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Information och meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas granskning av
delårsrapporten för Brandkåren Norra Dalarna.
Ärendet
Protokoll från politiska organ finns utdelade.
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om bland
annat följande:
- Revisorernas granskning av delårsrapport för Brandkåren Norra Dalarna
per 2020-08-21 finns utskickad till dagens sammanträde. När direktionen
svarat på granskningen kommer den informationen delges fullmäktige.
- En vägledningsdebatt kommer genomföras i fullmäktige vid dess
sammanträde i juni. Avsikten är bland annat att debatten ska behandla
antalet ledamöter i fullmäktige och den politiska organisationen.
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland
annat följande:
- Budget och verksamhetsplan för Gysam 2021.
- Inbjudan till fullmäktiges partier avseende ett strategimöte för
Inlandsbanan tillsammans med övriga ägarkommuner.
- Den 24 februari har Dala Vatten och Avfall AB en extra ägarstämma för
val av ny ordförande.
- Vansbro ligger högst i länet vad gäller antalet suicidfall per invånare.
Regionen arbetar för att långsiktigt sänka suicidtalen, bland annat genom
utbildningsinsatser, vårdprogram och framtagande av en handlingsplan.
Vårdcentralen har förstärkts med en vårdsamordnare med extra kunskap på
området. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd har
initierat samtalsträffar i Vansbro.
Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande:
- Coronaläget. Antalet smittade i kommunen är fortsatt högt även om det
gått ned.
- Bäckaskog var under föregående vecka fortsatt fritt från smitta.
- Bemanningen är ansträngd inom vård och omsorg, bemanningsfunktionen
samt i viss mån skolan.
- 35 personer har anmält intresse efter att kommunen sökt vikarier via
sociala medier.
- Vaccinationer på särskilt boende ska vara klara.
- Så kallade spilldoser har fördelats till personalen inom vård och omsorg.
Justerande
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- Rapporter från hyresgäster hos Stiftelsen Vansbrohem att de har problem
med sin internetuppkoppling.
- Miljökontoret vill att länsstyrelsen ska ta ett större ansvar för tillsynen
gällande efterlevnad av pandemilagen.
- Öppnande av sporthallar i kommunen.
- Simhall och gym är stängt till och med 7 februari.
- Förändringar i förvaltningsorganisationen.
- Resultatet för Västerdalarnas utbildningsförbundet för 2020 blev ett
underskott på 523 tkr. Vansbro kommuns andel är cirka 210 tkr.
- Resultatet från Brandkåren Norra Dalarna är inte färdigställt, men kommer
bli ett underskott som medlemskommunerna behöver täcka.
- Resultatet för överförmyndaren i samverkan är ett överskott på 474 tkr och
Vansbro kommun kommer få cirka 55 tkr återbetalt.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas granskning av
delårsrapporten för Brandkåren Norra Dalarna.
Beslutsunderlag
Granskning av delårsrapport för Brandkåren Norra Dalarna per 2020-08-31
Presentation om Gysam
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2021-02-01

Kommunfullmäktige
KF § 2

Interpellationer, frågor och motioner
Ärendet
Inga interpellationer, frågor eller motioner har inkommit till dagens
sammanträde.
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Ärende KS 2020/1416

Revidering av avtal med Adium omsorg AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.
Ärendet
Vansbro kommun har sedan 2016-04-01 avtal med Adium Omsorg AB om
entreprenaddrift av särskilt boende, hemtjänst och träffpunkt i
kommundelen Äppelbo. Adium omsorg AB har ansökt hos Inspektionen för
vård och omsorg, IVO, om tillstånd att bedriva 16 platser särskilt boende på
Bergheden i Äppelbo och fick den 2020 -03-06 avslag på den ansökan för
boendeplatserna i dubbletterna, d.v.s. tre av totalt sex platser. Konsekvens
detta är att befintligt avtal därmed inte kan uppfyllas. En dialog har förts
mellan representanter för kommunen och företrädare för Adium Omsorg AB
kring hur detta kan lösas.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 10.1
Ersättning särskilt boende, med ett tillägg om 200 kr per dygn per belagd
korttidsplats.
2. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 3.
Uppdraget i de delar som avses uppdraget för hemtjänst till att inte omfatta
insatser nattetid.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.
Stina Munters (C) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-01-19 KS § 8
Avtal Adium Omsorg AB
Beslut från IVO angående tillstånd
Socialchef, tjänsteutlåtande, 2020-12-02
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Ärende KF 2020/38

Val av ersättare till överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktige utser Olle Emanuelsson till ersättare för
överförmyndaren för perioden fram till och med 2022-12-31.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ersättare för överförmyndare. Uppdraget gäller till och med 2022-12-31.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-14.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige utser Olle Emanuelsson till ersättare för
överförmyndaren för perioden fram till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-12-14 KF § 122

Justerande

Utdragsbestyrkande

