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Kommunstyrelsen
KS § 194

Justering av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet ”Information om Brandkåren
Norra Dalarna” till dagordningen.
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet ”Information” till
dagordningen.
Ärendet
Kommunstyrelsens justerar dagordningen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet ”Information om Brandkåren
Norra Dalarna” till dagordningen.
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet ”Information” till
dagordningen.
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet ”Utredning avseende överflytt
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken” sist på dagordningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 195

Ärende KS 2020/847

Sammanträdesplan 2021
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan
för kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för
kommunstyrelsen och dess utskott.
Ärendet
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens utskott har utarbetats. Datumen följer en politisk
kedja som består av sista inlämningsdag, planeringsmöte för sekretariat och
kommunstyrelsens ordförande, dagordningsmöte, kommunstyrelsens
informations- och beredningsdag, utskottssammanträde,
kommunstyrelsesammanträde och kommunfullmäktigesammanträde.
Justering har även gjorts att första kedjan för året som beslutades i samband
med sammanträdesplan för 2020. Sista inlämningsdag har flyttats från 27
december till 16 december, planeringsmöte är inlagt och dagordningsmöte
flyttat från 5 januari till 4 januari.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan
för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för
kommunstyrelsen och dess utskott.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-10-06

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 196

Ärende KS 2019/404

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att invänta pågående
omorganisation.
Ärendet ska åter behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 13
mars 2021.
Ärendet
En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och KurtLennart Karlsson (V). Motionärerna föreslår att Vansbro kommun ska
återinföra tidsbegränsade förordnanden vid anställningar av
verksamhetschef- och enhetschefer.
Förslag
Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att invänta pågående
omorganisation
Ärendet ska åter behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 13
mars 2021.
Beslutsunderlag
Personalchef, tjänsteutlåtande 2020-09-21
Motion, 2019-05-08

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 197

Ärende KS 2020/978

Projektering gång- och cykelväg Vansbro Västra
Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för
gång- och cykelväg till Vansbro västra. Finansiering av kostnaden på 450
tkr sker genom kommunstyrelsens medel till förfogande under 2020 och
2021 under förutsättning av att eventuellt näringslivsbidrag ej kan användas.
Upparbetad kostnad 2020 finansieras ur 2020 års medel och resterande ur
2021 års medel.
Ärendet
Vansbro kommun har ett näringsliv som under senare år utökat sina
verksamheter och behovet av att hitta områden för exploatering och
nyetableringar ökar.
Frågan aktualiserades i samband med att en större aktör behövde utöka
verksamheten och sökte byggbar mark. Vansbro kommun beviljade bygglov
för etablering av handel och lagerhall vid Vansbro Västra. Området är
lokaliserat mellan Vansbro och Äppelbo efter E16 cirka 2 kilometer från
Vansbro centrum.
Parallellt med nuvarande etablering förs diskussioner internt i kommunen
om detaljplanläggning av ett större område på platsen, för att skapa
förutsättningar för ytterligare etableringar.
Kopplat till diskussionerna om detaljplanläggning så har det konstaterats att
trafiksäkerheten är bristfällig för arbetspendling med gång-och cykel till
området. Arbetspendlingen sker med bland annat cykel, kickbike och även
gångtrafik längs med väg E 16, som på den aktuella vägsträckan saknar
vägren och är trafikerad med mycket och tung trafik.
Olycksrisken är påfallande och för att säkerställa arbetspendling för gångoch cykel så görs bedömningen att en gång- och cykelväg behöver byggas.
För att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om investeringsmedel för
byggnation av gång- och cykelväg behöver ett kostnadsunderlag utarbetas.
Beräknad kostnad för framtagande av kostnadsunderlag är ca 450 000
kronor.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för
gång- och cykelväg till Vansbro västra. Finansiering av kostnaden på 450
tkr sker genom kommunstyrelsens medel till förfogande under 2020 och
2021 under förutsättning av att eventuellt näringslivsbidrag ej kan användas.
Upparbetad kostnad 2020 finansieras ur 2020 års medel och resterande ur
2021 års medel.
Gunnel Gustafssons (V) förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att genomföra en enkät med
frågan om hur många som kommer använda gång- och cykelvägen.
Leif Nilsson (C), Magdalena Busk (M) och Annika Simm-Eriksson (C)
yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag under bifall eller
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), Nathalie Larsson Berglund (KD), Leif
Nilsson (C), Annika Simm-Eriksson (C), Anders Hed (LPO), Magdalena
Busk (M) och Lars-Olov Liss (C).
Nej röstar Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Gunnel
Gustafsson (V) och Nils-Erik Edlund (S).
Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer ordförandens förslag under bifall eller avslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-10-05
Karta över tänkt sträckning, 2019-08-20
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 198

Ärende KS 2020/635

Redovisning av uppdrag gällande det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Ärendet
Kommunchefen fick i uppdrag, 2020-06-10, av KSAU att omgående utreda
nuläget gällande kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att säkerställa att
kommunen uppfyller gällande lagstiftning.
Det konstaterades att kommunen i juni inte uppfyllde sitt ansvar för det
kommunala aktivitetsansvaret och har inte heller beslutat om
handlingsplanen.
Från september månad finns en tillfällig lösning där Finsam-coacherna
arbetar med ungdomar som omfattas av KAA.
Skolchefen har av kommunchefen fått i uppdrag att utveckla arbetet kring
KAA och involvera flera olika verksamheter, likt andra kommuner, för att
säkerställa att lagstiftningen uppfylls. Fokus just nu är att få verksamheten
att fungera. Därefter kommer handlingsplanen färdigställas för beslut av
kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-10-05

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 199

Ärende KS 2020/967

Periodprognos per augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per augusti 2020.
Ärendet
Kommunen gör under året två prognoser, för april och augusti månad.
Prognosen syftar till att se att kommunens olika verksamheter håller sin
budget för helåret. I en prognos kan man se om en verksamhet kommer att
överskrida sina tilldelade medel och då utföra åtgärder för att hålla budget.
Om ett underskott befaras i en prognos har kommunstyrelsen ansvar att
vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
Prognosen för helåret per augusti visar ett överskott på 16,6 mkr mot
budget, jämfört med april-prognosen är det en förbättring med 14,4 mkr.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per augusti 2020.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-09-23
Periodprognos per augusti 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 200

Ärende KS 2020/951

Redovisning av åtgärdsplan avseende reducering av
kostnader motsvarande 25 heltidstjänster
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Ärendet
Vansbro kommun har upparbetade underskott på totalt 28,8 mkr som ska
återställas inom en sexårsperiod. Då negativa resultat finns som ska
återställas krävs enligt kommunallagen att en åtgärdsplan utarbetas. En
åtgärdsplan är beslutad av och uppföljning ska ske kvartalsvis.
Punkten om reducering av 25 heltidstjänster har brutits ut och redovisas nu
separat.
25 tjänster motsvarar 11,9 mkr. Trenden är att kommunens lönekostnader
minskar. Prognosen för helåret visar att kostnaden kommer att minska med
11,3 mkr jämfört med 2019.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-09-23
Rapport, Reducering av personalkostnaden motsvarande 25 heltidstjänster

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 201

Ärende KS 2020/971

Redovisning av åtgärdsplan avseende avveckling av
externt förhyrda lokaler
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Ärendet
Intern service är den enhet som ska tillhandahålla lokaler för kommunens
interna verksamheter. Det kan ske genom lokaler i kommunens eget ägda
fastighetsbestånd, Stiftelsen Vansbrohem eller av annan extern
fastighetsägare. I första hand ska alltid de kommunala lokalerna erbjudas
den interna kunden under förutsättning att de uppfyller de krav som
verksamheten ställer på utformning och övriga faciliteteter. Alternativ två är
Stiftelsen Vansbrohems lokaler och alternativ tre annan extern
fastighetsägare. Målsättningen är att där det är möjligt nyttja kommunens
egna fastigheter och där det finns alternativ i eget ägda lokaler säga upp de
externt inhyrda loklarerna. Projekttid är 2020-05-08 till 2021-12-31.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
Sektorchef för Intern service, tjänsteutlåtande 2020-09-22

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 202

Ärende KS 2020/981

Rapportering av domar för juli och augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Ärendet
Saken
Dom från Förvaltningsrätten i Falun 2020-07-20, mål nr 2873-20.
Överklagande av umgängesbeslut enligt LVU.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken
Beslut från Förvaltningsrätten i Falun 2020-07-27, mål nr 2545-20.
Överklagat beslut taget 29 april 2020 av Kommunstyrelsen i Vansbro.
Bistånd enligt socialtjänsten.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken
Dom i Förvaltningsrätten i Falun 2020-07-27, mål nr 2327-20.
Avgift enligt socialtjänstlagen gäller Vansbro kommuns beslut den 20 april
2020.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Beslutsunderlag
Assistent IFO, tjänsteutlåtande 2020-09-23

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 203

Ärende KS 2020/973

Redovisning av delegationsbeslut september 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen tar av listor för redovisning av delegationsbeslut.
Redovisning sker regelbundet till kommunstyrelsen från delegater enligt
kommunstyrelsens delegationsordning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationslista IFO, 2020-08-26 - 2020-09-23
Delegationslista bygg, 2020-08-27 - 2020-09-23
Delegationslista LSS, 2020-06-18 - 2020-09-22
Delegationslista SoL, 2020-06-18 - 2020-09-22
Delegationslista äldreomsorg, 2020-06-18 - 2020-09-22
Delegationslista W3D3 ej sekretess, 2020-08-27 - 2020-09-23
Delegationslista W3D3 sekretess, 2020-08-27 - 2020-09-23
Delegationslista Ecos, 2020-08-27 - 2020-09-23
Ordförandebeslut, 2020-09-10

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 204

Ärende KS 2020/998

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen i enlighet med utarbetat
förslag med följande ändring:
Punkt 10.4 Beslut om bistånd för vuxna i form av placering/omplacering i
kvinnojour eller skyddat boende, samt beslut om upphörande av biståndet
delegeras till enhetschef för individ- och familjeomsorgen.
Reservationer
Gunnel Gustafsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen får uppdra åt presidiet eller ett utskott, en anställd, en
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
viss grupp av ärenden. Detta kallas delegering, eller överlåtande av
beslutsfunktion.
Ett förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning har
utarbetats med avseende på skolchefs möjligheter att fatta beslut vid
yttranden till andra myndigheter, samt delegation till anställda inom individoch familjeomsorgen i individärenden.
Förslag
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen i enlighet med utarbetat
förslag med följande ändring:
Punkt 10.4 Beslut om bistånd för vuxna i form av placering/omplacering i
kvinnojour eller skyddat boende, samt beslut om upphörande av biståndet
delegeras till enhetschef för individ- och familjeomsorgen.
Gunnel Gustafssons (V) förslag:
Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen i enlighet med utarbetat
förslag med följande ändring:
Punkt 10.4 Beslut om bistånd för vuxna i form av placering/omplacering i
kvinnojour eller skyddat boende, samt beslut om upphörande av biståndet
utgår.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Anneli Hultgrens (C) förslag mot Gunnel Gustafssons
(V) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anneli Hultgrens
(C) förslag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-10-01
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för del 3
Socialt stöd och omsorg
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för del 4
Barn och utbildning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 205

Information om Brandkåren Norra Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om det ekonomiska läget
inom Brandkåren Norra Dalarna och uppmanar direktionen att vidta
åtgärder för att minimera underskottet.
Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) har upprättat delårsbokslut som
omfattar perioden januari-augusti 2020. Den ekonomiska redovisningen
visar ett negativt resultat på 2 054 tkr.
I delårsrapporten kommenteras följande kopplat till prognos för budgetåret
2020:
”Att utge en säker prognos är svårt eftersom det än så länge är okänt hur
pass stor påverkan Corona-pandemin har på utfallet. Det står dock redan
klart att intäkterna från den förebyggande verksamheten inte kommer vara i
nivå med budget liksom att utbildningskostnaderna, och därmed
lönekostnaderna, kommer vara högre än budget såvida inte Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap tillfälligt låter validera de lokala
utbildningarna. Bedömningen är att förbundet ej når en budget i balans.”
Om negativt resultat kommer redovisas i årsredovisning 2020 för
Brandkåren Norra Dalarna kommer medlemskommunerna underskottstäcka
så att resultatet för året är 0.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om det ekonomiska läget
inom Brandkåren Norra Dalarna och uppmanar direktionen att vidta
åtgärder för att minimera underskottet.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-10-20

Justerande
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KS § 206

Information
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens ordförande fått en skrivelse
från kommunfullmäktigeledamot Wahan Harutun (KP).
Skrivelsen har skickats ut till partiernas gruppledare i fullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
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Utredning avseende överflytt av vårdnaden enligt 6
kap. 8 § Föräldrabalken
Denna paragraf redovisas inte med anledning av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 §.
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