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KS § 58 Ärende KS 2019/269 

Åtgärdsplan 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan 2019, innehållande följande sex 

åtgärder: 

1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och 

heltidsresan. 

2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa. 

3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader. 

4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den 

verksamhet kommunen bedriver. 

5. Integration i Vansbro kommun. 

6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera 

åtgärdsplanen vid varje kommunstyrelsesammanträde. 

Ärendet 

Kommunallagen (2017:725; 11 kap. 12 §) föreskriver att 

kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske, om 

balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, Reglering 

ska ske under de närmast följande tre åren. 

  

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då 

det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2018:600). 

  

Vansbro kommuns resultat var för 2017 negativt, 3 617 tkr. Resultatet för 

2018 var också negativt, 13 507 tkr. I resultatutjämningsreserven fanns 

7 786 tkr att använda för att täcka underskottet 2018 vilket innebära att 

5 721 tkr ska återställas av 2018 års negativa resultat. Totalt har kommunen 

upparbetat underskott på 9 338 tkr som ska återställas. 

  

Kommunstyrelsen har även beslutat om en budget för 2019 innehållande ett 

anpassningskrav på 7 707 tkr. 

  

Förvaltningen har, efter avstämningar med kommunstyrelsen, utarbetat 

förslag till åtgärdsplan för 2019 innehållande sex åtgärder, dessa är: 

1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och 

heltidsresan. 

2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa. 
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3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader. 

4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den 

verksamhet kommunen bedriver. 

5. Integration i Vansbro kommun. 

6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året. 

  

För att nå en ekonomi i balans krävs att ett överskott redovisas senast 2020 

med 3 617 tkr och 2021 med 5 721 tkr. 

  

För att klara framtida utmaningar krävs att kommunens driftkostnader 

reduceras med betydligt mycket mer än detta återställande, bedömningen är 

driftkostnadsreduceringar på minst 20 mkr krävs för att även klar det stora 

investeringsbehov kommunen står inför förutom återställandet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan 2019, innehållande följande sex 

åtgärder: 

1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och 

heltidsresan. 

2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa. 

3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader. 

4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den 

verksamhet kommunen bedriver. 

5. Integration i Vansbro kommun. 

6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året. 

  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera 

åtgärdsplanen vid varje kommunstyrelsesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tf kommunchef/ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-05-07   
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KS § 59 Ärende KS 2018/395 

Försäljning bioenergianläggning 

 

SEKRETESS 

 

För denna paragraf gäller sekretess i enlighet med offentlighets- och 

sekretesslagen 19 kap § 3  
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KS § 60 Ärende KS 2019/259 

Årsredovisning 2018 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Beslut 

Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion uppmanas att omgående 

utarbeta och besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning så att det 

finns finansiella mål och verksamhetsmål för verksamheten för 2019, likt 

beslut i kommunstyrelsen december 2018. 

  

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godtar inte att få en anmärkning för 

2019 med anledning av att dessa mål saknas. 

Jäv 

Anneli Hultgren (C), Nils-Erik Edlund (S) och Christer Spett (KD) deltar ej 

i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har som ändamål att genom 

samverkan mellan medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och 

Vansbro kommun bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna. 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

  

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har upprättats och överlämnats till 

medlemskommunerna för godkännande samt ställningstagande kring 

ansvarsprövning. 

  

Verksamheten visade ett underskott för 2018 med 20,8 mkr (2017 -13,0 

mkr). Enligt förbundsordningen ska verksamheten, i den mån det inte täcks 

på annat sätt, finansieras av medlemskommunerna Malung-Sälens kommun 

och Vansbro kommun. Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån 

folkmängd i respektive medlemskommun den 1 november året före 

budgetåret. För Vansbro kommun innebar det ett tillskott med 8,4 mkr 

(2017: 5,3 mkr). 

  

Revisorerna gör följande uttalande: Granskningen har utförts enligt 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
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bedömningen och ansvarsprövning. Granskningens resultat redovisas i 

bilagorna ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31”. 

Utfallet för 2018 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat 

om 21 mkr. Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte heller finns fastställda 

finansiella mål eller verksamhetsmål för verksamheten. Då det saknas 

fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan en utvärdering av 

resultaten mot uppsatta mål inte göras. Revisorerna kan därmed inte bedöma 

om direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna kan därmed inte heller bedöma om 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och 

verksamhetsmål då direktionen inte har fastställt dessa. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Revisorerna bedömer att för direktionens interna kontroll föreligger ett 

utvecklingsbehov för att leva upp till de krav som finns i lag och 

reglemente. 

  

Revisorerna avstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen för ekonomisk skada och bristande styrning, ledning och 

kontroll för räkenskapsåret 2018. 

  

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den 

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner 

kommunalförbundets årsredovisning för 2018. 

  

Årsredovisningen överlämnas till respektive ägarkommuns 

kommunfullmäktige för ansvarsprövning. Beredning sker i 

kommunstyrelsen utifrån ägarstyrningen, kommunstyrelsen ska dock inte ta 

ställning till ansvarsprövningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion uppmanas att omgående 

utarbeta och besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning så att det 
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finns finansiella mål och verksamhetsmål för verksamheten för 2019, likt 

beslut i kommunstyrelsen december 2018. 

  

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godtar inte att få en anmärkning för 

2019 med anledning av att dessa mål saknas. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2018 för Västerdalarnas 

utbildningsförbund.   
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KS § 61 Ärende KS 2019/203 

Årsredovisning Stiftelsen Vansbrohem 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna Årsredovisningen för 2018. 

Ärendet 

Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2018 med 

tillhörande resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett 

överskott med 1 054 tkr. 

  

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet, 

inklusive 2018 års överskott, totalt 1 925 446 kronor överförs i ny räkning. 

  

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2018 samt att överlämna 

årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige. 

  

Revisorerna har slutgranskat årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem. 

  

Revisorerna gör bl a följande uttalande: 

”Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

  

Utöver revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört en revision 

av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2018. Enligt 

revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med 

stiftelselagen, stiftelseförordningen eller årsredovisningslagen.” 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt 

högsta lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 2018-12-31 nyttjade Stiftelsen Vansbrohem 114,2 mkr (2017-12-

31: 114,2 mkr) av utrymmet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Årsredovisningen för 2018. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24 
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Stiftelsen Vansbrohems protokoll ang Årsredovisning 2018 

Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 2018 

Revisionsberättelse för Stiftelsen Vansbrohem, 2019-03-25   
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KS § 62 Ärende KS 2018/203 

Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera 

ärendet till demokratiberedningen för kostnadsberäkning och prioritering. 

Ärendet 

Den 29 januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge 

demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för 

vitalisering av fullmäktiges arbete och sammanträden. 

  

Demokratiberedningen har utarbetat förslag till sådan handlingsplan med ett 

antal aktiviteter och undermål kopplade till områden som Sveriges 

Kommuner och Landsting identifierat som framgångsfaktorer för ett vitalt 

fullmäktige. 

Förslag 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunstyrelsens lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera 

ärendet till demokratiberedningen för kostnadsberäkning och prioritering. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningen beredningsutlåtande 2019-04-04 

Förslag till Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige, 2019-04-04   
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KS § 63 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 2019-04-23   



 

Protokoll Sida 14 (31) 

2019-05-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 64 Ärende KS 2019/183 

Vansbro kommuns kulturpris 2019 

Beslut 

Anders Sandström tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2019. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse mottagare av Vansbro kommuns kulturpris 

2019. 

Förslag 

John Säljgårds (LPO) förslag: 

Anders Sandström tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2019. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av inkomna nomineringar   
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KS § 65 Ärende KS 2019/184 

Vansbro kommuns naturpris 2019 

Beslut 

Roland och Jonny Axelsson tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2019. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse mottagare av Vansbro kommuns naturpris 

2019. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Roland och Jonny Axelsson tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2019. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av inkomna nomineringar   
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KS § 66 Ärende KS 2019/258 

Rastplats Kottjärn 

Beslut 

Vansbro kommun avvecklar rastplats Kottjärn. 

Ärendet 

Vansbro kommun har en rastplats vid riksväg 26 cirka 30 kilometer mot 

Filipstad. Arbetsmarknadsenheten har sedan år 1998 hanterat viss skötsel av 

denna rastplats. Platsen har aldrig införlivats i kommunens gatu- och 

parkverksamhet, och därigenom så har bland annat hårdgjorda ytor inte 

underhållits. Rastplatsen är nu i stort behov av upprustning vad gäller både 

ytor och byggnader. 

  

Upprustning och utvecklad drift av plasten kräver investeringar. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Vansbro kommun avvecklar rastplats Kottjärn. 

Beslutsunderlag 

Ekonomi-IT utredare, tjänsteutlåtande 2019-04-24   
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KS § 67 Ärende KS 2019/106 

Bygdepeng Korpfjället 2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen fördelar ut bygdepengen för Korpfjällets 

vindkraftsanläggning enligt följande: 

- Äppelbo Lamm bidrag till kurs i påsömnad på ett traditionellt sätt, 

5 067 kronor 

- Äppelbo Fiskevårdsförening, bidrag till uppförande av 2 

handikapptoaletter, 28 150 kronor 

- Sågens Bystugeförening, bidrag för anskaffning av arkivskåp, 

9 839 kronor 

- Rågsvedens Bystugeförening, bidrag till köks- och serveringsutrustning 

samt till mindre ljudanläggning, 17 476 kronor 

- Äppelbo Bygdegårdsförening, bidrag till inköp av diskmaskin, 

13 118 kronor 

- Sälas Bystugeförening, bidrag till inköp av ny spis och ny diskmaskin, 

19 021 kronor 

- Äppelbo Hembygdsförening, bidrag till projekt för genomförande av 

DNA-tester (bigY) gällande släktförhållanden inom Äppelbo socken, 

11 069 kronor 

- Äppelbo Gemenskap för utlägg gällande annonsering mfl administrativa 

kostnader, 1 205 kronor 

Jäv 

Kurt-Lennart Karlsson (V) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund 

av jäv. 

Ärendet 

Följande gäller för utbetalning av bygdemedel enligt de riktlinjer som 

fastställts: 

1. Vansbro kommun skall omgående delge Äppelbo Gemenskap redovisad 

bruttointäkt. 

2. Äppelbo Gemenskap skall återkoppla till Vansbro kommun med förslag 

till användning av intäkterna. 

3. Förslaget till användning bereds vidare av kommunchefen för beslut i 

Utskottet för Styrning och ekonomi. 

4. Utbetalning av medel sker, så snart beslutet vunnit laga kraft, till av 

Äppelbo Gemenskap angivet konto. 

5. Äppelbo Gemenskap redovisar senast sista december medlens 

användning inne-varande år till Vansbro kommun. 
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Äppelbo Gemenskap inkom den 2019-03-21 med förslag till användning av 

2018 års bygdepeng som uppgick till 105 485 kronor. De föreslår utdelning 

enligt följande: 

- Äppelbo Lamm bidrag till kurs i påsömnad på ett traditionellt sätt, 

5 067 kronor 

- Äppelbo Fiskevårdsförening, bidrag till uppförande av 2 

handikapptoaletter, 28 150 kronor 

- Sågens Bystugeförening, bidrag för anskaffning av arkivskåp, 

9 839 kronor 

- Rågsvedens Bystugeförening, bidrag till köks- och serveringsutrustning 

samt till mindre ljudanläggning, 17 476 kronor 

- Äppelbo Bygdegårdsförening, bidrag till inköp av diskmaskin, 

13 118 kronor 

- Sälas Bystugeförening, bidrag till inköp av ny spis och ny diskmaskin, 

19 021 kronor 

- Äppelbo Hembygdsförening, bidrag till projekt för genomförande av 

DNA-tester (bigY) gällande släktförhållanden inom Äppelbo socken, 

11 069 kronor 

- Äppelbo Gemenskap för utlägg gällande annonsering mfl administrativa 

kostnader, 1 205 kronor 

Totalt 105 485 kronor. 

  

Eftersom delegationen att besluta om bidragen är delegerad till utskottet för 

styrning och ekonomi, som inte längre finns kvar, återgår beslutet till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fördelar ut bygdepengen för Korpfjällets 

vindkraftsanläggning enligt följande: 

- Äppelbo Lamm bidrag till kurs i påsömnad på ett traditionellt sätt, 

5 067 kronor 

- Äppelbo Fiskevårdsförening, bidrag till uppförande av 2 

handikapptoaletter, 28 150 kronor 

- Sågens Bystugeförening, bidrag för anskaffning av arkivskåp, 

9 839 kronor 

- Rågsvedens Bystugeförening, bidrag till köks- och serveringsutrustning 

samt till mindre ljudanläggning, 17 476 kronor 

- Äppelbo Bygdegårdsförening, bidrag till inköp av diskmaskin, 

13 118 kronor 

- Sälas Bystugeförening, bidrag till inköp av ny spis och ny diskmaskin, 

19 021 kronor 
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- Äppelbo Hembygdsförening, bidrag till projekt för genomförande av 

DNA-tester (bigY) gällande släktförhållanden inom Äppelbo socken, 

11 069 kronor 

- Äppelbo Gemenskap för utlägg gällande annonsering mfl administrativa 

kostnader, 1 205 kronor 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24   
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KS § 68 Ärende KS 2018/626 

Instruktion för kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utarbetat förslag och fastställer Instruktion för 

kommundirektör. 

Ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:725) 7 kap, §§1-3, ska kommunen utforma 

och anta en instruktion för kommunens ledande tjänsteman, i lagen kallad 

kommundirektör, i Vansbro kommun benämnd kommunchef. Enligt 

kommunallagen ska delar av instruktionen vara obligatorisk, vilket syftar till 

att skapa likvärdighet mellan Sveriges kommuner. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner utarbetat förslag och fastställer Instruktion för 

kommundirektör 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-04-25 

Förslag till Instruktion för kommundirektör   



 

Protokoll Sida 21 (31) 

2019-05-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 69 Ärende KS 2019/294 

Revidering av riktlinjer för utbetalning av 
habiliteringsersättning 

Beslut 

Kommunstyrelsen höjer ersättningen för habiliteringsersättning för personer 

i daglig verksamhet med LSS-beslut och SoL-beslut från och med 2019-06-

01 till följande: 

Heldag 50 kronor 

Halvdag 35 kronor 

Ärendet 

Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel 

till kommunerna för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av 

kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar 

i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

  

Vansbro kommun betalar idag habiliteringsersättning till 21 personer som 

tillhör personkretsen LSS. Kommunen betalar även ut samma ersättning till 

dem som deltar i daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), 17 

personer.  Statsbidraget får dock endast användas till de personer som har 

LSS-beslut. 

  

Utifrån att Vansbro kommun tidigare tagit beslut om att inte särskilja dessa 

grupper åt föreslås samma höjning till både personer som deltar i daglig 

verksamhet med LSS-beslut och personer som deltar i daglig verksamhet 

med SoL-beslut. 

  

I dag betalar kommunen följande ersättningsbelopp: 

Heldag 45 kronor 

Halvdag 31 kronor 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen höjer ersättningen för habiliteringsersättning för personer 

i daglig verksamhet med LSS-beslut och SoL-beslut från och med 2019-06-

01 till följande: 

Heldag 50 kronor 

Halvdag 35 kronor 

Beslutsunderlag 

Tf socialchef, tjänsteutlåtande 2019-05-08   
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KS § 70 Ärende KS 2019/119 

Revidering av avgifter för simhall och gym 

Beslut 

Ärendet återremitteras för ekonomisk analys kopplat till åtgärdsplanen och 

konkurrensutsättning. 

Ärendet 

Kunder i simhall och gym har idag möjlighet att köpa månadskort för bad i 

simhall och för nyttjande av simhall och gym. Det finns ett stort behov av 

att kunna erbjuda kunder möjlighet att köpa månadskort för gruppträning 

också. 

Förslag 

Utskottet utbildning och arbetes förslag: 

Utskottet föreslår att kommunstyrelsen inför månadskort i simhall och gym 

för gruppträningarna till ett pris av 350 kr. 

  

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Ärendet återremitteras för ekonomisk analys kopplat till åtgärdsplanen och 

konkurrensutsättning. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-04-09 Ks Ua § 21 

Skolchef, tjänsteutlåtande daterat 2019-02-21   
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KS § 71 Ärende KS 2019/235 

Riktlinjer avseende specialkost till pedagogisk 
personal 

Beslut 

Ärendet återremitteras för framtagande av ekonomiskt underlag och 

möjlighet att fortsätta med pedagogiska luncher utan specialkost. 

Ärendet 

Idag begärs läkarintyg in från alla som ansöker om specialkost. Det har 

fungerat bra för eleverna. Fler och fler pedagoger/personal uppger att de har 

behov av specialkost när de äter pedagogisk lunch så problemet växer. 

  

Den huvudsakliga uppgiften är att laga mat till barn och elever. Ansvaret är 

att den är näringsriktig och till dem som behöver det erbjuds specialkost. 

Idag läggs stora kostnader på råvaror och tid för att tillgodose specialkost 

under den pedagogiska måltiden för personal inom skola och förskola. 

  

Om specialkost ska erbjudas till personal behöver kostenheten ett tillskott av 

resurser eftersom tillagningen innebär en extra kostnad för kostenheten. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Ärendet återremitteras för framtagande av ekonomiskt underlag och 

möjlighet att fortsätta med pedagogiska luncher utan specialkost. 

Beslutsunderlag 

Kostchef och skolchef, tjänsteutlåtande 2019-04-25   
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KS § 72 Ärende KS 2019/250 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
för socialt stöd och omsorg 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till Kommunstyrelsens delegationsordning 

för socialt stöd och omsorg att gälla från och med 2019-06-01. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning för Socialt stöd och omsorg är i 

nuvarande form uppdelad i två delar, en del för individ- och 

familjeomsorgen (IFO) och en del för Socialt stöd och omsorg i övrigt. 

Förslaget innebär att dessa förs ihop till en gemensam delegationsordning 

för hela området Socialt stöd och omsorg. Förutom behovet av att föra ihop 

till en delegationsordning behövs förändringar utifrån att lagstiftningar, titlar 

i organisationen och organisationen i sig har ändrats inom Socialt stöd och 

omsorg. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslag till Kommunstyrelsens delegationsordning 

för socialt stöd och omsorg att gälla från och med 2019-06-01. 

Beslutsunderlag 

Tf IFO-chef, tjänsteutlåtande 2019-04-23 

Förslag till Kommunstyrelsens delegationsordning för Socialt stöd och 

omsorg.   
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KS § 73 Ärende KS 2019/86 

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar remissvar ”Remiss Vansbro kommun – Lite 

mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

(SOU:2018:74)”, daterat 2019-04-10, till Finansdepartementet, 

Regeringskansliet. 

Ärendet 

Det nuvarande utjämningssystemet har som uppgift att utjämna strukturellt 

betingande olikheter mellan Sveriges kommuner och landsting. Syftet med 

systemet har varit att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar att 

tillhandahålla service till invånare oberoende av opåverkbara faktorer i hela 

riket. 

  

Det nya betänkandet med ny fördelningsmodell med större fokus på 

glesbygdskommuner i beräkningsvariablerna, innebär att Vansbro kommun 

erhåller ytterligare 1 421 kr/invånare (9,7 Mkr) i ökade intäkter utifrån 

nuvarande modells nivå. 

  

Vansbro kommun anser att betänkandet ger en mer rättvis 

kostnadsfördelning jämfört med nuvarande fördelningsmodell, där den 

mindre glesbygdskommunens utmaningar; såsom avstånd mellan invånare, 

fluktuerande invånarandelar, socioekonomi och ohälsotal beaktas. 

Kommunen ställer sig även positiv till att betänkandet beaktar att ytterligare 

medel omfördelas mellan kommunerna i förslaget (1,0 Mdkr), vilket innebär 

ökad likvärdighet mellan rikets kommuner och landsting. Däremot måste 

det påpekas att det nya förslaget på intet sätt, löser kommunsektorns 

långsiktiga finansieringsproblem. Staten måste ta ett större ansvar och vara 

med och delfinansiera ett framtida system för att kommunsektorn ska kunna 

anamma utmaningarna. Vansbro kommun är en vinnare i betänkandets 

förslag, men det är på bekostnad av den totala kommunsektorn. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar remissvar ”Remiss Vansbro kommun – Lite 

mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

(SOU:2018:74)”, daterat 2019-04-10, till Finansdepartementet, 

Regeringskansliet. 
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Torsten Larsson (KD) och Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till ordförandens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Tf. kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-04-10 

Remissvar: Remiss Vansbro kommun - Lite mer lika. Översyn av 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)   



 

Protokoll Sida 27 (31) 

2019-05-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 74 Ärende KS 2019/153 

Remiss kamerabevakning i kollektivtrafiken 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till lag om ändring i 

kamerabevakningslagen (2018:1200). 

Ärendet 

Från Justitiedepartementet har inkommit en remiss avseende slutbetänkande 

av kamerabevakningsutredningen (SOU 2019:8). 

  

Utredningen tar sikte på kamerabevakning av allmänna transportmedel och 

stationer. Sådan kamerabevakning är många gånger, enligt reglering i 

kamerabevakningslagen (2018:1200), tillståndspliktig. Kamerabevakning av 

tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas dock av ett undantag 

från tillståndsplikten. Förslaget till lagändringen avser att undantaget från 

tillståndsplikten även ska gälla övrig kollektivtrafik. 

  

Kamerabevakning är ett verktyg som används för att öka tryggheten bland 

resenärer, personal och andra som vistas i kollektivtrafiken och behovet har 

visat sig vara stort. Det finns problem med brottslighet och ordningsstörning 

i kollektivtrafiken, ett problem som inte är begränsat till storstäder. Men 

kamerabevakning utgör också ett intrång i grundläggande fri- och 

rättigheter. Framförallt handlar det om ett hot mot rätten till skydd av 

privatlivet och den personliga integriteten, samt rätten till skydd av 

personuppgifter. Inte minst genom dataskyddsförordningen som ger ett 

långtgående förbyggande och korrigerande integritetsskydd. Men intresset 

av att skydda den personliga integriteten står inte alltid i motsats till 

intresset av kamerabevakning, utan kan tvärtom förstärka detta. 

Sammantaget överväger fördelarna med kamerabevakning, de eventuella 

nackdelar och svårigheter som utredningen funnit. 

  

Det nuvarande tillståndskravet har genom kartläggningen visat sig medföra 

flera problem. Tillståndskravet utgör dels en administrativ pålaga som är 

tids- och resurskrävande, men hindrar också att bevakningen kan användas 

på ett flexibelt sätt. Förslagen förenklar för berörda aktörers arbete med 

kamerabevakning, men innebär också ett ökat ansvar för aktörerna så att 

bevakningen sker rättsenligt. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till lag om ändring i 

kamerabevakningslagen (2018:1200). 
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Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-04-12   
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KS § 75 Ärende KS 2019/178 

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i 
förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 
2017/2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den årliga redovisningen av verksamheternas 

kvalitetsarbete ”Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2017/2018”. 

Ärendet 

Ett effektivt kvalitetsarbete utgår från att man i verksamheten systematiskt 

granskar sin verksamhet. Utifrån statistik, dokumenterade diskussioner där 

resultaten analyseras och mäts mot de nationella målen som finns i förskola, 

förskoleklass, fritidshem och grundskola sätts riktningen framåt mot 

fokusområden för fortsatt utveckling. Struktur och rutiner för arbetet 

beskrivs i ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för skola och 

förskola i Vansbro kommun” och en årlig redovisning ges till 

kommunstyrelsen enligt rutinerna. 

Förslag 

Utskottet utbildning och arbetes förslag: 

Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner den årliga redovisningen 

av verksamheternas kvalitetsarbete ”Dokumentation av det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 

2017/2018”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS Ua § 22 

Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-03-22 

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 2017/2018   
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KS § 76 Ärende KS 2019/179 

Tillsyn av förskolan Olympica 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till 

huvudmannen för förskolan Olympica. 

Ärendet 

Vansbro kommun har gjort tillsynsbesök på förskolan Olympica i Skålö. 

Kommunen bedömer att förskolan Olympica är en i grunden väl fungerande 

verksamhet som har ett pågående utvecklingsarbete som går i riktning med 

gällande lagstiftning och styrdokument. Förskolan har en god 

föräldranöjdhet. 

Förslag 

Utskottet utbildning och arbetes förslag: 

Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar 

den till huvudmannen för förskolan Olympica. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS Ua § 23 

Skolchef, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-22 

Rapport från tillsyn av Förskolan Olympica AB daterad 2019-03-19   
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KS § 77 Ärende KS 2019/265 

Redovisning av delegationsbeslut maj 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 LSS, 2019-03-20 - 2019-04-17 

Delegationsbeslut SoL, 2019-03-20 - 2019-04-17 

Delegationsbeslut ÄO, 2019-03-20 - 2019-04-17 

Delegationsbeslut 2019-04-25 IFO 

Delegationsbeslut 2019-04-25 EKB 

Delegationslista Plan- och byggenheten, 2019-03-20 - 2019-04-24 

Delegationsbeslut Miljö 

W3D3 delegation 2019-03-21 - 2019-04-24 

Delegationsbeslut sotning 

 


