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Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU
SEKRETESS
För den här paragrafen gäller sekretess enligt 26 kap 1 § första stycket i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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SEKRETESS
För den här paragrafen gäller sekretess enligt 26 kap 1 § första stycket i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Kommunstyrelsen
KS § 207

Ärende KS 2019/737

Nämndsplan 2020 innehållande kommunstyrelsens
budget samt justering av kommunfullmäktiges budget
för 2020
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges budget justeras för ökade intäkter genom nytt
utjämningssystem motsvarande 7 500 tkr samt reducering av
överskottsmålet med 6 657 tkr till 0,4 procent (1 744 tkr).
Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsen budget till 379 751 tkr, en
ökning med 13 356 tkr.
Kommunfullmäktige avsätter 800 tkr för avvecklingskostnader för VDUF
(Västerdalarnas utbildningsförbund).
Den strategiska planen 2020-2022 kompletteras med följande ”De
strategiska målen mäts årligen och förväntas vara uppfyllda inom fyra år
från 2019, dvs 2022.” under beskrivningen Strategiska mål 2020-2022
(sidan 1).
Beslut
Kommunstyrelsen antar justerad Nämndsplan och budget 2020 enligt
utarbetat förslag, med följande revideringar:
- 300 000 kronor flyttas från samhällsbyggnad övergripande
till kommunstyrelsens medel till förfogande.
- Tillskott utöver ordinarie budget till individ- och familjeomsorgen läggs på
egen rad för att tydliggöra referenskostnad att sträva mot.
Det är viktigt att Vansbro kommun håller samma kostnader i
verksamheterna som andra jämförbara kommuner. Kommunstyrelsen erinrar
därför respektive utskott vikten av att kontinuerligt diskutera och komma
med förslag till åtgärder för att kostnaderna inte ska skena och få budgeten i
balans. Även i kommunstyrelsens arbetsutskott ska åtgärdsplan och budget
kontinuerligt diskuteras på en övergripande nivå.
Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om Nämndsplan innehållande
nämndsmål, denna justerade Nämndsplan innehåller även budget för 2020.
Under året har förvaltningen och kommunstyrelsen utarbetat åtgärdsplan för
att nå en ekonomi i balans men de ökade kostnaderna i kommunen är av den

Justerande

Utdragsbestyrkande
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omfattningen att anpassning av verksamheten inte är möjlig att genomföra
till 2020.
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige erhållit en budget för 2020 på
366 295 tkr, exklusive kapitalkostnader och löneökningar. Den tilldelade
budgeten är orimlig att nå för 2020.
Kommunstyrelsen begär att kommunfullmäktige justerar
kommunfullmäktiges budget för ökade intäkter genom nytt
utjämningssystem motsvarande 7 500 tkr samt reducering av
överskottsmålet med 7 131 tkr till 0,3 procent (1 271 tkr). Utökar
kommunstyrelsen budget till 380 225 tkr, en ökning med 13 830 tkr. Om
kommunfullmäktige inte beslutar om förändrad budget uppgår
anpassningskravet till 13 830 tkr.
Vid beslut om kommunfullmäktiges budget avsattes inga medel för
avvecklingskostnader för VDUF (Västerdalarnas utbildningsförbund), 800
tkr bör avsättas i avvecklingskostnader. Med justering av intäkter genom
nytt utjämningssystem och minskning av överskottsmålet ryms de 800 tkr
inom föreslagen budget för kommunfullmäktige.
I den strategiska planen bör även ett förtydligande göras gällande de
strategiska målen, målen är inte ett-åriga, dessa är avsedda att vara
uppfyllda inom fyra år från 2019.
Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Utarbetat förslag till kommunstyrelsens budget revideras med att flytta 300
000 kronor från samhällsbyggnad övergripande till kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Ordförandens förslag:
Tillskott utöver ordinarie budget till individ- och familjeomsorgen läggs på
egen rad för att tydliggöra referenskostnad att sträva mot.
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Det är viktigt att Vansbro kommun håller samma kostnader i
verksamheterna som andra jämförbara kommuner. Kommunstyrelsen erinrar
därför respektive utskott vikten av att kontinuerligt diskutera och komma
med förslag till åtgärder för att kostnaderna inte ska skena och få budgeten i
balans. Även i kommunstyrelsens arbetsutskott ska åtgärdsplan och budget
kontinuerligt diskuteras på en övergripande nivå.
Ordförandens förslag:
Justerande

Utdragsbestyrkande
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I övrigt antar kommunstyrelsen justerad Nämndsplan och budget 2020
enligt utarbetat förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktiges budget justeras för ökade intäkter genom nytt
utjämningssystem motsvarande 7 500 tkr samt reducering av
överskottsmålet med 6 657 tkr till 0,4 procent (1 744 tkr).
Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsen budget till 379 751 tkr, en
ökning med 13 356 tkr.
Kommunfullmäktige avsätter 800 tkr för avvecklingskostnader för VDUF
(Västerdalarnas utbildningsförbund).
Den strategiska planen 2020-2022 kompletteras med följande ”De
strategiska målen mäts årligen och förväntas vara uppfyllda inom fyra år
från 2019, dvs 2022.” under beskrivningen Strategiska mål 2020-2022
(sidan 1).
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till Nämndsplan 2020 ver 2

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 208

Ärende KS 2019/745

Borgen för Inlandståget AB
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 53 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendet
Vansbro kommun är en av 19 delägare i Inlandsbanan AB. Inlandsbanan
AB äger i sin tur två dotterbolag, Destination Inlandsbanan AB och
Inlandståget AB.
I dotterbolaget Inlandståget AB har fem tågfordon införskaffats från
Nederländerna, dessa fordon behöver åtgärdas för att kunna användas i
svensk trafik. Hittills har kostnaderna för inköp och åtgärder finansierats
inom Inlandsbanan AB. Eftersom Inlandsbanan AB har i uppdrag att
förvalta infrastrukturen på och kring Inlandsbanan finns inte utrymme för de
likvida utmaningar som fordonens färdigställande kräver. Inlandsbanans
ABs koncernledning har på uppdrag av Inlandstågets ABs styrelse tagit
fram en finansieringsplan. Totala investeringen uppgår till 70-75 mkr varav
10 mkr finansieras från Norrlandsfonden och 10-15 mkr från kommersiell
bank. I planen ska upplåning dessutom ske hos Kommuninvest på 50 mkr
som ägarna till Inlandsbanan AB beslutar om borgensåtagande för.
I förslaget från Inlandsbanan AB delar ägarna på borgensåtagandet, dvs 1/19
per ägare (kommun), det aktuella borgensbeloppet uppgår till 2,6 mkr.
En extra bolagsstämma kommer att hållas 18 december för att besluta om
omarbetade handlingar.
Förslag
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 53 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Monica Eriksson (S), Torsten Larsson (KD) och Anneli Hultgren (C) yrkar
bifall till Pär Skagerlings (M) förslag.
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
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Protokoll
2019-12-03

Sida 13 (54)

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Pär Skagerlings (M) förslag.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-11-25
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Kommunstyrelsen
KS § 209

Ärende KS 2019/985

Revidering av ägardirektiv för Inlandsbanan AB
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar utarbetat ägardirektiv för Inlandsbanan AB.
Ärendet
Vansbro kommun är delägare i Inlandsbanan AB. Vid ägarsamråd för
Inlandsbanan AB presenterades förslag till nya ägarstyrningsdokument som
respektive ägare föreslås besluta. Dessa är
- Ägardirektiv för Inlandsbanan AB
- Bolagsordning för Inlandsbanan AB
- Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utarbetat
ägardirektiv för Inlandsbanan AB.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till ägardirektiv för Inlandsbanan AB
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Kommunstyrelsen
KS § 210

Ärende KS 2019/984

Revidering av bolagsordning för Inlandsbanan AB
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar utarbetad bolagsordning för Inlandsbanan AB.
Ärendet
Vansbro kommun är delägare i Inlandsbanan AB. Vid ägarsamråd för
Inlandsbanan AB presenterades förslag till nya ägarstyrningsdokument som
respektive ägare föreslås besluta. Dessa är:
- Ägardirektiv för Inlandsbanan AB
- Bolagsordning för Inlandsbanan AB
- Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utarbetad
bolagsordning för Inlandsbanan AB.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till bolagsordning för Inlandsbanan AB
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Kommunstyrelsen
KS § 211

Ärende KS 2019/983

Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar utarbetat aktieägaravtal för Inlandsbanan AB.
Ärendet
Vansbro kommun är delägare i Inlandsbanan AB. Vid ägarsamråd för
Inlandsbanan AB presenterades förslag till nya ägarstyrningsdokument som
respektive ägare föreslås besluta. Dessa är:
- Ägardirektiv för Inlandsbanan AB
- Bolagsordning för Inlandsbanan AB
- Aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utarbetat
aktieägaravtal för Inlandsbanan AB.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-01
Förslag till aktieägaravtal för Inlandsbanan AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03

Sida 17 (54)

Kommunstyrelsen
KS § 212

Ärende KS 2019/959

Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 2019-12-19. Samtidigt
upphör Taxa för Vansbro kommuns offentliga kontroll av livsmedel som
antogs av kommunfullmäktige i beslut 2017-12-11 § 124, ärende 2017/959,
att gälla.
Ärendet
Vansbro kommuns taxa enligt livsmedelslagen behöver uppdateras då en ny
EU-förordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft 14
december 2019. Vansbro kommun behöver uppdatera taxan för
livsmedelskontroll för att ha möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrollen
efter årsskiftet. Om justeringar inte görs kommer kommunens taxa efter den
14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt förslag till
underlag till kommunernas taxor, vilket i den bifogade taxan har utgåtts
ifrån.
De uppdateringar som behöver göras medför till största del administrativa
förändringar kring myndighetens debitering. Den medför ingen
avgiftsförändring för de som får utförd kontroll från myndigheten. Vissa
delar i taxan som har blivit inaktuella för kommunernas tillsyn har tagits
bort och benämningen för nämndens uppföljande kontroller har ändrats.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 2019-12-19. Samtidigt
upphör Taxa för Vansbro kommuns offentliga kontroll av livsmedel som
antogs av kommunfullmäktige i beslut 2017-12-11 § 124, ärende 2017/959,
att gälla.
Beslutsunderlag
Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-11-14
Förslag till Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
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Kommunstyrelsen
KS § 213

Ärende KS 2019/968

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för verksamhet enligt miljöbalken att gälla
från och med 2020-01-01. Samtidigt upphör Taxa för tillsyn, anmälan och
prövning enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige 2014-12-22 §
132, ärende KS 2017/960, att gälla.
Ärendet
Vansbro kommun har idag Sveriges kommuner och landstings (SKL) gamla
risk- och erfarenhetsbaserade modell som grund för taxan inom
miljöbalkens område. SKL har tagit fram en ny modell för taxa som gör det
enklare för kommunen att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. Då
flera verksamheter inom kommunen ska få nya riskklassningsbeslut är det
mer tidseffektivt att direkt anta den nya taxan istället för att uppdatera den
gamla taxan och arbeta med den ytterligare ett år. Den nya modellen är mer
lättanvänd än den gamla. Den kopplas direkt till lagstiftningen och det är
tillsynsbehovet som styr.
Riskbedömningen sker i behovsutredning på varje bransch inom kommunen
och inte på varje enskild verksamhet. Skillnader i tillsynsbehov inom
branschen kommer att ske i form av extraordinär tillsyn (extra timavgift) för
de verksamheter som inte följer de krav som ställts. Likaså kan en
verksamhet med flera olika delverksamheter tilldelas en högre årlig avgift
om schablontiden inte bedöms vara tillräcklig för myndighetens tillsyn.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Taxa för
verksamhet enligt miljöbalken att gälla från och med 2020-01-01. Samtidigt
upphör Taxa för tillsyn, anmälan och prövning enligt miljöbalken, antagen
av kommunfullmäktige 2014-12-22 § 132, ärende KS 2017/960, att gälla.
Beslutsunderlag
Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-11-14
Förslag till Taxa för verksamhet enligt miljöbalken
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KS § 214

Ärende KS 2019/906

Avfallstaxa 2020
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2020.
Ärendet
Från Vansbro Teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för 2020.
Följande föreslås:
- genomgående ändra begreppet ”Brännbart avfall” till ”Brännbart
restavfall”
- möjlighet att välja hämtning av brännbart restavfall, 190 l kärl, varannan
vecka. Avser en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Avgift tas ut enligt taxan
för hämtning varannan vecka.
- i övrigt mindre redaktionella ändringar
- i övrigt oförändrad avfallstaxa
- ny tjänst slam, ”Tömning av anläggning 2 vid samtidig tömning av
anläggning 1. Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC” Kostnad
880 kr/tömning.
- i övrigt oförändrad slamtaxa.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för
2020.
Beslutsunderlag
Kommunchef/tillförordnad ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-12-02
Protokoll från Vansbro Teknik AB, 2019-09-18
Förslag till avfallstaxa 2020
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Kommunstyrelsen
KS § 215

Ärende KS 2019/908

VA-taxa 2020
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2020.
Reservationer
Lars-Olov Liss (C) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Från Vansbro Teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för 2020. En
höjning föreslås av brukningsavgifter med 3 procent och
anläggningsavgifter med 5 procent samt ändring av principerna för
beräkning av VA-anläggningsavgift för bostads- och därmed jämförliga
fastigheter (lokaler), se §§ 3 och 5 i ’’Taxa för allmänna vattentjänster 2020,
Vansbro kommun” enligt nedanstående följande:
Fördelningen av priserna för VA-anläggningsavgifterna avseende bostadsoch därmed jämställd fastighet föreslås ändras enligt nedan:
Servisavgift
Nuvarande fördelning: 28,1 %
Föreslagen fördelning: 40,2 %
Förbindelsepunktsavgift
Nuvarande fördelning: 35,7 %
Föreslagen fördelning: 50,1 %
Lägenhetsavgift
Nuvarande fördelning: 8,7 %
Föreslagen fördelning: 9,7 %
Tomtyteavgift, räknat på 2500 m2
Nuvarande fördelning: 27,5 %
Föreslagen fördelning: Utgår
Förutom ovanstående, föreslås att det införs en avtrappning av priset för
lägenheter, för att kompensera den annars oavsiktliga intäktshöjningen för
flerbostadshus och lokaler.
Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
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Sida 21 (54)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2020
enligt föreslagen taxekonstruktion, men på samma nivå för förbrukning som
2019.
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Pär Skagerlings (M) förslag.
Beslutsunderlag
Kommunchef/tillförordnad ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-12-02
Protokoll från Vansbro Teknik AB, 2019-09-18
Förslag till VA-taxa 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 216

Ärende KS 2019/911

Investeringsplan (fem år) Vansbro Teknik AB 2020
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktig antar investeringsplan 2020 för Vansbro Teknik AB.
Ärendet
Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande:
bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
a) bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) investeringsplan
Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten.
samt
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de
närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och
omsätts i en årsbudget.
Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska samordnas med
kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende
verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.
Från Vansbro Teknik AB inkom en investeringsplan som en grund för att
även fastställa föreslagen taxa. Investeringsplanen ska beslutas av
kommunfullmäktige enligt ägardirektiven.
Vansbro Teknik AB:s styrelse har beslutat om driftbudget 2020,
likviditetsprognos för 2020 och att anta investeringsbudget för 2020 samt att
lämna investeringsbudget 2020 vidare till kommunfullmäktige för
godkännande. Vansbro Teknik AB:s styrelse har dessutom beslutat om en 5årig investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
Investeringsbudget 2020 förutsätter att VA- och avfallstaxor beslutas av
kommunfullmäktige.
För 2020 års investeringsbudget är investeringsbeloppet 31,12 mkr.
Förslag
Ordförandens förslag:
Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktig antar investeringsplan
2020 för Vansbro Teknik AB.
Beslutsunderlag
Kommunchef/tillförordnad ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-12-02
Vansbro Teknik ABs protokoll, 2019-09-18
Investeringsplan för 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida 23 (54)

Protokoll
2019-12-03

Sida 24 (54)

Kommunstyrelsen
KS § 217

Ärende KS 2019/967

Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Strategi för Vansbro kommuns
krisberedskap.
Ärendet
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) reglerar den
lokala krishanteringen i kommuner och landsting.
I kommunöverenskommelsen, det vill säga överenskommelsen mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap
preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras. Enligt
överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete
med krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk
inriktning för arbetet med krisberedskap.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Strategi för
Vansbro kommuns krisberedskap.
Beslutsunderlag
Beredskapssamordnare, tjänsteutlåtande 2019-11-13
Förslag till Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 218

Ärende KS 2018/946

Motion pilotprojekt sex timmars arbetsdag
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunens ekonomiska
situation att avslå motionen.
Reservationer
Kurt-Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
En motion har inlämnats där motionären föreslår att man inför sex timmars
arbetsdag som ett pilotprojekt inom äldreomsorgen och den kommunala
hemtjänsten i kommunen. Motionären ser att detta skulle kunna förändra
personalpolitiken i kommunen och få Vansbro kommun att bli en attraktiv
arbetsgivare.
Idag arbetar man inom kommunen med bemanningsekonomi och heltid som
norm, avtalet kring Heltid sträcker sig till 2021. Att införa sex timmars
arbetsdag är inte förenligt med de svårigheter som man redan idag har med
att rekrytera kompetent personal. Vansbro kommun arbetar för att fler ska
arbeta mer, inte mindre, och ekonomisk finansiering saknas i dagsläget för
liknande satsningar. Socialdepartementet har räknat på vad en sex timmars
satsning skulle kosta och menar att det ökar kostnaderna med cirka plus 30
procent.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning
till kommunens ekonomiska situation, att avslå motionen.
Torsten Larsson (KD) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandens
förslag.
Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-11-12
Motion Pilotprojekt sex-timmars arbetsdag med bibehållen lön

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-12-03

Sida 27 (54)

Kommunstyrelsen
KS § 219

Ärende KS 2018/986

Motion om införande av ISO 45001-standard om
arbetsmiljöarbete
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Nall Lars-Göran Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
En motion har inlämnats där motionären yrkar på att ISO 45001 införs i
Vansbro kommuns arbete med arbetsmiljöfrågor. ISO är ett internationellt
standardiseringsorgan, representerat av nationella
standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell
standardisering. ISO 45001 är den internationella ledningsstandarden för
arbetsmiljö. Den ställer krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö,
ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Motionären anser
att Vansbro kommun har stora brister i arbetsmiljöarbetet och att stora
insatser behövs.
Arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat arbete i Vansbro kommun. Planen för
arbetsmiljöarbetet har uppdaterats och de dokument som finns ses över för
eventuell uppdatering. Alla chefer och skyddsombud kommer att genomgå
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i 6 block. Denna utbildningsinsats har
också gjort att vi har kunnat rekrytera fler skyddsombud och att cheferna
tillsammans med skyddsombuden uppdateras på vilka riktlinjer och rutiner
som finns. Även utbildning i OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö
enligt AFS 2015:4, arbetsmiljöverkets författningssamling, både allmänt och
inom skolan har genomförts under hösten 2019.
Under året har också ett stort arbete kring ett nytt samverkansavtal pågått.
Alla lokala fackliga organisationer har varit delaktiga i framtagandet av
avtalet.
För att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut behövs stöd till cheferna, både
i det löpande arbetsmiljöarbetet men framförallt i uppföljningen. Det är
extra viktigt för att kunna rapporteras tillbaka på ett bra sätt till
kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för ordförandens förslag.
Nej-röst för Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson
Berglund (KD), Pär Skagerling (M), Magdalena Busk (M), Lars-Olov Liss
(C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), KurtLennart Karlsson (V) och Nils-Erik Edlund.
Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej röstar kommunstyrelsen enligt ordförandens
förslag.
Beslutsunderlag
Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-11-13
Motion om införande av ISO 45001-standard om arbetsmiljöarbete

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 220

Ärende KS 2019/60

Motion om visselblåsarfunktion
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med redogörelse för att
EU har kommit överens om nya lagstiftningsakter som rör
arbetsrättsområdet, bland annat ett nytt visselblåsardirektiv. Regeringen
arbetar nu tillsammans med parterna, SKL och fackliga organisationer, för
att se hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.
Ärendet
En motion har inlämnats där motionären föreslår att man ska införa en
visselblåsarfunktion där medborgare och medarbetare kan anmäla
misstankar kring oegentligheter eller annat som kan leda till fängelsestraff.
Motionären menar att det är viktigt att man kan anmäla misstankar kring
korruption, ekonomisk brottslighet, brott mot tystnadsplikten med mera och
att det ska kunna göras anonymt.
Vansbro kommun har idag ingen extern visselblåsarfunktion. I det fall det
rör sig om misstanke om brott ska de polisanmälas. Internt har vi olika
riktlinjer som beskriver hur man hanterar frågor kring korruption, jäv och
kränkningar. Vi har också en revision som kan kontaktas vid behov.
EU har kommit överens om nya lagstiftningsakter som rör
arbetsrättsområdet, bland annat ett nytt visselblåsardirektiv. Regeringen
arbetar nu tillsammans med parterna, SKL och fackliga organisationer, för
att se hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.
Frågan behöver tydliggöras så att medborgare och medarbetare vet vart man
vänder sig med sina misstankar.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad i och med redogörelse för att EU har kommit överens om nya
lagstiftningsakter som rör arbetsrättsområdet, bland annat ett nytt
visselblåsardirektiv. Regeringen arbetar nu tillsammans med parterna, SKL
och fackliga organisationer, för att se hur direktivet ska implementeras i
svensk lagstiftning.
Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-11-19
Motion om Whistleblower-funktion

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 221

Ärende KS 2019/824

Medlemskap i samverkan för gymnasieskolan, Gysam
Förslag till kommunfullmäktige
Vansbro kommun antar erbjudande om att ingå i samverkan för
gymnasieskolan, Gysam, från 2020-01-01.
Ärendet
Gysam är ett regionalt samverkansprojekt för gymnasieområdet. Gysam
startade 2007, med målet om att öka samverkan mellan kommunerna för att
kunna erbjuda större utbildningsutbud. Idag ingår följande kommuner i
Gysam: Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand, VBU
(Ludvika och Smedjebacken), samt Västerdalarnas Utbildningsförbund
(VDUF).
På grund av verksamhetsövergång från VDUF behöver Vansbro kommun ta
ställning till att ingå medlemskap i den regionala gymnasiesamverkan
Gysam. Med beaktande av rådande tidsfrist inför verksamhetsövergången
rekommenderas att i detta skede ingå i Gysam, för att vid senare tillfälle
eventuellt göra större utredning och ta ställning till fortsatt medlemskap
eller ej.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vansbro
kommun antar erbjudande om att ingå i samverkan för gymnasieskolan,
Gysam, från 2020-01-01.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Rektor för Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2019-11-11
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam, 2017-01-01
Inbjudan till medlemskap i Gysam

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 222

Ärende KS 2019/661

Sammanträdesplan 2020
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan
för kommunfullmäktige, daterad 2019-11-27.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för
kommunstyrelsen och dess utskott, daterad 2019-11-27.
Kommunstyrelsens sammanträden börjar i regel kl. 15:00.
Kommunstyrelsens informationsdag är i regel kl. 08:00 - 12:00.
Ärendet
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens utskott föreligger. Kommunstyrelsen återremitterade
ärendet 2019-11-05 KS § 187 för att utreda förslag om andra datum. Nytt
förslag om sammanträdesplan har utarbetats till kommunstyrelsens
sammanträde 2019-12-03.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för kommunfullmäktige, daterad
2019-11-27.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för
kommunstyrelsen och dess utskott, daterad 2019-11-27.
Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag:
Kommunstyrelsens sammanträden börjar i regel kl. 15:00.
Kommunstyrelsens informationsdag är i regel kl. 08:00 - 12:00.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-11-27
Förslag till sammanträdesplan 2020, daterad 2019-11-27

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 223

Ärende KS 2019/337

Skolans organisation och lokaler
Beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utredning av skolans
organisation och lokaler som ska utmynna i en långsiktig, hållbar plan för
framtida skolorganisation i Vansbro kommun.
I planen ska elevunderlagsprognoser, de pedagogiska och de ekonomiska
perspektiven beaktas.
Skriftliga avstämningar ges löpande vid kommunstyrelsens
informationsdagar under våren 2020.
Planen ska beslutas i juni 2020, för genomförande av ytterligare dialog och
förhandlingar under hösten 2020 innan eventuella större
organisationsförändringar sker.
Ärendet
Kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete gav 2019-05-10 § 25
förvaltningen i uppdrag att utarbeta underlag för ställningstagande till
eventuell justering av organisationen i grundskolan.
Vid kommunstyrelsens informationsdag den 2019-11-26 fick
kommunstyrelsen information om det underlag som dittills utarbetats.
Förslag
Ordförandens förslag:
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utredning av skolans
organisation och lokaler som ska utmynna i en långsiktig, hållbar plan för
framtida skolorganisation i Vansbro kommun.
I planen ska de pedagogiska och de ekonomiska perspektiven beaktas.
Skriftliga avstämningar ges löpande vid kommunstyrelsens
informationsdagar under våren 2020.
Planen ska beslutas i juni 2020, för genomförande av ytterligare dialog och
förhandlingar under hösten 2020 innan eventuella större
organisationsförändringar sker.
Anneli Hultgrens (C) tilläggsförslag:
I planen ska även elevunderlagsprognoser beaktas.
Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03

Kommunstyrelsen

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag och Anneli
Hultgrens (C) tilläggsförslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 224

Ärende KS 2019/798

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
att gälla från och med 2020-01-01. Samtidigt upphör de riktlinjer för
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt stöd som antogs av
kommunstyrelsen i beslut 2012-02-21 § 39, ärende KS 2012/43, att gälla.
Ärendet
Som en del i arbetet med kvalitetsledningssystemet för socialt stöd och
omsorg ingår att se över tidigare riktlinjer för försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd. Kommunala riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen
och ska bygga på den lagstiftning som finns inom området. Riktlinjerna är
ett stöd och en vägledning för handläggarna avseende handläggningen av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i Vansbro. I Vansbro kommun
finns beslutade riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt stöd
från 2012. Dessa är helt omarbetade utifrån nuvarande lagstiftning och
praxis.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05 § 174 remitterades ärendet
till kommunstyrelsens utskott omsorg för att tillsammans med förvaltningen
se över nivåer på ekonomiskt bistånd utöver norm, för att säkerställa att
kostnader för ekonomiskt bistånd minskar.
Förslag
Utskottet omsorgs förslag:
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
att gälla från och med 2020-01-01. Samtidigt upphör de riktlinjer för
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt stöd som antogs av
kommunstyrelsen i beslut 2012-02-21 § 39, ärende KS 2012/43, att gälla.
Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till utskottet omsorgs förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 174
Protokollsutdrag, 2019-11-14 KS Oms § 174
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2019-10-03
Förslag till Riktlinjer försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 225

Ärende KS 2019/800

Riktlinjer för familjehemsvård
Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för familjehemsvård att gälla från och
med 2020-01-01.
Ärendet
Som en del i arbetet med kvalitetsledningssystemet för socialt stöd och
omsorg ingår att ta fram kommunala riktlinjer för familjehemsvård.
Kommunala riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen och ska bygga på den
lagstiftning som finns inom området. Riktlinjerna är ett stöd och en
vägledning för handläggarna avseende handläggningen av ärenden avseende
familjehemsvård i Vansbro. I Vansbro kommun finns inte sedan tidigare
några av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för familjehemsvård.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05 § 176 remitterades ärendet
till kommunstyrelsens utskott omsorg för att tillsammans med förvaltningen
se över nivåer på ekonomiskt bistånd utöver norm, för att säkerställa att
kostnader för ekonomiskt bistånd minskar.
Förslag
Utskottet omsorgs förslag:
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för familjehemsvård att gälla från och
med 2020-01-01.
Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till utskottet omsorgs förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2019-11-14 KS Oms § 175
Protokollsutdrag, 2019-11-05 KS § 176
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2019-10-03
Förslag till Riktlinjer för familjehemsvård

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 226

Ärende KS 2019/836

Riktlinjer för inackorderingstillägg
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för inackorderingstillägg för 20202021 att gälla för läsåret 2020-2021.
Ärendet
Huvudmannen för gymnasieverksamheten ska årligen besluta om riktlinjer
för inackorderingstillägg inför kommande läsårsperiod.
Vid årsskiftet 2019-2020 kommer nuvarande kommunalförbund för
skolområdet, Västerdalarnas utbildningsförbund, att upplösas och respektive
kommuns gymnasieskolor kommer därmed att återkomma tillbaka till det
egna kommunala huvudmannaskapet och regin. I och med detta behöver
kommande ny huvudman för gymnasieverksamheten att besluta om
riktlinjer för inackorderingstillägg inför kommande läsårsperiod.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för inackorderingstillägg för 20202021 att gälla för läsåret 2020-2021.
Beslutsunderlag
Rektor för Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2019-11-13
Förslag till Riktlinjer för inackorderingstillägg 2020-2021

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03
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Kommunstyrelsen
KS § 227

Ärende KS 2019/1046

Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022
Beslut
Förslag till Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 sänds på remiss till
föreningen Kommunbygderådet samt föreningar ingående i
Näringslivssamverkan. Remissvaren ska ha inkommit till kommunen senast
2019-12-20.
Ärendet
Förslag till Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 har utarbetats.
Syftet med serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga
servicen, både kommersiell och offentlig, som finns på landsbygden samt ha
en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den nivån ska
upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region
Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller
initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan
erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill
utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens
översiktsplanearbete.
Föreslagen serviceplan bör förankras och sändas på remiss till föreningen
Kommunbygderådet samt föreningar ingående i Näringslivssamverkan.
Remissvaren ska ha inkommit till kommunen senast 2019-12-20.
Förslag
Ordförandens förslag:
Förslag till Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 sänds på remiss till
föreningen Kommunbygderådet samt föreningar ingående i
Näringslivssamverkan. Remissvaren ska ha inkommit till kommunen senast
2019-12-20.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-12-02
Förslag till Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03

Sida 39 (54)

Kommunstyrelsen
KS § 228

Ärende KS 2019/953

Kultursamverkansmodell med Region Dalarna 20192022
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse mellan Vansbro kommun
och Region Dalarna för åren 2019-2022 som ligger till grund för och
befäster den samverkan Vansbro kommun har med Region Dalarna och
Enheten för kultur och bildning.
Ärendet
Överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan
2019–2022 samt Vansbro kommuns kulturpolicy.
Denna överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga
övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar.
Överenskommelsen redovisar samverkansmöjligheter mellan Vansbro
kommun (kommunen) och Region Dalarna (regionen).
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse mellan Vansbro kommun
och Region Dalarna för åren 2019-2022 som ligger till grund för och
befäster den samverkan Vansbro kommun har med Region Dalarna och
Enheten för kultur och bildning.
Beslutsunderlag
Bibliotekschef, tjänsteutlåtande 2019-11-14
Överenskommelse mellan Vansbro kommun och Region Dalarna för åren
2019-2022
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Kommunstyrelsen
KS § 229

Ärende KS 2019/835

Dagverksamhet för dementa - förtydligande
Beslut
Kommunstyrelsen avvecklar inte dagverksamheten för dementa.
Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla verksamheten inom ramen för
befintlig budget.
Ärendet
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge har socialt stöd och omsorg
uppdraget att se över och effektivisera verksamheten i syfte att minska
kostnaderna. Förslag finns att avveckla dagverksamheten för dementa som
är en icke lagstadgad verksamhet.
Insatsen är behovsbedömd det vill säga att biståndshandläggare efter
ansökan tar beslut om insats. Den enskildes behov avgör omfattningen.
Totalt är idag nio personer beviljade insatsen dagverksamhet.
Bedömningen är att verksamheten bedrivs i icke ändamålsenliga lokaler
samt att aktiviteterna inte motsvarar deltagarnas behov varför verksamheten
kan avvecklas alternativt i sin nuvarande form ”läggas i malpåse”.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen avvecklar inte dagverksamheten för dementa.
Magdalena Busks (M) tilläggsförslag:
Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla verksamheten inom ramen för
befintlig budget.
Anneli Hultgren (C) och Nathalie Larsson Berglund (KD) yrkar bifall till
Magdalena Busks (M) tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-10-23
Mall för åtgärdsplan

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-12-03

Sida 41 (54)

Kommunstyrelsen
KS § 230

Ärende KS 2019/198

Val till kommunstyrelsens utskott leva och bo
Beslut
Kommunstyrelsen utser Dick Bergkvist (KD) till ledamot i utskottet leva
och bo.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot till utskottet leva och bo.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen utser Dick Bergkvist (KD) till ledamot i utskottet leva
och bo.
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Kommunstyrelsen
KS § 231

Ärende KS 2019/950

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
avseende gymnasieskola och vuxenutbildning
Beslut
Kommunstyrelsen reviderar del 4. Barn och utbildning i
delegationsordningen i enlighet med förslag daterat 2019-11-18.
Ärendet
Vid årsskiftet 2019/2020 kommer nuvarande kommunalförbund för
skolområdet, Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF), att upplösas och
en verksamhetsövergång kommer att ske avseende gymnasieskolan och
vuxenutbildningen till respektive kommun. Kommunstyrelsens
delegationsordning behöver revideras för att även beslut inom
gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska kunna fattas på delegation.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen reviderar del 4. Barn och utbildning i
delegationsordningen i enlighet med förslag daterat 2019-11-18.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-11-18
Förslag till reviderad delegationsordning 4. Barn och utbildning, daterat
2019-11-18
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Kommunstyrelsen
KS § 232

Ärende KS 2019/913

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
avseende beslut om att inte ingripa enligt 11 kap 5 §
Plan- och bygglag (2010:900)
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar beslut om att inte ingripa enligt 11 kap 5 §
Plan- och bygglag (2010:900) till plan- och byggchef/byggnadsinspektör.
Ärendet
För att handläggningen ska bli effektivare i ärenden avseende beslut om att
inte ingripa enligt 11 kap 5 § Plan- och bygglag (2010:900) kan
kommunstyrelsen delegera dessa beslut till tjänsteman.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen delegerar beslut om att inte ingripa enligt 11 kap 5 §
Plan- och bygglag (2010:900) till plan- och byggchef/byggnadsinspektör.
Beslutsunderlag
Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-11-13
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Kommunstyrelsen
KS § 233

Beslut om att inte ingripa enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (SFS 2010:900)
Texten i den här paragrafen publiceras inte på hemsidan med anledning av
att den innehåller personuppgifter.
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Kommunstyrelsen
KS § 234

L2017-000127

Rivning av godsmagasin på fastigheten Vansbro 1:37
Beslut
Ärendet återremitteras för redovisning av konsekvenser.
Ärendet
Fastighet: VANSBRO 1:37
Sökande: Trafikverket, 405 33 Göteborg
Bakgrund
En ansökan om rivningslov för rivning av godsmagasinet på fastigheten
Vansbro 1:37 inkom från Trafikverket 2017-11-29. Godsmagasinet ligger
inom riksintresse för kulturmiljö i anslutning till det
byggnadsminnesförklarade stationshuset.
Godsmagasinet omfattas av pågående arbete med att häva detaljplaner och
införa områdesbestämmelser för att skydda riksintresset. Därför beslutade
kommunstyrelsen om anstånd med att lämna beslut i frågan 2018-02-13, KS
§ 34/2018.
Då kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökan
om lov inkommit skall ärendet avgöras utan dröjsmål, i enlighet med 9 kap
28 § Plan- och bygglag (PBL).
I förslag till områdesbestämmelser för Järnvägsgatan, där granskning skall
ske vårvintern 2020, är godsmagasinet belagt med rivnings- och
förvanskningsförbud med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde
och betydelse för framväxten av Vansbro tätort.
Lagstiftning
Endast två kriterier skall prövas när det kommer till rivningslov, enligt 9 kap
34 § Plan- och bygglag (PBL): huruvida byggnaden omfattas av
rivningsförbud, eller ifall byggnaden bör bevaras med hänsyn till dess
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
En byggnad behöver inte på förhand vara utpekad som värdefull enligt 8
kap 13 § PBL för att bedömas som bevarandevärd; en utredning skall göras i
varje enskilt fall.
Utredning
En utredning om godsmagasinet har gjorts i det pågående arbetet med
framtagande av områdesbestämmelser för att ta reda på byggnadens värden.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Vansbro kommuns tillförordnade stadsarkitekt och byggnadsantikvarie har
till områdesbestämmelserna upprättat en tillhörande byggnadsordning som
på ett antal ställen berör godsmagasinet, och har även beskrivit byggnaden i
det tillhörande fastighetsbladet Vansbro 1:37 – godsmagasinet.
Godsmagasinet omnämns i Riksantikvarieämbetets publikation
”Riksintresse för kulturmiljövården – Dalarnas län” i beskrivningen av
själva riksintresset:
Järnvägsgatan i Vansbro [W 115] (Järna sn)
Motivering:
Tätortsmiljö från 1870-talet, karaktäristiskt järnvägssamhälle som uppvuxet
kring bygdens sågverksindustri. (Stationssamhälle).
Uttryck för riksintresset:
Enhetlig och tidstypisk affärshusbebyggelse utmed järnvägen och det
ståtliga stationshuset från sent 1800-tal med omgivande anläggningar i
form av lokstall, magasin m.m.
Samtal har förts mellan kommunens tillförordnade
stadsarkitekt/byggnadsantikvarie och länsstyrelsens handläggare om
betydelsen av att byggnadsminnesförklara godsmagasinet. Avsikten skulle
vara att bevara den samlade kulturhistoriskt värdefulla stationsmiljö som
utgör kärnan i riksintresset.
Såväl Riksantikvarieämbetets beskrivning av riksintresset som
områdesbestämmelsernas tillhörande byggnadsordning och fastighetsblad
visar att godsmagasinet utan tvivel har ett högt historiskt och
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har dessutom höga stadsbildsmässiga,
med andra ord konstnärliga värden, och har genom åren spelat en betydande
roll för Vansbro som tätort.
Kommunens tillförordnade stadsarkitekt och byggnadsantikvarie
sammanfattar godsmagasinets historiska och kulturhistoriska värden i
samrådsredogörelsen för områdesbestämmelserna:
Vansbro station är byggnadsminnes-förklarad sedan 1975, först som statligt
byggnadsminne. En omfattande restaurering av magasinet och perrongtaket
gjordes av SJ med statligt kulturmiljöbidrag via länsstyrelsen år 1995.
Detta ingick i samma projekt som restaureringen av stationshuset. Beslut
togs då också att bevara perrongtaket i sin helhet.
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Kommunstyrelsen
Stationsmiljön är en omistlig del av ortens historia och ursprung. Vansbro
som järnvägs- och industrisamhälle har en betydelsefull plats i såväl
Dalarnas kultur-historia som rikets, vilket utnämningen till
riksintresseområde för kulturmiljövården visar. De viktigaste byggnaderna,
de som i högsta grad karakteriserar verksamheten på stationen, finns
fortfarande kvar – stations-huset, godsmagasinet och lokstallet. Dessutom
har en ursprunglig förråds-byggnad bevarats, avskild från spåren vid
Järnvägsgatan. För förståelsen av områdets tidigare funktion och betydelse
är det viktigt att bevara alla de återstående byggnaderna. Miljön och de
enskilda byggnaderna är en stor del av Vansbros identitet och något av en
kärna i riksintresseområdet. Uttrycket för riksintresset beskrivs så här:
”Enhetlig och tidstypisk affärshusbebyggelse utmed järnvägen och det
ståtliga stationshuset från sent 1800-tal med omgivande anläggningar i form
av lokstall, magasin m.m.”
Dalarnas museum gjorde år 2007 en bedömning av ett stort antal
byggnader som dåvarande Banverket hade för avsikt att riva. Det aktuella
godsmagasinet var ett av dem och det bedömdes ha högt byggnadshistoriskt
värde, och borde ingå i byggnadsminnet Vansbro station. Sedan dess har
flera av de då listade byggnaderna rivits, framför allt godsmagasin, vilket
gör just detta hus ännu värdefullare på grund av sin sällsynthet.
Enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 1§ är det ”en nationell
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön
delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se
till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.”
Utredningen av byggnadens värde har sammanfattningsvis visat på att
godsmagasinet har höga historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden
för Vansbro tätort.
Synpunkter
Trafikverket har informerats om att kommunen bedömer godsmagasinet
som bevarandevärt och har getts möjlighet att inkomma med synpunkter då
förslag till beslut går sökande emot. Trafikverket har meddelat att
synpunkter som inlämnats 2019-03-07 i ärende om att införa
områdesbestämmelser där byggnaden beläggs med rivningsförbud skall
gälla även i ärende om rivningslov.
”Trafikverket vill riva byggnaden pga:
- Trafikverket har inte användning av byggnaden. Den behövs inte för
järnvägsändamål.
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Kommunstyrelsen
- Trafikverkets uppdrag är att sälja eller riva de fastigheter som vi inte
behöver för järnvägsrelaterad verksamhet. Det är inte Trafikverkets
huvuduppgift att äga fastigheter och förvalta dem.
- Markföroreningar- relativt stora mängder bekämpningsmedel har
hanterats inom bangården. Det är okänt var dessa kemikalier har förvarats.
Enligt en inventering av riskerna med föroreningar, gjord av Trafikverket,
är riskerna stora för markföroreningar vid byggnaden. Det krävs sanering
innan någon annan skulle kunna ta över den (förutsatt att vi skulle vilja
eller kunna sälja).
- Vi kan inte sälja byggnaden. Den ligger mitt i spårområdet och är
omgiven av Trafikverkets fastighet och spår. Det skulle bli spårspring.
Arbeten får inte göras, maskiner och människor etc får inte vara på
Trafikverkets fastighet. Detta gör det svårt för en fastighetsägare att bygga
och underhålla. Riskerna för att trafiksäkerheten skulle försämras är därför
stora.
Läget är bullerstört.”
Slutsats
Inkomna synpunkter från sökande medför inte att rivningslov kan beviljas.
Byggnadsnämnden äger ej rätt att enligt PBL 9 kap 34 § ta hänsyn till
fastighetsägarens affärsmässiga uppdrag och situation vid prövning av
rivningslov, utan enbart skall behandla frågan om huruvida byggnaden i
fråga omfattas av rivningsförbud, eller ifall byggnaden bör bevaras med
hänsyn till dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga
värde.
Utredningen som gjorts har visat att godsmagasinet utan tvivel har höga
historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden och därför bör bevaras.
Eftersom ansökan om rivningslov ej kan beviljas enligt 9 kap 34 § PBL
skall ansökan avslås.
Upplysningar
Detta beslut är överklagningsbart. För information om hur en överklagan går
till, se bifogade instruktioner.
Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 7 §
Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett rivningsförbud
eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt
till ersättning av kommunen för den skada som rivningsförbudet eller det
vägrade rivningslovet medför.
Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet
eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i förhållande till värdet
av den berörda delen av fastigheten.
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Beslutsunderlag, Inkom
Ansökan, 2017-11-29
Materialinventering, 2017-10-03
Samrådshandling: byggnadsordning till Järnvägsgatan i Vansbro 2017
Samrådshandling: Vansbro 1:37 - Godsmagasinet
Situationsplan, 2017-10-03
Yttrande från sökande, 2018-03-07
Förslag
Pär Skagerlings (M) förslag:
Ärendet återremitteras för redovisning av konsekvenser.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Pär Skagerlings (M) förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-11-25
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Kommunstyrelsen
KS § 235

Ärende KS 2019/951

Redovisning av delegationsbeslut december 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 2019-10-16 - 2019-11-12
Delegationsbeslut SoL 2019-10-16 - 2019-11-12
Delegationsbeslut ÄO 2019-10-16 - 2019-11-12
Delegationsbeslut IFO, 2019-11-14
Delegationsbeslut Bygg 2019-10-17 - 2019-11-13
Delegationsbeslut W3D3 - 2019-10-17 - 2019-11-13
Beslut enligt generell delegation att besluta i brådskande ärenden, fattat
2019-11-21
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Kommunstyrelsen
KS § 236

Ärende KS 2019/969

Rapportering av domar december 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar.
Ärendet
Föreligger rapportering av domar.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar.
Beslutsunderlag
Avgiftshandläggare, delgivning 2019-11-13
Assistent individ- och familjeomsorgen, delgivning 2019-11-07
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