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Sida 4 (40)

Kommunstyrelsen

KS § 169

Justering av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen lägger ärendet “Beslut om att utse skolchef’ till
dagordningen.

Kommunstyrelsen lägger ärendet “Information” till dagordningen.

Ärendet

Kommunstyrelsen j usterar dagordningen.

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen lägger ärendet “Beslut om att utse skolchef’ till
dagordningen.

Kommunstyrel sen lägger ärendet “Information” till dagordningen.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 5 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 170

Information

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om avslutandet av anställningen
för tidigare förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid.

Kommunchefen informerar om bland annat följande:
- Avslut av anställningen för förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur
och fritid.
- Förändringar i förvaltningsorganisationen.
- Inkommen synpunkt från Olympicaskolan angående skrivning i
kommunens årsredovisning är hanterad.

Justerande Utdragsbestyrkande

(j



Vansbro Protokoll Sida 6 (38)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 171 Ärende KS 2020/6 19

Remiss av förslag till reviderat länsövergripande
skolskjutsreglemente

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på Region Dalarnas förslag
till reviderat Länsövergripande skolskjutsregternente och förslag till rubriker
i Lokal bitaga.
- Punkten 4.2.3 bör även gälla för 4.4 under rubriken för föraren.
- Punkt 8 bör stå högre upp då den hör samman med vad som gäller för
skolkort och är viktig information.

Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom förslaget.

Paragrafen förklaras omedelbart j usterad.

Ärendet

Efter önskemål från länets kommuner har regionen tillsammans med
kommunerna utarbetat förslag till nytt reglemente. Syftet har varit att
förtydliga gällande regelverk för skolskjuts i länet och att anpassa
reglementet till dagens samhälle och trafik.
Kommunstyrelsen har fått ett förslag till reviderat länsövergripande
skolskjutsreglemente på remiss.

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på Region Dalarnas förslag
till reviderat Länsövergripande skotskjutsreglemente och förslag till rubriker
i Lokal bilaga.
- Punkten 4.2.3 bör även gälla för 4.4 under rubriken för föraren.
- Punkt $ bör stå högre upp då den hör samman med vad som gäller för
skolkort och är viktig information.

Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom förslaget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 7 (38)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Skoichef, tjänsteutlåtande 2020-09
Remiss av förslag till reviderat länsövergripande skolskjutsreglemente
Lokala bilaga 1 till Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala
beslut

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida8(38)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 172 Ärende KS 2020/906

Yttrande avseende överklagan av jävsnämndens beslut
om bygglov för fastigheten Skomakaren 3

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker fastighetsägaren tillika verksamhetsutövarens
överklagan om förlängning av tidsbegränsat bygglov och yrkar om
förlängning med ytterligare 5 år.

Paragrafen förklaras omedelbart j usterad.

Ärendet

Jävsnämnden beslutade 2020-04-16 § 9.om förlängning av tidsbegränsat
bygglov ytterligare två år.

Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren inkom med överklagan av
beslutet Jäv § 9 2020-06-06. fastighetsägaren yrkan om förlängning på
ytterligare 5 år.

Länsstyrelsen har beslutat att Kommunstyrelsen får möjlighet att yttra sig i
ärendet: Underrättelse inför beslut Dnr 403-6643-2020.

Yttrandet ska ha inkommit till länsstyrelsen senast 2020-09-15

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen tillstyrker fastighetsägaren tillika verksamhetsutövarens
överklagan om förlängning av tidsbegränsat bygglov och yrkar om
förlängning med ytterligare 5 år.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

S amhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-08-30
Underrättelse från Länsstyrelsen Dalarna, 2020-08-28
Tjänsteanteckning, 2020-08-31
Overklagan, 2020-05-06
Protokollsutdrag, 2020-04-16 Jäv § 9

Justetande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 9 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 173 Ärende KS 2020/743

Strategisk plan 2021-2023 (budget)

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
A. Fastställer kommunens strategiska mål
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg
kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet
2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv
utveckling
3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje
4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi

B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:
- Kommunfullmäktige 510 tkr
- Kommunstyrelsen 2 942 tkr
- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr
- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr
- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr
- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 $87 tkr
- Kollektivtrafik 4 096 tkr
- Strategisk utveckling 1 000 tkr
- Kommunstyrelsens medel till förfogande 1 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr
- Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.

C. Fastställer investeringspian enligt strategiska planen.

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2021

E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2021-2023 får inte
överstiga 200 mkr

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr

G. Borgensramar får uppgå till
- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr
- Vansbro Teknik AB 155 mkr

Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 10(40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr
- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr
- Inlandståget AB 500 tkr

Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos över nivån på statsbidragen
för 2021 har inkommit tas ny ställning till driftbudgeten för 2021.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ekonomichef får i uppdrag att
genomföra de tekniska justeringar som behövs.

Ärendet
Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan 202 1-2023.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
A. Fastställer kommunens strategiska mål
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg
kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet
2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv
utveckling
3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje
4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi

B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:
- Kommunfullmäktige 510 tkr
- Kommunstyrelsen 2 942 tkr
- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr
- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr
- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr
- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr
- Kollektivtrafik 4 096 tkr
- Strategisk utveckling 1 000 tkr
- Kommunstyrelsens medel till förfogande 1 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr
- Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.

C. Fastställer investeringspian enligt strategiska planen.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 11(40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2021

E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2021-2023 får inte
överstiga 200 mkr

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr

G. Borgensramar får uppgå till
- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr
- Vansbro Teknik AB 155 mkr
- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr
- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr
- Inlandståget AB 500 tkr

Il. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ekonomichef får i
uppdrag att genomföra de tekniska justeringar som behövs.

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att när ny
prognos över nivån på statsbidragen för 2021 har inkommit tas ny ställning
till driftbudgeten för 2021.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandens förslag under bifall eller avslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för avslag till ordförandens förslag.

Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson
Berglund (KD), Pär Skagerling (M), Dick Bergkvist (KD), Lars-Olov Liss
(C) och Stina Munters (C).

Avstår gör Monica Ericsson (5), Nall Lars-Göran Andersson (5), Kurt
Lennart Karlsson tV) och Nils-Erik Edlund (5).

Med röstsiffrorna 7 ja och 4 avstår röstar kommunstyrelsen enligt
ordförandens förslag.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 12(40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag under bifall eller
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-12
Förslag till strategisk plan 202 1-2023

Justerande Utdragsbestyrkande



Van sbro Protokoll Sida 13(40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 174 Ärende KS 2020/219

Återkoppling av åtgärdsplan bibliotek Dala-Järna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att punkten stryks ur åtgärdsplanen.

Ärendet
Utskottet utbildning och arbete behandlade 2020-05-1 1 ärende om
återkoppling av åtgärdsplan. Utskottet beslutade därvid att föreslå
kommunstyrelsen att frågan om nedläggning av biblioteksfilialen Dala-Järna
tas upp för omprövning.

Förslag
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att punkten stryks ur åtgärdsplanen.

Anneli Hultgren (C), Kurt-Lennart Karlsson (V), Monica Ericsson (S), Nall
Lars-Göran Andersson (5) och Nils-Erik Edlund (5) yrkar bifall till Pär
Skagerlings (M) förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-05-11 KS Ua 2020-05-11

Justerande Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 175 Ärende KS 2020/23

Återkoppling av åtgärdsplan 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder tas bort ur åtgärdsplanen då
åtgärden följs upp i annan redovisning, är avslutad med effekt eller bedöms
inte ge någon effekt.

1.1 Skolans organisation och lokaler. Åtgärden tas bort från åtgärdsplanen
och redovisas fortsättningsvis separat till Kommunstyrelsen.

1.2 Revidering av verksamheten inom ungdomsgården. Åtgärden är
genomförd med viss effekt.

3.2 Föreningsbidrag reducering. Åtgärden avslutas då den inte bedöms ge en
besparing.

9.8 Bemanningsekonomi i Vansbro kommun. Åtgärden tas bort från
åtgärdsplanen. Projektet är omfattande och redovisas fortsättningsvis separat
till Kommunstyrelsen varannan månad.

Återrapport av Åtgärdsplan per juli 2020 godkänns.

Punkterna 3.4 avveckla externtförhyrda lokaler samt 9.9 Minska
personalkostnaden med motsvarande 25 heltidstjänster och särredovisas på
kommunstyrelsens informationsdag 2020-10-06.

Ärendet

Vansbro kommun har upparbetade underskott på totalt 28,8 mkr som har
föreslagits för kommunfullmäktige att 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. 1 åtgärdsplan juli 2020 återrapporteras åtgärderna.

Ett antal åtgärder är genomförda med effekt, andra genomförda utan effekt
och ytterligare ett antal åtgärder förväntas inte ge någon effekt trots att de
tidigare föreslagits som en åtgärd. Initialt fanns 92 åtgärder i åtgärdsplanen,
vid förra återrapporteringen föreslogs ett antal åtgärder tas bort då de var
egenomförda eller inte gav någon effekt. 1 denna redovisning finns 35
åtgärder som ska genomföras för en ekonomi i balans, vissa politiskt
beslutade och andra som ska genomföras i förvaltningen. Aven i denna
redovisning föreslås åtgärder tas bort ur planen.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 15 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder tas bort ur åtgärdsplanen då
åtgärden följs upp i annan redovisning, är avslutad med effekt eller bedöms
inte ge någon effekt.

1.1 Skolans organisation och lokaler. Åtgärden tas bort från åtgärdsplanen
och redovisas fortsättningsvis separat till Kommunstyrelsen.

1.2 Revidering av verksamheten inom ungdomsgården. Åtgärden är
genomförd med viss effekt.

3.2 Föreningsbidrag reducering. Åtgärden avslutas då den inte bedöms ge en
besparing.

9.8 Bemanningsekonomi i Vansbro kommun. Åtgärden tas bort från
åtgärdsplanen. Projektet är omfattande och redovisas fortsättningsvis separat
till Kommunstyrelsen varannan månad.

Återrapport av Åtgärdsplan per juli 2020 godkänns.

Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Pär Skagerlings (M) tilläggsförslag:
Punkterna 3.4 avveckla externt förhyrda lokaler samt 9.9 Minska
personatkostnaden med motsvarande 25 heltidstjänster och särredovisas på
kommunstyrelsens informationsdag 2020-10-06.

Beslutsunderlag
Tf. ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-09-15
Atgärdsplan juli 2020

Justerande Utdragsbestyrkande
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kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 176 Ärende KS 2020/818

Uppföljning av skolchefs uppdrag

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skoichefens svar på det uppdrag
som gavs av kommunstyrelsen 2020-08-18.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 1$ augusti 2020 att ge skolchefen i
uppdrag att klargöra om det finns lagar och regelverk som kommunens
utbildningsväsende i dagsläget inte uppfyller. Uppdraget bestod av att
beskriva vilka områden det är samt vad förvaltningen vidtar för åtgärder för
att uppfylla samtliga författningskrav.

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 2020-09-15.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skoichefens svar på det uppdrag
som gavs av kommunstyrelsen 2020-08-18.

Beslutsunderlag
Skolchef, tjänsteutlåtande 2020-08-25
Svar på uppdrag från kommunstyrelsen, 2020-08-24

Justerande Utdragsbestyrkande

jL,



Vansbro Protokoll Sida 17(40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 177 Ärende KS 2020/632

Svar på granskning av grundskolans målupptyllelse

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följ ande yttrande till revisorerna:

Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i
huvudmannens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden
som revisorerna pekar på är under utveckling och kräver mer tid för process
och förankring.

En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i
revisionsrapporten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns
även brister i förankring genom löpande kommunikation i hela styrkedjan
samt en otydlighet i styrande dokument. Detta är ett utvecklingsområde som
pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att enkelt kunna följa upp på
varje nivå.

Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i
tidiga åldrar (men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla
elever det stöd de har rätt till.

Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som
skolchefen har enligt Skollagen 2010:800 att hjälpa huvudmannen att tillse
att lagar och förordningar uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till
att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro kommun får det stöd de har
rätt till.

En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är
under framtagande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i
granskningsrapporten.

Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst
arbetar förebyggande och hälsofrämj ande vid samtliga skolenheter är ett
utvecklingsarbete inom förvaltningsområdet och en översyn av elevhälsan
planeras.

När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur
och fritid följer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i
kommunen. Kommunfullmäktige har till och med 2020 fördelat resurser till
kommunstyrelsen som sedan fördelat dessa vidare till respektive
förvaltningsområde. Förvaltningsområdeschefen ansvarar sedan för
föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från

Justerande Utdragsbestyrkande
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kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

kommunfullmäktige till respektive förvaltningsområde och
kommunstyrelsen fördelar därefter till verksamhet. Inför fördelning för 2021
har respektive förvaltningsområdeschef tydligare beskrivit behov och
möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den fördelningsmodell som
kommunen använder. 1 samband med budgetfördelningen har hänsyn även
tagits till strukturkostnad för verksamheten.

Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men
den behöver tydliggöras inom förvaltningsområdet.

Ärendet
På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat
om kommunstyrelsens styrning är tillräcklig för att eleverna i grundskolan
ska nå målen med utbildningen. Kommunens revisorer önskar att
kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av åtgärder baserat
på de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 2020-09-30.

1 granskningsrapporten sammanfattas bedömningen i följande punkter:

Kommunstyrelsen
- ska besluta om fördelning av resurser till utbildning inom skolväsendet
efter elevernas olika förutsättningar och behov. (6 kap. 3$ § 1 p KL. och 2
kap. 8 b § SkolL)
- ska tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst
arbetar förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter. (2 kap.
25 § SkolL)
- ska tillse att alla elever i behov av särskilt stöd får det stöd som de
behöver. (3 kap. 7 § 3 st. SkolL)
- ska fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt vad
gäller att kvalitetsarbetet ska bedrivas så att underlag och analys kommer
huvudmannen till del så att adekvata åtgärder kan vidtas om det finns brister
i verksamheten. Huvudmannen bör också ta ett större ansvar för
kvalitetsarbetets inriktning utifrån vad som på aggregerad nivå framkommer
av enheternas kvalitetsarbete. (4 kap. 5 och 7 § SkolL)
- bör göra en översyn av fördelning per förvaltningsområde av
Migrationsverkets generalschablon.

Följande yttrande föreslås lämnas till revisorerna:
Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i
huvudmannens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden
som revisorerna pekar på är under utveckling och kräver mer tid för process
och förankring.

Utdragsbestyrkande
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En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i
revisionsrapporten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns
även brister i förankring genom löpande kommunikation i hela styrkedjan
samt en otydlighet i styrande dokument. Detta är ett utvecklingsområde som
pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att enkelt kunna följa upp på
varje nivå.

Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i
tidiga åldrar (men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla
elever det stöd de har rätt till.

Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som
skolchefen har enligt Skollagen 2010:800 att hjälpa huvudmannen att tillse
att lagar och förordningar uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till
att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro kommun får det stöd de har
rätt till.

En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är
under framtagande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i
granskningsrapporten.

Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst
arbetar förebyggande och hälsofrämj ande vid samtliga skolenheter är ett
utvecklingsarbete inom förvaltningsområdet och en översyn av elevhälsan
planeras.

När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur
och fritid följer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i
kommunen. Kommunfullmäktige har till och med 2020 fördelat resurser till
kommunstyrelsen som sedan fördelat dessa vidare till respektive
förvaltningsområde. Förvaltningsområdeschefen ansvarar sedan för
föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från
kommunfullmäktige till respektive förvaltningsområde och
kommunstyrelsen fördelar därefter till verksamhet. Inför fördelning för 2021
har respektive förvaltningsområdeschef tydligare beskrivit behov och
möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den fördelningsmodell som
kommunen använder. 1 samband med budgetfördelningen har hänsyn även
tagits till strukturkostnad för verksamheten.

Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men
den behöver tydliggöras inom förvaltningsområdet.

Justerande Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar följ ande yttrande till revisorerna:

Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i
huvudmannens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden
som revisorerna pekar på är under utveckling och kräver mer tid för process
och förankring.

En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i
revisionsrapporten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns
även brister i förankring genom löpande kommunikation i hela styrkedjan
samt en otydlighet i styrande dokument. Detta är ett utvecklingsområde som
pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att enkelt kunna följa upp på
varje nivå.

Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i
tidiga åldrar (men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla
elever det stöd de hai rätt till.

Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som
skolchefen har enligt Skollagen 20 10:800 att hjälpa huvudmannen att tillse
att lagar och förordningar uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till
att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro kommun får det stöd de har
rätt till.

En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är
under framtagande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i
granskningsrapporten.

Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst
arbetar förebyggande och hälsofrämj ande vid samtliga skolenheter är ett
utvecklingsarbete inom förvaltningsområdet och en översyn av elevhälsan
planeras.

När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur
och fritid följer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i
kommunen. Kommunfutlmäktige har till och med 2020 fördelat resurser till
kommunstyrelsen som sedan fördelat dessa vidare till respektive
förvaltningsområde. förvaltningsområdeschefen ansvarar sedan för
föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från
kommunfullmäktige till respektive förvaltningsområde och
kommunstyrelsen fördelar därefter till verksamhet. Inför fördelning för 2021
har respektive förvaltningsområdeschef tydligare beskrivit behov och

Justerande Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den fördelningsmodell som
kommunen använder. 1 samband med budgetfördelningen har hänsyn även
tagits till strukturkostnad för verksamheten.

Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men
den behöver tydliggöras inom förvaltningsområdet.

Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-07
Revisorernas granskning av grundskolans måluppfyllelse, 2020-06-10

Justerande Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 178 Ärende KS 2020/679

Förfrågan inför vindkraftsprojektering

Beslut
Vansbro kommun har i dagsläget ingen vindbruksplan och har heller inte
arbetat in vindkraften i översiktsplanen, vilket är en förutsättning inför
kommande beslut om vindkraft i kommunen.

Kommunstyrelsen är därför i dagsläget negativa till ytterligare etablering av
vindkraft i Vansbro kommun.

Ärendet
En förfrågan om etablering om vindkraft lokaliserat till ett område söder om
Nås i höjd med Lindesnäs har inkommit till Plan-och Byggenheten 2020-06-
16 enligt bifogad karta.

Vindkraften är en komplex fråga att ta ställning till. Det handlar om både
globala och nationella frågor som klimatfrågor, energifrågor samt det lokala
perspektivet med påverkan på både människor och natur.

Vansbro kommun har ingen vindbruksplan och har inte arbetat in
vindkraften i översiktsplanen som helhet och det innebär att man måste ta
ställning i enskilda fall utan att ha en överblick på hur det kommer att
påverka landskapet och användningen av mark och vatten i kommunen på
lång sikt.

Det kommunala vetot finns fortfarande kvar för anläggningar som kräver
tillstånd enligt milj öbalken och innebär att kommunen utan motivering kan
säga ja eller nej till att tillstånd ges.

Förslag
Ordförandens förslag:
Vansbro kommun har i dagsläget ingen vindbruksplan och har heller inte
arbetat in vindkraften i översiktsplanen, vilket är en förutsättning inför
kommande beslut om vindkraft i kommunen.

Kommunstyrelsen är därför i dagsläget negativa till ytterligare etablering av
vindkraft i Vansbro kommun.

Pär Skagerling (M), Lars-Olov Liss (C), Nall Lars-Göran Andersson (S) och
Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Justerande Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
S amhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-08-26
Kartor över området

Justerande Utdragsbestyrkande
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kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 179 Ärende KS 2020/799

Investering av truck tiN spårsvetsutbildning

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 100 000 kr
avsätts i investeringsmedel för inköp av truck till Lärcentrums
spårsvetsutbildning. Investeringen är intäktsfinansierad och därmed inte en
del av de årliga 17 miljoner som fullmäktige avsätter och
budgetkompenseras diirmed inte.

Ärendet

Lärcentrum har behov av att köpa en truck till verksamheten vid
undervisningslokalen för spårsvets. För att undervisningen ska kunna
bedrivas behövs en truck för tunga arbe-ten som är ett frekvent inslag i
verksamheten. Den truck som använts tidigare har gått sönder och det
senaste året har lyfthjälp köpts in från lokal företagare och medfört extra
kostnader.

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
100 000 kr avsätts i investeringsmedel för inköp av truck till Lärcentrums
spårsvetsutbildning. Investeringen är intäktsfinansierad och därmed inte en
del av de årliga 17 miljoner som fullmäktige avsätter och
budgetkompenseras därmed inte.

Beslutsunderlag

Tf. ekonomichef och skolchef, tjänsteutlåtande 2020-08-26
Ekonomisk kalkyl

Justerande Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 180 Ärende KS 2020/509

Investering för projektering, om- och nybyggnation
samt renovering av särskilda boendeplatser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att färdigställa utredningen av antalet platser
som ska iordningställas i Bergheden. Utredningen ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast 2020-12-31. 1 samband med renovering av plan
1 och 2 ser man till att tekniskt möjliggöra för en tredje våning.

Ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2020-06-15 beslutades att återremittera
ärendet för investering för projektering, om och nybyggnation samt
renovering av särskilda boendeplatser. fullmäktige beslutade att det i nytt
beslutsunderlag ska framgå antal särskilda boendeplatser som behövs, var
om och tillbyggnad föreslås ske och hänsyn tas till det som framkommer i
lokal kvalitetsplan för vård och omsorg.

1 den rapport som tagits fram och bifogats i tidigare beslutskedja framgår
kommunens omedelbara behov av att renovera befintliga lägenheter till
dagens krav och att även ersätta de lägenheter som idag finns på Söderåsen.

1 viken grad som en utökad hemtjänst hos brukarna kommer att minska
behovet av antalet särskilda boendelägenheter är inte möjligt precisera i
dagsläget. Med utökad hemtjänst och tillskapande av trygghetsbostäder i
alla kommundelar är målet att minska behovet av lägenheter i särskilt
boende inom kommunen. Att ersätta de platser som nu finns på Söderåsen
med nya anpassade lägenheter måste ske. 1 etapp ett för Bäckaskog innebär
det att bygga om bottenvåningen av hus 06 för att tillskapa tio lägenheter
och att bygga på hus 06 med en våning för att tillskapa ytterligare tio
lägenheter. 1 etappen renoveras även tretton lägenheter på plan två till
dagens standard. Det innebär att det tillskapas tjugo nya lägenheter och
renoveras tretton lägenheter i hus 06.

Bergheden utredning
Hur många lägenheter som är möjligt att iordningställa i befintliga
byggnader och genom tillbyggnader och nybyggnader i Bergheden är idag
inte färdigutrett. Arbetet pågår tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem med
att se vilka möjligheter som befintliga byggnader kan anpassas för nya
lägenheter för särskilt boende. Aven vad gällande detaljplaner medger för
utbyggnads möjligheter. Vid ianspråictagande av befintliga seniorlägenheter
i Sörgården innebär det att de som nu bor i dessa behöver flytta. Lägenheter
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kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

för de hyresgäster som behöver flyttas ur får erbjudas plats i Stiftelsen
Vansbrohems övriga lägenhetsbestånd. 1 utredningen ska det även tas fram
underlag på vilka effekter som uppstår om det iordningställs ett
trygghetsboende i Äppelbo. När utredningen om hur många platser som är
möjliga att tillskapa i Bergheden är klar och beslut om detta tagits kan även
beslut tas om antalet nya platser som ska byggas på Bäckaskog. Det kan i
etapp två ske genom ombyggnad och påbyggnad av hus 05. Att bygga om
bottenvåningen på hus 05 förutsätter att nya lokaler iordningställs åt
regionen för det de nu hyr av kommunen.

När förutsättningar enligt ovan är klara kan platsantalet anges för den
nybyggnad som är planerad att ligga på nuvarande parkering utan för
ambulansstationen byggas.

Platsbehovet utifrån nuvarande förutsättningar är enligt beskrivning nedan
och i rapport Säbo utredning daterad 2020-04-28. Av planen för framtidens
äldreomsorg framgår att antalet platser ska fastställs politiskt vilket medför
att behovet av platser löpande behöver följas upp och antalet revideras
utifrån behov.

Framtidens äldreomsorg
Planen för framtidens äldreomsorg är nu framtagen och kommer att lyftas
till fullmäktige för beslut. 1 planen anges det att antalet särskilda
boendeplatser för Vansbro kommun ska avgöras i den politiska
församlingen i samband med beslut av stängningen av Söderåsen. Antalet
platser ska vara i nivå med jämförbara kommuner och Dalarnas kommuner.

1 jämförelse till Dalarnas övriga kommuner har Vansbro kommun fler
boendeplatser i förhållande till folkmängden.

Förslag

Ordförandens förslag:
Färdigställa utredningen av antalet platser som ska iordningställas i
Bergheden. När utredningen är klar återrapporteras den till
Kommunfullmäktige.

Bygga på Hus 04 och 06 Bäckaskog med tio lägenheter i samband med
ombyggnad av plan 1 och renovering av plan 2 enligt tidigare beslut.

Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avsätta 20 mkr kronor i
investeringsmedel för att bygga på Hus 04 och 06 på Bäckaskog med 10
lägenheter och övriga erforderliga ytor för kommunikation, tillgänglighet

och samvaro med mera.

Justerande Utdragsbestyrkande
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Nils-Erik Edlunds (5) förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att färdigställa utredningen av antalet platser
som ska iordningställas i Bergheden. Utredningen ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast 2020-12-31. 1 samband med renovering av plan
1 och 2 ser man till att tekniskt möjliggöra för en tredje våning.

Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Nils-Erik Edlunds (5) förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils-Erik Edlunds (5)
förslag.

Beslutsunderlag

Sektorchef och socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-21

Justerande Utdragsbestyrkande
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KS § 181 Ärende KS 2020/862

Alternativa former för dagverksamhet

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisad redogörelse för förslag till
alternativa former för dagverksamhet.

Ärendet
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har på grund av
rådande coronapandemi hållits stängd sedan 2020-04-07 i syfte att minska
på smittspridning bland äldre. Förvaltningen har givits uppdrag att hitta
alternativa former för dagverksamhet för att möta brukarnas behov.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisad redogörelse för förslag till
alternativa former för dagverksamhet.

Besl utsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-26

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 29 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 182 Ärende KS 2020/86 1

Förlängd stängning av dagverksamhet för personer
med demens

Beslut

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom kommer med
anledning av den pågående coronapandemin fortsatt att hållas stängd till och
med 2020-10-25.

Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att vid behov fatta ett nytt
beslut i frågan.

Ärendet

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har varit stängd sedan
2020-04-07 med anledning av pågående coronapandemi i syfte att minska
smittspridning bland äldre. Pandemiläget är oförändrat och besöksförbudet
på särskilt boende som påverkar dagverksamheten gäller i nuläget till och
med 31 augusti. Rekommendationen från smittskydd Region Dalarna är att
dagverksamheten fortsatt hålls stängd. Ett nytt ställningstagande angående
fortsatt stängning från och med den 2020-09-21 behöver göras.

Förslag

Ordförandens förslag:
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom kommer med
anledning av den pågående coronapandemin fortsatt att hållas stängd till och
med 2020-10-25.

Lars-Olov Liss (C) förslag:
Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att vid behov fatta ett nytt
beslut i frågan.

Bes 1 utsunderlag

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-25

Justerande Utdragsbestyrkande
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KS § 183 Ärende KS 2020/766

Plan för Framtidens äldreomsorg

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta utarbetad
plan för Framtidens äldreomsorg och att planen ska följas upp och revideras
under första kvartalet 2023.

Ärendet
2018 fann kommunstyrelsens arbetsutskott ett behov av en långsiktig plan
för äldreomsorgen och i mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta
en politisk styrgrupp för framtagande av en lokal kvalitetspian för vård och
omsorg av äldre, som sedan ändrades till plan för framtiden äldreomsorg.
Kommunstyrelsen fastställde därefter ett direktiv för utredningen som
startade under 2020.

Av direktivet för utarbetandet har uppdraget inneburit ett fokus på områden
som:
- Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg
- Förebyggande, hälsofrämj ande och rehabiliterande insatser
- Serviceinsatser
- Översyn av boendeformer
- Användningen av välfärdsteknologi

Styrgruppen har haft förvaltningens stöd i arbetet genom en processledare
och andra sakkunniga. För att medborgarna ska få inflytande över hur en
framtida äldreomsorg ska se ut har styrgruppen använt medborgardialog
som ett verktyg i form av remiss. Förslaget har lämnats ut på remiss till
intresseorganisationer och politiska partier där de getts möjlighet att
inkomma med synpunkter och förslag. Aterrapporten med utarbetat förslag
blev försenat på grund av den rådande coronapandemin vilket godkänts av
kommunstyrelsen.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta utarbetad
plan för Framtidens äldreomsorg och att planen ska följas upp och revideras
under första kvartalet 2023.

Nils-Erik Edlund (5), Nall Lars-Göran (5) och Anneli Hultgren (C) yrkar
bifall till ordförandens förslag.

Justerande Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-19
Plan för Framtidens äldreomsorg, 2020-08-19

Justerande Utdragsbestyrkande
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KS § 184 Ärende KS 2020/103

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2019 kvartal 4

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal
4 2019.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 4 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
4 2019.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 4 2019.

Beslutsunderlag
S ocialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 4 2019

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 33 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 185 Ärende KS 2020/885

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2020 kvartal 1

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal
1 2020.
2. Rapporter av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 1 2020.

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 2020.
2. Rapporter av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 1 2020.

Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 1 2020

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 34 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 186 Ärende KS 2020/886

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2020 kvartal 2

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal
2 2020.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 2 2020.

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 2020.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 överlämnas till
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut
kvartal 2 2020.

Beslutsunderlag

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 2 2020

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 35(40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 187 Ärende KS 2020/82 1

Förfrågan om köp av Grönalid 2:16 (Verkstadsvägen 10
i Vansbro)

Förslag till kommunfullmäktige

Vansbro Grönalid 2:16 säljs till intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt,
för 147 800 kr.

Köpet villkoras, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år.
1 annat fall går köpet tillbaka.

Ärendet

En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa Vansbro kommuns
fastighet Grönalid 2:16. Grönalid 2:16 är detaljplanelagd för småindustri
och ligger ute till försäljning på Objektvision. Parterna har efter diskussion
kommit fram till ett förslag på köpeskilling på 147 800 kr.

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Vansbro Grönalid 2:16 säljs till intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt,
för 147 800 kr.

Köpet villkoras, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år.
1 annat fall går köpet tillbaka.

Pär Skagerling (M) och Nils-Erik Edlund (5) yrkar bifall till ordförandens
förslag.

Beslutsunderlag

Utredare, tjänsteutlåtande 2020-08-26
Förslag till köpekontrakt
Karta och ortfoto över fastigheten och närliggande

Justerande



Vansbro Protokoll Sida 36 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 188 Ärende KS 2020/7 17

Revidering av taxa för Brandkåren Norra Dalarna från
2021

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap. 1 § 1 p. i uppgift att
fastställa taxor för kommunalförbund.

Från Brandkåren Norra Dalarna har inkommit förslag till ny taxa från och
med 2021-01- 01.

Nuvarande taxa härstammar från 2018 års utredning av
kommunalförbundet. Behov finns att reglera taxan utifrån:
- Förändrat index.
- Förändring avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för
utbildning i HLR.
- Taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför
krävs tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för
kommunanställda.

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för
Brandkåren Norra Dalarna.

Beslutsunderlag

Tf. ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-08-25
Protokollsutdrag, 2020-05-14 BRAND § 24
Förslag till Taxa för Brandkåren Norra Dalarna

Justerande Utdragsbestyrkande

dr



Vansbro Protokoll Sida 37 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 189 Ärende KS 2020/9 12

Firmatecknare för Vansbro kommun

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att upphäva tidigare beslut om firmatecknare för Vansbro kommun from
2020-10- 15.
2. Att from 2020-10-15 utse kommunstyrelsens ordförande Stina Munters,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef
Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg till firmatecknare för
Vansbro kommun.
3. Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.

Ärendet
Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.

Som firmatecknare föreslås kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef
Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg.

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att upphäva tidigare beslut om firmatecknare för Vansbro kommun from
2020-10- 15.
2. Att från och med 2020-10-15 utse kommunstyrelsens ordförande Stina
Munters, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss,
kommunchef Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg till
firmatecknare för Vansbro kommun.
3. Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.

Beslutsunderlag

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-06

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 38 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 190 Ärende KS 2020/860

Redovisning av delegationsbeslut augusti 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

Delegationsbeslut plan och bygg 2020-05-27 - 2020-08-26
Delegationsbeslut Ecos 2020-05-28 - 2020-08-26
Delegationsbeslut W3D3 ej sekretess 2020-07-30 - 2020-08-26
Delegationsbeslut W3D3 sekretess 2020-07-30 - 2020-08-26
Delegationsbeslut WO 2020-07-17 - 2020-08-26

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 39 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 191 Ärende KS 2020/937

Beslut om att utse skoichef

Beslut

Kommunstyrelsen som huvudman för Vansbro kommuns samtliga
verksamheter inom skolväsendet, utser Lotten Kluck till skoichef. Beslutet
gäller tills ny förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid är
tillsatt.

Tidigare beslut om att utse skolchef, KS § 7 2020, upphör därmed.

Ärendet
Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap.
8). För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de
statliga kraven innebär infördes från och med 1januari 2019 en statligt
reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av
regler. Kommunstyrelsen ska därför enligt bestämmelsen i skollagen
(2010:800) utse en skoichef.

Benämningen skoichef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom
skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är
skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de
föreskrifter som gäller för utbildningen. Om skolchefen upptäcker att
verksamheten inte lever upp till vissa krav i författningarna ska brister
åtgärdas inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter
inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skoichefens ansvar att
informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig. Skolchefen ska förutsättas
ha en god inblick i verksamheterna och bör kunna upptäcka om utbildningen
inte lever upp till författningskraven i vissa avseenden. Skolchefen ska spela
en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet och i att skapa goda
förutsättningar för rektorerna i deras uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-14 att utse förvaltningsområdeschef
för utbildning, kultur och fritid till skolchef. Då förvaltningsområdeschefen
inte längre är i tjänst måste ny skolchef utses.

Justerande Utdragsbestyrkande



Vansbro Protokoll Sida 40 (40)
kommun 2020-09-15

Kommunstyrelsen

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen som huvudman för Vansbro kommuns samtliga
verksamheter inom skolväsendet, utser Lotten Kluck till skoichef.

Tidigare beslut om att utse skoichef, KS § 7 2020, upphör därmed.

Kurt-Lennart Karlssons (V) tilläggsförslag:
Beslutet gäller tills ny förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och
fritid är tillsatt.

Beslutsunderlag

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-12

Justerande Utdragsbestyrkande


