
därför av förbundsordningen för 5 § Förbundsdirektion att ändra från
nuvarande sex ledamöter och sex ersättare till två ledamöter.
Vidare föreslås ändring i arbetsordningens fjärde paragraf från att minst sex
sammanträden per år ska hållas till att sammanträden hålls vid behov.
Ändringarna ska gälla från 1 januari 2020.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Kommunfullmäktige reviderar förbundsordningen för Västerdalarnas
utbildningsförbund enligt följande:
I § 5 ändras förbundsdirektionen från nuvarande sex ledamöter och sex
ersättare till två ledamöter.
I § 16 ändras till att inget arvode utgår.
Ändringarna ska gälla från 2020-01-01.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C)
till Vansbro kommuns representant i direktionen i Västerdalarnas
utbildningsförbund från och med 2020-01-01.
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Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-27
Förbundsordning för Västerdalarnas Utbildningsförbund,
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KS § 189

Ärende KS 2019/75

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.
Ärendet
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt. I enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen
godkändes. I de fall det inte har gått ett år sedan motionen godkändes, ges
ingen anledning till varför motionen inte beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under våren och ett under
hösten.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förteckningen.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-10-18
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2019-11-05
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Kommunstyrelsen
KS § 190

Ärende KS 2019/630

Utbetalning av partistöd 2020
Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd för år 2020 betalas ut till följande sju (7) partier representerade i
fullmäktige:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Kommunpartiet
- Kristdemokraterna
- Landsbygdspartiet Oberoende
- Vänsterpartiet
Ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Sett till de krav som ställs på redovisning och granskning samt
representation i kommunfullmäktige som har angivits i Reglemente för
kommunalt partistöd uppfyller sju (7) partier kraven för att vara berättigade
till partistöd år 2020.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år
2020 betalas ut till följande sju (7) partier representerade i fullmäktige:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Kommunpartiet
- Kristdemokraterna
- Landsbygdspartiet Oberoende
- Vänsterpartiet
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-08-20

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 191

Ärende KS 2019/729

Återrapportering av partistöd 2018
Yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har tagit del av demokratiberedningens beslut 2019-0903 KF Db § 1 avseende återrapportering av partistöd 2018.
Ärendet
I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd ska
demokratiberedningen bereda ärendet avseende återrapportering
av partistöd.
Mottagare av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet. Redovisning ska ske skriftligt på blankett
för redovisning av kommunalt partistöd. Rapport från granskaren lämnas på
samma blankett. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. Sista inlämningsdatum för redovisning samt
granskning gällande partistödet är fastställt till den 30:e juni varje år enligt
Reglemente för kommunalt partistöd.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen har tagit del av demokratiberedningens beslut 2019-0903 KF Db § 1 avseende återrapportering av partistöd 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 1
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-07-01
Sammanställning
Redovisning Kristdemokraterna, 2019-03-05
Redovisning Moderaterna, 2019-06-04
Redovisning Centerpartiet, 2019-06-17
Redovisning Vänsterpartiet, 2019-06-26
Redovisning Kommunpartiet, 2019-06-27
Redovisning Socialdemokraterna, 2019-06-28
Redovisning Liberalerna, 2019-07-01

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 192

Ärende KS 2018/203

Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige
Yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Handlingsplan
för vitalisering av kommunfullmäktige, daterad 2019-09-03, med undantag
av punkterna 3, 9, 11, 13 och 14 som stryks.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp så att beslutade uppdrag genomförs enligt plan.
Ärendet
Den 29 januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge
demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för
vitalisering av fullmäktiges arbete och sammanträden.
Demokratiberedningen utarbetade 2019-04-04 förslag till sådan
handlingsplan med ett antal åtgärder kopplade till områden som Sveriges
Kommuner och Landsting identifierat som framgångsfaktorer för ett vitalt
fullmäktige. 2019-05-27 KF § 69 beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet till demokratiberedningen för kostnadsberäkning och
prioritering.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Handlingsplan
för vitalisering av kommunfullmäktige, daterad 2019-09-03, med undantag
av punkterna 3, 9, 11, 13 och 14 som stryks.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp så att beslutade uppdrag genomförs enligt plan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 3
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-08-19
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige, 2019-09-03

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Kommunstyrelsen
KS § 193

Ärende KS 2019/489

Reglemente för krisledningsnämnden
Yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
demokratiberedningens förslag att:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden i
Vansbro kommun och beslutar att krisledningsnämnden i enlighet med
förslag 2 ska ha fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare.
Reservationer
Kurt-Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
I enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i
kommuner finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid – en krisledningsnämnd.
Krisledningsnämnden har som enda uppgift att leda kommunens arbete vid
en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från
kommunstyrelsen och andra nämnder som berörs av krisen. Tidigare har
kommunstyrelsen i sin helhet också varit krisledningsnämnd. Det kan tyckas
vara en allt för stor organisation, att en nämnd med elva ledamöter och elva
ersättare ska träda in i en krissituation. Samtidigt ska krisledningsnämnden
kunna verka över lång tid vid utdragna händelser, vilket kan innebära
skifttjänstgöring. En nämnd med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare
torde vara avpassad för uppdraget, också med tanke på utbildning och
övning inom området.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
demokratiberedningens förslag att:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden i
Vansbro kommun och beslutar att krisledningsnämnden i enlighet med
förslag 2 ska ha fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare.
Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige:

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-11-05
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Reglemente
för krisledningsnämnden i Vansbro kommun och beslutar i enlighet med
förslag 1 att kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag mot Kurt-Lennart
Karlssons (V) förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Torsten Larssons (KD) förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för Torsten Larssons (KD) förslag.
Nej-röst för Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson
Berglund (KD), Johan Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M), Lars-Olov Liss
(C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), KurtLennart Karlsson (V) och Karin Sjöberg (S).
Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej röstar kommunstyrelsen enligt Torsten
Larssons (KD) förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 5
Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2019-06-18
Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt 2016-02-15

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 194

Ärende KS 2019/180

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lämnar
kommunstyrelsens reglemente utan justeringar.
Reservationer
Lars-Olov Liss (C) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
I den utredning som kommunfullmäktige begärde då ärendet
återremitterades den 2019-06-24 (§ 85), tydliggörs att kommunfullmäktige
såväl som kommunstyrelsen och varje nämnd är separata myndigheter vid
tillämpning av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen.
Det innebär i klartext att kommunfullmäktige inte kan fatta beslut som
ligger inom kommunstyrelsens ansvar som myndighet. Då det saknas
lagstöd kan inte kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska
offentliggöra de handlingar som bifogas kallelsen på hemsidan.
Inte heller har kommunfullmäktige något lagstöd att bestämma att samma
handlingar ska göras tillgängliga för kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lämnar
kommunstyrelsens reglemente utan justeringar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-09-03 KF Db § 4
Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2019-08-16
Utredning ”Frågor kring tillgänglighet till kallelser och beslutsunderlag till
kommunstyrelsen”, Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2019-08-14
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Kommunstyrelsen
KS § 195

Ärende KS 2019/844

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
demokratiberedningens förslag att:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för Kommunstyrelsen i Vansbro
kommun, daterat 2019-09-25.
Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Ett förslag till revidering av reglementet har utarbetats. Förslaget innebär att
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen 5 kap. 2 § delegerar en
ärendegrupp till kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
demokratiberedningens förslag att:
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för Kommunstyrelsen i Vansbro
kommun, daterat 2019-09-25.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-10-03 KF Db § 9
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-09-25
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, 2019-0925
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Kommunstyrelsen
KS § 196

Ärende KS 2019/159

Avsägelse från kommunstyrelsens utskott leva och bo
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen.
Ärendet
Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott leva och
bo har inkommit från Christer Spett (KD).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2019-10-13
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Kommunstyrelsen
KS § 197

Förslag till beslut om att inte ingripa enligt 11 kap 5 §
plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Texten i den här paragrafen publiceras inte på hemsidan med anledning av
att den innehåller personuppgifter.
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Kommunstyrelsen
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Protokoll
2019-11-05
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Kommunstyrelsen
KS § 198

Ärende KS 2019/78

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2018 kvartal 4
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal
4 2018.
2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2018 överlämnas till kommunens
revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut
kvartal 4 2018.
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
4 2018.
2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2018 överlämnas till kommunens
revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut
kvartal 4 2018.
Beslutsunderlag
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-11
Rapport kvartal 4 2018

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 199

Ärende KS 2019/251

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2019, kvartal 1
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal
1 2019.
2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2019 överlämnas till kommunens
revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 1 2019.
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
1 2019.
2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2019 överlämnas till kommunens
revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 1 2019.
Beslutsunderlag
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-11
Rapport kvartal 1 2019
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Kommunstyrelsen
KS § 200

Ärende KS 2019/815

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2019, kvartal 2 och kvartal 3
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal
2 och 3 2019.
2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 och 3 2019 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut
kvartal 2 och 3 2019.
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
2 och 3 2019.
2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 och 3 2019 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut
kvartal 2 och 3 2019.
Beslutsunderlag
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-11
Rapport kvartal 2 och 3 2019
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Kommunstyrelsen
KS § 201

Ärende KS 2019/842

Redovisning av delegationsbeslut november 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från
delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Redovisning sker
regelbundet till kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut IFO 2019-10-17
Delegationsbeslut LSS 2019-09-25 - 2019-10-15
Delegationsbeslut SoL 2019-09-25 - 2019-10-15
Delegationsbeslut W3D3 2019-09-26 - 2019-10-16
Delegationsbeslut ÄO 2019-09-25 - 2019-10-15
Delegationsbeslut Bygg 2019-09-26 - 2019-10-16
Delegationsbeslut Miljö 2019-10-16

Justerande
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Kommunstyrelsen
KS § 202

Ärende KS 2019/843

Rapportering av domar november 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar.
Ärendet
Föreligger rapportering av domar.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar.
Beslutsunderlag
Avgiftshandläggare, delgivning 2019-10-16

Justerande

Utdragsbestyrkande

2019-11-05

RESERVATION
Vi kristdemokrater reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut idag att fortsätta dela ut
fritidscheckar till barn och unga i kommunen även under 2020.
Fritidscheckarna är mycket uppskattade av många och vi skulle gärna se att utdelning av
fritidscheckar kunde fortsätta, men som vi kristdemokrater ser det är det i det ekonomiska
läge Vansbro kommun befinner sig i och de krav på åtgärder för ekonomisk balans som finns
inte försvarbart att fortsätta dela ut fritidscheckar.

/-t
Torsten Larsson

Nathalie Larsson Berglund

(

