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KS § 37 Ärende KS 2019/189 

Årsredovisning 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018 och nyttjar 

7 786 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att täcka delar 

av 2018 års underskott. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetat underskott inom en tre-årsperiod. 

Beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2018 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

Ärendet 

Föreligger Vansbro kommuns Årsredovisning 2018. 

  

Resultatet för 2018 var ett underskott på 13,5 mkr vilket var en försämring 

mot resultatet 2017 som var ett underskott på 3,6 mkr. 

  

I likhet med 2017 redovisade kommunen ett underskott. Underskottet blev 

13,5 mkr, vilket innebär 17,6 mkr högre nettokostnader än det budgeterade 

resultatet (+4,0 mkr). Årets underskott innebär att kommunens samlade 

underskott har vuxit till drygt 17 mkr som kommunen måste återställa inom 

tre år. Det innebär att kommunen behöver uppdatera sin åtgärdsplan för 

återställande. Enbart driftverksamheterna lämnade ett underskott på 

17,5 mkr, däremot lämnade finansförvaltningen ett överskott på 8,3 mkr, 

som lindrar driftverksamheternas underskott. Anledningen till överskottet 

inom finansförvaltningen är bland annat ofördelade intäkter ifrån 

Migrationsverket och outnyttjade medel för löneöversyn. 

  

Anledningen till högre nettokostnader än förväntat beror i vissa fall på 

händelser som kommunen inte kunnat förutspå, exempelvis lägre intäkter 

för asylsökande barn samt svårighet att anpassa utbildningsverksamheten 

efter förändrat elevantal med fler nyanlända, vilket påverkade underskottet 

med 4 mkr. Ett annat exempel är ökade kostnader för räddningstjänsten 

beroende på sommarens värme och torka, med bland annat stora kostnader 

för själva insatserna men även för beredskap (0,7 mkr). En annan faktor som 

kommunen har haft svårt att påverka är nettokostnadsutvecklingen inom 

gymnasiesamverkan med Malung-Sälen genom VDUF, som redovisade ett 

större underskott på 20,8 mkr. Den del av underskottet som påverkade 

Vansbro kommuns resultat var 8,4 mkr. Det verksamhetsområde som 
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redovisade störst underskott, 20,3 mkr, var socialt stöd och omsorg där 

enbart IFO-verksamheten lämnade underskott på nästan 16 mkr och en 

nettokostnadsökning på 13 mkr mot föregående år. Den stora förklaringen 

till avvikelserna inom IFO är att kostnaden för det ekonomiska biståndet har 

fördubblats sedan 2017 och att placeringarna ökat markant, båda på grund 

av fler och svårare ärenden. Inom socialt stöd och omsorg har framför allt 

personalbristen, med alla dess följdkostnader, samt en ökad vårdtyngd inom 

det ordinära boendet, ökat nettokostnaderna med 2,4 mkr. Det finns även 

positiva händelser som har lindrat de ökade driftkostnaderna, exempelvis 

har kommunen fått intäkter för skogsförsäljning och bidrag för 

ombyggnationer av lokaler från Migrationsverket. 

  

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att bygga upp en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven gör det möjligt att avsätta en del 

av ett överskott i goda tider och sedan använda denna buffert för att täcka 

underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. 

Genom en sådan reserv kan resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. 

Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att ge jämnare 

ekonomiska förutsättningar för de verksamheter kommunen bedriver. 

  

Enligt regelverket beslutar kommunfullmäktige för regelverket som gäller i 

den enskilda kommunen och enligt Vansbro kommuns regelverk kan medel 

från resultatutjämningsreserv disponeras då kommunens 

balanskravsjusterade resultat är negativt. Disponering kan endast ske med 

maximalt det belopp som finns reserverat i resultatutjämningsfonden. För att 

täcka underskottet på 13,5 mkr föreslås att resultatutjämningsreserven 

används och att en åtgärdsplan upprättas för att återställa resterande 9,4 mkr 

som finns i upparbetade underskott. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2018 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018 och nyttjar 

7 786 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att täcka delar 

av 2018 års underskott. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetat underskott inom en tre-årsperiod. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande daterat 2019-04-04 

Vansbro kommuns årsredovisning 2018   
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KS § 38 Ärende KS 2019/180 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Yttrande till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen självständigt beslutar om expediering av beslutsunderlag 

utifrån gällande regelverk. 

Ärendet 

Demokratiberedningen har i ett utlåtande daterat 2019-03-12 förslagit att 

kommunfullmäktige fastställer revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

  

Förändringen i reglementet har som målsättning att ge fullmäktiges 

ledamöter och ersättare möjlighet att ta del av de handlingar som bifogas 

kallelse till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen självständigt beslutar om expediering av beslutsunderlag 

utifrån gällande regelverk. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20 

Demokratiberedningen, beredningsutlåtande daterat 2019-03-12 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, daterat 

2019-03-13   
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KS § 39 Ärende KS 2018/860 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Yttrande till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 

demokratiberedningens förslag enligt beredningsutlåtande daterat 2019-01-

14. 

Ärendet 

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-10-29 § 103 antogs en reviderad 

arbetsordning för fullmäktige. I samband med detta beslut gavs även 

demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag på en ny reviderad 

arbetsordning utifrån ett antal synpunkter som framkommit i det yttrande 

som kommunstyrelsen lämnat till fullmäktige. 

  

Demokratiberedningen har utarbetat förslag till revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 

demokratiberedningens förslag enligt beredningsutlåtande daterat 2019-01-

14. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningen, beredningsutlåtande daterat 2019-01-14 

Förslag till arbetsordning för fullmäktige, daterad 2019-01-11 
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KS § 40 Ärende KS 2018/953 

Program med mål och riktlinjer för privata utförare 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Program med mål och riktlinjer för privata 

utförare att gälla för perioden 2019-2022. Programmet gäller då kommunen, 

eller ett kommunalt bolag överlämnar vården av en kommunal angelägenhet 

till privata utförare (enligt kommunallagen 10 kap. 7 §). 

Ärendet 

Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner ska 

kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till 

privata utförare, samt att genom avtalet tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

  

Detta grundkrav vilar på förhållandet att kommuner är ansvariga även för 

verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret 

ligger också att följa upp och kontrollera. Omfattningen på kontrollen och 

uppföljningen kan dock se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten 

är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten 

desto större är kravet på uppföljning och kontroll och att identifiera vilka 

risker som kan finnas. 

  

För att åstadkomma struktur och styrning på uppföljningen och kontrollen 

har fullmäktige fått i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett program 

med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på 

uppdrag av kommuner. Syftet är att kontroll och insyn ska bli bättre. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Program med 

mål och riktlinjer för privata utförare att gälla för perioden 2019-2022. 

Programmet gäller då kommunen, eller ett kommunalt bolag överlämnar 

vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare (enligt 

kommunallagen 10 kap. 7 §). 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande daterat 2019-02-13 

Förslag till program för uppföljning av privata utförare   
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KS § 41 Ärende KS 2019/127 

Remiss av revidering av nuvarande reglemente för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande: 

Följande punkter bör beaktas i revideringen av nuvarande reglemente för 

färdtjänst och riksfärdtjänst: 

1. Det ska säkerställas att restiden inte blir onödigt lång, det vill säga att det 

planeras för att minimera omvägar. 

2. Stor tillförlitlighet avseende färdtjänstresans tidpunkt för påbörjan och 

avslut. 

3. Öka samordningen. 

4. Under ”Färdtjänstområde och omfattning” står det i förslaget att: 

”Färdtjänstfordonet gör inga stopp under resans gång och väntar inte medan 

ärenden uträttas”. Detta bör ändras till att stopp om max fem minuter är 

acceptabelt. 

5. I övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter att lämna avseende 

revideringen av nuvarande reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Ärendet 

Kollektivtrafiken Region Dalarna har skickat en remiss på en revidering av 

nuvarande Reglemente för Färdtjänst och Riksfärdtjänst. 

  

Kommunstyrelsen har diskuterat reglementet på informationsdag 2019-04-

02 och kommit fram till ett antal punkter som bör beaktas i revideringen av 

nuvarande reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande: 

Följande punkter bör beaktas i revideringen av nuvarande reglemente för 

färdtjänst och riksfärdtjänst: 

1. Det ska säkerställas att restiden inte blir onödigt lång, det vill säga att det 

planeras för att minimera omvägar. 

2. Stor tillförlitlighet avseende färdtjänstresans tidpunkt för påbörjan och 

avslut. 

3. Öka samordningen. 

4. Under ”Färdtjänstområde och omfattning” står det i förslaget att: 

”Färdtjänstfordonet gör inga stopp under resans gång och väntar inte medan 

ärenden uträttas”. Detta bör ändras till att stopp om max fem minuter är 

acceptabelt. 
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5. I övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter att lämna avseende 

revideringen av nuvarande reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03 

Remiss på revidering av reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst från 

Region Dalarna 

Inkomna synpunkter från SRF   



 

Protokoll Sida 12 (30) 

2019-04-09  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 42 Ärende KS 2019/84 

Revidering av arbetsordning för kommunala 
pensionärs- och handikapprådet 

Beslut 

Kommunala pensionärs- och handikapprådets arbetsordning revideras enligt 

följande: 

- Rådet byter namn till ”Kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet”. Då ”Kommunala pensionärs- och 

handikapprådet” förekommer i arbetsordningen byts detta ut mot 

”Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet”. 

- Representation från Den lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen stryks ur 

arbetsordningen, då beredningen har upphört. 

- ”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 

Handikapprådet och organisationerna utser inom sig en vice ordförande” 

ändras till 

”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet. Om ordföranden inte kan delta vid ett 

sammanträde, får rådet utse en annan representant för kommunstyrelsen till 

ordförande för förevarande sammanträde. Den tillfällige ordföranden 

behöver inte vara representant eller ersättare i rådet.” 

Ärendet 

Kommunala pensionärs- och handikapprådet diskuterade och föreslog 

revideringar av sin arbetsordning vid sammanträde 2019-02-04 § 6. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 KF § 30 att upphäva 

arbetsordning för kommunala pensionärs- och handikapprådet samt att 

frågan avseende revidering av rådets arbetsordning ska avgöras av 

kommunstyrelsen med anledning av att rådet är att betrakta som en 

nämndberedning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunala pensionärs- och handikapprådets arbetsordning revideras enligt 

följande: 

- Rådet byter namn till ”Kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet”. Då ”Kommunala pensionärs- och 

handikapprådet” förekommer i arbetsordningen byts detta ut mot 

”Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet”. 

- Representation från Den lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen stryks ur 

arbetsordningen, då beredningen har upphört. 
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- ”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 

Handikapprådet och organisationerna utser inom sig en vice ordförande” 

ändras till 

”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet. Om ordföranden inte kan delta vid ett 

sammanträde, får rådet utse en annan representant för kommunstyrelsen till 

ordförande för förevarande sammanträde. Den tillfällige ordföranden 

behöver inte vara representant eller ersättare i rådet.” 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-03-25 KF § 34 

Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 34 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18 

Protokollsutdrag, 2019-02-04 KPHR § 6   
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KS § 43 Ärende KS 2019/32 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 och Mål för 
patientsäkerhetsarbetet 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Vansbro kommun för år 2018. 

  

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för 

år 2019, med tillägget: 

”Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med särskilt boende och 

hemtjänst. Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda 

med särskilt boende och hemtjänst ska vara lägst 85 %.” 

Ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera 

sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 

av den. I bilagd patientsäkerhetsberättelse har sammanställts det 

patientsäkerhetsarbete som genomförts under 2018. Där finns också 

uppställda mål och strategier för det patientsäkerhetsarbete som planeras 

under 2019. 

  

Under år 2018 har Socialt stöd och omsorg, Vansbro kommun arbetat för en 

patientsäker vård på olika nivåer och med olika yrkesgrupper. 

Förslag 

Utskottet omsorgs förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Vansbro kommun för år 2018. 

  

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för 

år 2019. 

  

Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag: 

Till mål för patientsäkerhetsarbetet för år 2019 läggs: 

Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med särskilt boende och 

hemtjänst. Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda 

med särskilt boende och hemtjänst ska vara lägst 85 %. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS Oms § 47 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska och äldreomsorgschef, tjänsteutlåtande 

daterat 2019-02-26 

Bilaga 1 Patientsäkerhetsberättelse Vansbro kommun 2018 och Mål för 

patientsäkerhetsarbetet 2019.   
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KS § 44 Ärende KS 2017/57 

Kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för ökad kvalitet särskilt 

boende nattetid. 

Ärendet 

För att stärka kvaliteten på omsorgen på särskilda boende för äldre har 

Sveriges Kommuner och Landsting fört dialog med kommuner, Föreningen 

Sveriges socialchefer och Vårdförbundet tagit fram rekommendationer inom 

fyra områden då de anser att dessa områden kräver särskilt focus för att öka 

kvaliteten nattetid på särskilt boende för äldre. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för ökad kvalitet särskilt 

boende nattetid. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-02-12 KS Oms § 24 

Äldreomsorgschef, tjänsteutlåtande daterat 2018-12-13 

Förslag till handlingsplan för ökad kvalitet särskilt boende nattetid   
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KS § 45 Ärende KS 2019/37 

Upphävande av riktlinjer för användande av 
skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom 
som bor i särskilt boende 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för användande av skyddsåtgärder 

för personer med demenssjukdom som bor i särskilt boende, 2010-12-15 

SON § 158, (SON 2010/140). 

Ärendet 

Riktlinjer för användande av skyddsåtgärder för personer med 

demenssjukdom som bor i särskilt boende togs fram i samband med 

Socialstyrelsens meddelandeblad (nr 2/2010). För att verksamheten ska 

kunna justera och göra ändringar bör denna ligga som rutin så den lätt kan 

anpassas efter lagar, förordningar och föreskrifter. 

Förslag 

Utskottet omsorgs förslag: 

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för användande av skyddsåtgärder 

för personer med demenssjukdom som bor i särskilt boende, 2010-12-15 

SON § 158, (SON 2010/140). 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS Oms § 48 

Äldreomsorgschef, tjänsteutlåtande daterat 2019-02-27 

Riktlinjer för användande av skyddsåtgärder för personer med 

demenssjukdom som bor i särskilt boende   
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KS § 46 Ärende KS 2019/9 

Kontrollplan Livsmedel 2019-2021 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019–

2021. 

2. Utförda kontroller enligt kontrollplan för 2019 återrapporteras till 

kommunstyrelsen vid sammanträde i januari 2020. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i 

Vansbro kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en fastställd kontrollplan 

som beskriver myndighetens planering av verksamheten under 

treårsperioden, för att uppnå målen för säkra livsmedel och korrekt 

information och redlighet. 

  

Under perioden 2019–2021 kommer miljökontoret i Vansbro att kontrollera 

samtliga registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen. Miljökontoret 

kontrollerar att de som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet följer 

gällande lagstiftning. Ett annat uppdrag för avdelningen är att registrera nya 

livsmedelsverksamheter och ge råd och service till företag. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Kommunstyrelsen fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019–

2021. 

2. Utförda kontroller enligt kontrollplan för 2019 återrapporteras till 

kommunstyrelsen vid sammanträde i januari 2020. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Miljöchef, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-19 

Bilaga 1, Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019–2021   
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KS § 47 Ärende KS 2019/207 

Lokal serviceplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att gällande lokal serviceplan ska fortsätta gälla 

tills ny plan har beslutats. Ny plan ska utarbetas och beslutas under 2019. 

Ärendet 

Vansbro kommun har en lokal serviceplan som utgör en bilaga till 

utvecklings- och översiktsplanen. Planen har arbetats fram i samarbete 

mellan de olika bygrupperna, kommunbygderådet och kommunala 

representanter under 2012-2013 och ska uppdateras årligen vilket sker i 

samverkan mellan kommunen och kommunbygderådet. 

  

Planen innehåller en lokal/kommunal strategi med en planeringsmodell i ett 

helhetstänkande som utgår från de olika kommundelarnas behov. 

  

En revidering/uppdatering av nuvarande Lokala serviceplan genomförs 

under 2019 och därför föreslås nuvarande plan förlängas fram till ny plan är 

utarbetad. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att gällande lokal serviceplan ska fortsätta gälla 

tills ny plan har beslutats. Ny plan ska utarbetas och beslutas under 2019. 

Beslutsunderlag 

Tf kommunchef, tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03 

Lokal serviceplan 2013-2017 med förslag till justeringar   
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KS § 48 Ärende KS 2019/109 

Fritidscheckar 2019 

Beslut 

Fritidscheckar delas ut till barn och unga i kommunen mellan 0-18 år även 

under 2019. Varje fritidscheck ska ha ett värde av 500 kronor. Den 

beräknade kostnaden på 770 000 kronor finansieras av schablonersättningar 

från Migrationsverket. 

Reservationer 

Nathalie Larsson Berglund (KD) och Christer Spett (KD) reserverar sig mot 

beslutet. 

Ärendet 

2016, 2017 och 2018 har alla barn och unga i kommunen mellan 0-18 år fått 

en fritidscheck à 500 kronor av Vansbro kommun. Denna check har kunnat 

lösas in som betalning av aktiviteter/medlemskap i ett stort antal föreningar 

samt i kommunens Simhall & Gym och Musikskolan. 

  

Fritidschecken gynnar förmodligen allra bäst de sämst ställda familjerna 

men är på intet sätt utpekande eftersom alla i åldersspannet omfattas av 

satsningen. 

  

Kommunfullmäktige har fastställt det strategiska målet att Vansbro 

kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling. 

Kommunstyrelsen har brutit ner det strategiska målet i nämndsmål, varav ett 

är att främja föreningsliv och folkhälsa. 

  

En satsning på fritidscheckar har tidigare visat sig leda till främjande av 

såväl utvecklat föreningsliv som meningsfull fritid, god folkhälsa och 

integration hos kommunens invånare. 

Förslag 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Fritidscheckar delas ut till barn och unga i kommunen mellan 0-18 år även 

under 2019. Varje fritidscheck ska ha ett värde av 500 kronor. Den 

beräknade kostnaden på 770 000 kronor finansieras av schablonersättningar 

från Migrationsverket. 

  

John Säljgårds (LPO) förslag: 

Fritidscheckar delas ut till barn och unga i kommunen mellan 0-18 år även 

under 2019. Varje fritidscheck ska ha ett värde av 300 kronor. Den 
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beräknade kostnaden på 770 000 kronor finansieras av schablonersättningar 

från Migrationsverket. 

  

Christer Spett (KD) yrkar avslag på båda förslagen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Nils-Erik Edlunds (S) förslag. 

Beslutsunderlag 

Chef för fritidsavdelningen, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20   
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KS § 49 Ärende KS 2019/187 

Köpekontrakt del av Vansbro 11:1 

Beslut 

Herrgården med avstyckad fastighet säljs till Vansbrosimningen (Vansbro 

AIK Simklubb) för 431 000 kr. 

  

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2019/12) att ”Fastigheten Vansbro 

11:1 styckas av och Herrgården säljs direkt till Vansbrosimningen (org.nr. 

802440-8927). Försäljningspriset får inte understiga bokfört värde 431 000 

kronor. Köpare ansvarar för och bekostar ansökan om avstyckning samt 

eventuellt andra kostnader i anslutning till försäljningen.” 

  

Förslag till köpekontrakt har tagits fram. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Herrgården med avstyckad fastighet säljs till Vansbrosimningen (Vansbro 

AIK Simklubb) för 431 000 kr. 

  

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga godkänns. 

Beslutsunderlag 

Utredare ekonomi-IT, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20 

Förslag till köpekontrakt med tillhörande bilaga   
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KS § 50 Ärende KS 2019/174 

Erbjudande om köp av del av Vansbro Skamhed 290:1 

Beslut 

1. Vansbro kommun accepterar Länsstyrelsens erbjudande om att förvärva 

del av Vansbro 290:1 för 145 000 kr. 

2. Finansiering sker genom nyttjande av intäkter för avverkning av 

kommunens skog. 

3. Kostnaden för fastighetsregleringen finansieras av intäkter för avverkning 

av kommunens skog. 

Ärendet 

Länsstyrelsen har erbjudit Vansbro kommun att förvärva del av (ca 5,5 

hektar) fastigheten Vansbro Skamhed 290:1 (Skogsfastighet). 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Vansbro kommun accepterar Länsstyrelsens erbjudande om att förvärva 

del av Vansbro 290:1 för 145 000 kr. 

2. Finansiering sker genom nyttjande av intäkter för avverkning av 

kommunens skog. 

3. Kostnaden för fastighetsregleringen finansieras av intäkter för avverkning 

av kommunens skog. 

Beslutsunderlag 

Utredare ekonomi-IT, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-18 

Karta över fastigheten och närliggande område.   
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KS § 51 Ärende KS 2019/133 

Yttrande över ansökan om medel från fonder för 
bygdeavgifter (bygdemedel) 

Beslut 

Som yttrande till Länsstyrelsen föreslås att Äppelbo fiskevårdsförenings och 

Maria Jonbacks ansökan bifalles. 

Dessa ansökningar prioriteras enligt 

1. Ansökan från Äppelbo fiskevårdsförening. 

2. Ansökan från Maria Jonback (Jonbacksvallen). 

Ärendet 

Ansökningar om bidrag ur fond har inkommit till Länsstyrelsen. 

Bygdemedel är avgifter som vattenföretag, enligt ett antal vattendomar, 

betalar till fonder som Länsstyrelsen Dalarna förvaltar. Dessa medel ska 

återföras till bygden och användas till investeringar som främjar näringsliv 

eller service i bygden och är till nytta för denna. Så många som möjligt i 

bygden (kommunen) ska ha nytta av dessa medel. 

  

Två ansökningar från parter i Vansbro kommun, Äppelbo 

fiskevårdsförening (handikapptoaletter vid fiskeställen; Igeltjärn (1 st.) och 

Lissgranstrand (1 st.)), Maria Jonback (upprustning av fäboden 

”Jonbacksvallen”), har inkommit. 

  

Länsstyrelsen har översänt ansökningarna till Vansbro kommun för 

yttrande. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Som yttrande till Länsstyrelsen föreslås att Äppelbo fiskevårdsförenings och 

Maria Jonbacks ansökan bifalles. 

Dessa ansökningar prioriteras enligt 

1. Ansökan från Äppelbo fiskevårdsförening. 

2. Ansökan från Maria Jonback (Jonbacksvallen). 

Beslutsunderlag 

Utredare ekonomi-IT, tjänsteutlåtande 2019-03-19   
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KS § 52 Ärende KS 2019/72 

Utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 
2018 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen har mottagit sammanställningen. 

2. Utdelning av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2018 sker 

vid Rocknallegalan den 25 maj 2019. 

Ärendet 

Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 

utdelas för att uppmärksamma de personer som genom sina prestationer är 

viktiga ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun. 

Utmärkelsen utdelas till alla nominerade som under året blivit medaljörer i 

tävlingar på minst SM-nivå oberoende av åldersklass. Enligt reglemente för 

idrottspriset ska kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna 

nomineringar. Utredning sker vid lämpligt evenemang och kan variera från 

år till år. Kommunstyrelsen beslutar om lämpligt evenemang för utdelning 

av priset. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Kommunstyrelsen har mottagit sammanställningen. 

2. Utdelning av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2018 sker 

vid Rocknallegalan den 25 maj 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20 

Sammanställning av nominerade mottagare 2018 vilka uppfyller 

reglementets förutsättningar   
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KS § 53 Ärende KS 2019/182 

Redovisning av delegationsbeslut april 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 ÄO, 2019-02-20 - 2019-03-19 

Delegationsbeslut SoL Fn, 2019-02-20 - 2019-03-19 

Delegationsbeslut LSS, 2019-02-20 - 2019-03-19 

Delegationsbeslut IFO, 2019-03-25 

Delegationsbeslut Miljö 2019-03-19 

Delegationsbeslut Bygg, 2019-02-23 - 2019-03-20 

Delegationsbeslut W3D3 2019-02-21 - 2019-03-20   
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KS § 54 Ärende KS 2019/199 

Rapportering av domar april 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Föreligger rapportering av domar från individ- och familjeomsorgen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Assistent IFO, delgivningsbeslut daterat 2019-03-20   
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KS § 55 Ärende KS 2018/957 

Val av kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete 

Beslut 

Karin Sjöberg (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens utskott utbildning 

och arbete. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-07 KS § 3 att bordlägga valet av en 

ersättare till kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete. 

Förslag 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Karin Sjöberg (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens utskott utbildning 

och arbete. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-01-07 KS § 3   



 

Protokoll Sida 29 (30) 

2019-04-09  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 56 Ärende KS 2019/159 

Avsägelse från kommunstyrelsens utskott leva och bo 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av avsägelsen. 

Ärendet 

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag, varav ett var som ersättare i 

kommunstyrelsens utskott leva och bo, har inkommit från Andreas Eriksson 

(S). 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av avsägelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, daterad 2019-03-11   
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KS § 57 Ärende KS 2019/198 

Val till kommunstyrelsens utskott leva och bo 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget 

som ersättare i kommunstyrelsens utskott leva och bo. 

Förslag 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Ärendet bordläggs. 

 



2019-04-09

RESERVATION

Kristdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att dela ut fritidscheckar till

barn och unga i kommunen mellan 0-18 år även under 2019.

Eritidscheckarna 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 med ett befarat underskott för år 2019 på närmare 20
miljoner kronor inte försvarbart att ta på sig denna kostnad, som är beräknad till 770 000

kronor.

db
Nathalie Larsson Berglund Christer Spett


