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KS § 48 Ärende KS 2020-01303 

Riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt 
Socialtjänstlagen 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att: 

 

- Genomföra ett utvecklingsarbete och en utredning kring Framtidens 

hemtjänst i Vansbro kommun som involverar politiken, medarbetare, brukare 

och medborgare med socialtjänstlagens nationella värdegrund och 

socialtjänsten allmänna råd som utgångspunkt. 

 

- Utreda möjligheten till att införa hemtjänstinsatser till äldre personer utan 

någon föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 

2 a§. 

 

- Utreda möjligheten att införa Fixartjänst för äldre i Vansbro kommun. 

 

- Utredningen skall innehålla jämförelser med andra kommuner (i länet samt 

liknande kommuner) gällande kvalitet, kostnader och omfattning av 

hemtjänst, särskilt boende och korttidsplatser. 

 

- Plan för införande av digitala lösningar skall beaktas 

 

Ärendet återkopplas till kommunstyrelsens informationsdag 18 okt 2021 

(sista inlämning 29 sept). 

Ärendet 

Nuvarande riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen 

gällande äldre och funktionsnedsatta reviderades senast 2014. För att 

riktlinjer ska utgöra det stöd i verksamheten som är avsikten behöver 

riktlinjer med jämna mellanrum ses över och revideras efter behov.  

I denna beslutskedja är syftet att informera om och gå igenom förslaget och 

ta ställning till hur den fortsatt processen ska ske 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för 

beaktande av inkomna synpunkter från de politiska partierna. 
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Anneli Hultgrens (C) förslag:  

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att: 

 

- Genomföra ett utvecklingsarbete och en utredning kring Framtidens 

hemtjänst i Vansbro kommun som involverar politiken, medarbetare, brukare 

och medborgare med socialtjänstlagens nationella värdegrund och 

socialtjänsten allmänna råd som utgångspunkt. 

 

- Utreda möjligheten till att införa hemtjänstinsatser till äldre personer utan 

någon föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 

2 a§. 

 

- Utreda möjligheten att införa Fixartjänst för äldre i Vansbro kommun. 

 

- Utredningen skall innehålla jämförelser med andra kommuner (i länet samt 

liknande kommuner) gällande kvalitet, kostnader och omfattning av 

hemtjänst, särskilt boende och korttidsplatser. 

 

- Plan för införande av digitala lösningar skall beaktas 

 

Ärendet återkopplas till kommunstyrelsens informationsdag 18 okt 2021 

(sista inlämning 29 sept). 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Torsten Larssons förslag (KD) och Anneli Hultgrens (C) 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Anneli Hultgrens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialchef, 2021-03-17 

 

Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen riktat till äldre, personer med 

funktionsnedsättning och anhöriga som vårdar närstående i Vansbro 

kommun. 

  

Riktlinjer SoL för ÄO och FN 
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KS § 49 Ärende KS 2021-00058 

Mål för patientsäkerhetsarbetet 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för 

år 2021. 

 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsen senast 

1 juni, inkomma med en plan för hur Vansbro kommuns hälso- och sjukvård 

ska stärka både omvårdnadspersonal och legitimerade sjuksköterskors 

kompetens inom hälso och sjukvårdsområdet genom utbildningsinsatser 

både internt och externt. 

Ärendet 

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

sina mål för patientsäkerhetsarbetet. Målen för patientsäkerhetsarbetet ska 

hållas tillgängliga för den som önskar ta del av den. I bilagda mål för 

patientsäkerhetsarbetet finns uppställda mål för det patientsäkerhetsarbete 

som planeras under 2021. 

Förslag 

Anneli Hultgren (C) förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för 

år 2021. 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsen senast 

1 juni, inkomma med en plan för hur Vansbro kommuns hälso- och sjukvård 

ska stärka både omvårdnadspersonal och legitimerade sjuksköterskors 

kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet genom utbildningsinsatser 

både internt och externt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2021-03-09 

 

Mål för patientsäkerhetsarbete 2021 
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KS § 50 Ärende KS 2021-00057 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Vansbro kommun för år 2020. 

Ärendet 

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

sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 

den. I bilagd patientsäkerhetsberättelse har det sammanställts det 

patientsäkerhetsarbete som genomförts under 2020.  

Under år 2020 har Socialt stöd och omsorg, Vansbro kommun arbetat för en 

patientsäker vård på olika nivåer och med olika yrkesgrupper.  

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Vansbro kommun för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2021-03-09 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
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KS § 51 Ärende KS 2021-00271 

Antalet särskilda boendeplatser på Söderåsens 
äldreboende 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att reducera antalet särskilda boendeplatser vid 

Söderåsen med sex stycken. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen mandat att anpassa antalet särskilda 

boendeplatser efter behoven. 

Ärendet 

Mot bakgrund av den låga beläggningen på Söderåsen finns behov av 

reducering av antalet platser. Totalt planeras för att stänga sex boendeplatser 

och göra personalneddragning i motsvarande omfattning.  

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att reducera antalet särskilda boendeplatser vid 

Söderåsen med sex stycken. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen mandat att anpassa antalet särskilda 

boendeplatser efter behoven. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, äldreomsorgschef, 2021-03-16 
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KS § 52 Ärende KS 2021-00110 

Avvikelser inom förvaltningsområdet socialt stöd och 
omsorg andra halvåret 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ”Avvikelseanalys andra halvåret 2020” inom 

socialt stöd och omsorg. 

Ärendet 

Avvikelseanalysen är sammanställd för att på en övergripande nivå 

identifiera trender och mönster i negativa händelser samt för att få underlag 

till förbättringsåtgärder som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 

för att kunna arbeta systematiskt med de åtgärder som behövs för att 

händelser inte skall upprepas. Analysen är framtagen gemensamt i 

ledningsgruppen för socialt stöd och omsorg. 

All avvikelsehantering syftar till att komma till rätta med brister i den egna 

verksamheten och förhindra att liknande händelser uppkommer igen, 

utveckla verksamheten och göra den säkrare. 

Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen (2010:659). Det 

är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även att 

uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för 

kvalitetsarbetet. 

 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner ”Avvikelseanalys andra halvåret 2020” inom 

socialt stöd och omsorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2021-03-09 

 

Avvikelseanalys andra halvåret 2020 
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KS § 53 Ärende KS 2021-00173 

Avtalsuppföljning entreprenadavtal särskilt boende och 
hemtjänst Adium 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Adium omsorg ska senast 210502 inkomma 

till kommunstyrelsen med handlingsplan på identifierade risker. 

Ärendet 

Uppföljning av avtal mellan Adium omsorg AB och kommunen har gjorts. 

Underlaget till rapporten har samlats in genom enkät och intervjuer med 

verksamhetschef, legitimerad sjuksköterska och omvårdnadspersonal från 

Adium omsorg AB.  

 

Bedömning är att leverantören har en överlag fungerande verksamhet, det 

har dock identifierats risker inom flera områden. 

 

Riskerna i rapporten under rubrikerna ”Verksamhetssystem”, ”Hälso- och 

sjukvård” och ”Trygghetslarm” bedöms föranleda behov av handlingsplan. 

Handlingsplanen föreslås innehålla åtgärder som beskriver hur leverantören 

arbetar med dessa områden.  

 

Övriga identifierade risker bedöms inte föranleda behov av särskild 

handlingsplan men kommer att följas upp i samband med 2021 års 

avtalsuppföljning. 

Bakgrund 

 

Adium omsorg AB har varit verksamma i Vansbro kommun sedan 2012 

enligt LOU. Företaget fick vid senaste upphandlingen förnyat förtroende för 

ny avtalsperiod med start 2016-04-01 och avtalsslut 2022-03-31.  

 

Uppföljningen har skett genom en enkät med frågor baserade på avtal och 

förfrågningsunderlag samt digitala intervjuer med olika personalkategorier. 

Vid uppföljningstillfället den 18 februari 2020 och vid intervjun deltog 

Adiums verksamhetschef, legitimerad sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal från hemtjänsten och det särskilda boendet och från 

kommunen deltog äldreomsorgschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Rapporten har kommunicerats med Adium som har getts möjlighet att ge 

synpunkter på faktauppgifter i rapporten. 
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Uppföljningen har sammanställts i en rapport. 

 

 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att Adium omsorg ska senast 210502 inkomma 

till kommunstyrelsen med handlingsplan på identifierade risker. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2021-03-09 

 

Sammanställning av analys och åtgärder 

 

Kvalitetsuppföljning Bergheden-Äppelbo hemtjänst 
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KS § 54 Ärende KS 2021-00277 

Kvalitetsberättelse 2020 för Bergheden 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner inkommen Kvalitetsberättelse 2020 för 

Berghedens Äldreboende, Äppelbo Hemtjänst och Träffpunkt från Adium 

Omsorg AB. 

Ärendet 

Adium omsorg AB driver på entreprenad särskilt boende, hemtjänst och 

träffpunkt i Äppelbo. Adium omsorg AB ansvarar för att ha rutiner för 

systematiskt kvalitetsarbete. I det ansvaret ingår även att till 

kommunstyrelsen en gång per år inkomma med kvalitetsberättelse. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner inkommen Kvalitetsberättelse 2020 för 

Berghedens Äldreboende, Äppelbo Hemtjänst och Träffpunkt från Adium 

Omsorg AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialchef, 2021-03-17 

 

 

Kvalitetsberättelse 2020 
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KS § 55 Ärende KS 2021-00098 

Inspektion avseende kommunens uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av inspektionsmeddelandet från 

Arbetsmiljöverket och uppdrar till förvaltningen att återkomma med en 

handlingsplan till kommunstyrelsens informationsdag 25 maj. 

Ärendet 

Arbetsmiljöverket genomförde den 1 mars en inspektion av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på övergripandes ledningsnivå i Vansbro kommun. 

Inspektionen är en del av Arbetsmiljöverkets insats – ”SAM i politikerstyrda 

organisationer. Inspektionen har föregått av en informationsträff där 

Arbetsmiljöverket informerade KS om arbetsmiljöansvaret. 

Insatsen har fokus på hur politiken och högsta tjänstemannaledningen följer 

upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2019-2021 har 

Arbetsmiljöverket en plan för att alla kommuner och regioner att inspekteras. 

Upplägget för inspektionsinsatsen bestod av tre steg: 

1. en första inspektion med kommunalråd/Ks ordförande, Kommunchef och 

huvudskyddsombud samt HR.  

2. 3 stickprov i verksamheten.  

3. återkopplande inspektion till samma människor som vi träffade vid den 

första inspektionen.   

 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av inspektionsmeddelandet från 

Arbetsmiljöverket och uppdrar till förvaltningen att återkomma med en 

handlingsplan till kommunstyrelsens informationsdag 25 maj. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personalchef, 2021-04-07 

  

Resultat av inspektion Arbetsmiljöverket 

  

Information om kommande inspektion 
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KS § 56 Ärende KS 2021-00156 

Årsredovisning 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för 2020.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 4 

931 tkr av det ackumulerade underskottet som är hänfört till Vansbro 

stadsnät på grund av synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga 

skälet är att om kommunen hade följt de redovisningsregler, som nu blivit 

tvingande, från början. Hade kommunens resultat varit 4 931 tkr bättre och 

beloppet som skulle återställas varit 4 931kr lägre.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 1 

456 tkr av det ackumulerade underskottet som kvarstår, på grund av 

synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga skälet är att om 

återställningskravet återstår kan kommunen behöva dra ner på verksamheter 

som skulle behöva vara kvar för att långsiktigt minska kostnaderna inom 

IFO 

 

Ärendet 

Kommunen redovisade för 2020 ett positivt resultat på 26,1 mkr, överskottet 

mot budget blev 24,4 mkr eftersom kommunen budgeterat med ett överskott 

på 1,7 mkr. Jämfört med 2019 är resultatet 61,6 mkr bättre. 2019 såldes 

bioenergianläggningen med en reaförlust som försämrade resultatet med 

16,1 mkr.  

Kommunstyrelsens driftverksamheter lämnade ett överskott. Det enda 

förvaltningsområde som avviker negativt mot budget är SSO (Socialt stöd 

och omsorg) där underskottet inom IFO (Individ- och familjeomsorgen) på 9 

mkr förklarar den största delen. Det beror på höga kostnader för placering av 

barn och unga samt vuxnas missbruk och ekonomiskt bistånd. För att möta 

detta har det utarbetats en handlingsplan för att minska dessa kostnader. 

Finansieringen redovisade ett överskott på 17 mkr. Under året minskade 

kommunens skatteintäkter med 9,4 mkr mot budget. För att motverka 

effekterna av pandemin beslutade regeringen om ökade generella bidrag till 

kommunerna, för Vansbros del blev kompensationen 12,9 mkr. Den nya 
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inkomstutjämningen ökade kommunens intäkt med 5 mkr mot budget. 

Kommunens kostnad för LSS utjämningen minskade med 4,5 mkr jämfört 

med 2019 och 1,5 mkr jämfört med budget. Andra poster som påverkar 

positivt är schablonintäkter från Migrationsverket som ej fördelats till 

verksamheterna, mindre löneökningar än budgeterat och högre finansiella 

intäkter. 

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 413 mkr, en ökning med 7 mkr 

(1,7 procent) jämfört med året innan. Under 2019 avvecklades dock 

kommanditbolaget som ägde Bäckaskog. Den transaktionen redovisades som 

en finansiell kostnad och som en intäkt för verksamheten. De båda posterna 

redovisades alltså på olika ställen i resultaträkningen.  

 

Verksamhetens nettokostnader blev då 31,1 lägre än de skulle ha varit utan 

denna transaktion under 2019. Verksamhetens nettokostnad utan denna 

transaktion var 437,5 mkr under år 2019 och jämfört med det har 

verksamhetens nettokostnader minskat med 24,2 mkr under år 2020. (5,5 

procent). 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för 2020.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 4 

931 tkr av det ackumulerade underskottet som är hänfört till Vansbro 

stadsnät på grund av synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga 

skälet är att om kommunen hade följt de redovisningsregler, som nu blivit 

tvingande, från början. Hade kommunens resultat varit 4 931 tkr bättre och 

beloppet som skulle återställas varit 4 931kr lägre.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 1 

456 tkr av det ackumulerade underskottet som kvarstår, på grund av 

synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga skälet är att om 

återställningskravet återstår kan kommunen behöva dra ner på verksamheter 

som skulle behöva vara kvar för att långsiktigt minska kostnaderna inom 

IFO 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2021-04-06 

 

Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad 2020 

  

Verksamhetsberättelse Socialt stöd och omsorg 2020 

 

Verksamhetsberättelse Utbildning kultur och fritid 2020 

 

2020 Bokslutskommuniké Vansbro kommun 

 

Vansbro kommun Årsredovisning 2020 

  

2020 KSI bokslutspresentation 
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KS § 57 Ärende KS 2020-00023 

Återkoppling av åtgärdsplan 2020 

Beslut 

Åtgärder rapporterade i Slutrapport åtgärdsplan 2020 tas bort från 

åtgärdsplanen och avslutas. 

Avsluta åtgärdsplan 2020 

Ärendet 

Vansbro kommun har upparbetade underskott på totalt 28,8 mkr som ska 

återställas inom en sex-årsperiod. Då negativa resultat finns som ska 

återställas krävs enligt kommunallagen att en åtgärdsplan utarbetas. En 

åtgärdsplan är beslutad och uppföljning ska ske kvartalsvis.  

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 

och in denna redovisning finns de 15 kvarvarande åtgärderna som hanteras i 

förvaltningen.  

Beslutsunderlag bifogas där alla åtgärder i åtgärdsplanen listas och sorteras 

utefter om det är åtgärder som genomförts i förvaltningen eller kräver 

politiska beslut. I underlaget för åtgärder i förvaltningen finns även en 

sammanställning. Åtgärderna i Åtgärdsplanen användes som underlag vid 

budgeteringen av år 2021. Budgeten för respektive förvaltningsområde har 

på justeras utifrån åtgärderna.  

 

Underlaget Slutrapport Åtgärdsplan 2020 innehåller alla åtgärder som ännu 

inte har avslutats men förslås göra det nu. Det framgår i rapporten vilken 

effekt åtgärderna haft.  

De åtgärder som kräver politiska beslut har behandlats i en tidigare politisk 

kedja.   

 

Slutrapport Åtgärdsplan 2020 åtgärder i förvaltningen (korrigerad) – där har 

åtgärden om Vikarieanskaffning inom UKF ändrats och fått status avslutad 

utan effekt. Tidigare hade den status avslutad med effekt. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Åtgärder rapporterade i Slutrapport åtgärdsplan 2020 tas bort från 

åtgärdsplanen och avslutas. 

Avsluta åtgärdsplan 2020 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2021-03-16 

 

Slutrapport Åtgärdsplan 2020 

 

Slutrapport åtgärdsplan 2020 Politiska beslut 

 

Slutrapport åtgärdsplan 2020 Åtgärder i förvaltningen 
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KS § 58 Ärende KS 2021-00251 

Återrapportering av Intern kontrollplan 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av intern kontrollplan för år 

2020.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade om en intern kontrollplan för 2020 2020-04-07 

(Dnr Ks 2020/286). I denna återrapportering redovisas resultatet av den 

interna kontrollen för år 2020.  

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av intern kontrollplan för år 

2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomichef,  

 

Återrapportering av intern kontroll 2020 
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KS § 59 Ärende KS 2021-00296 

Finansiering av Dalapop 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att använda del av näringslivsfunktionens medel 

för att under fem år finansiera en satsning på Dalapop med totalt 179 162 kr. 

Ärendet 

Vansbro kommun har sedan 2017 medfinansierat det regionala resurs- och 

produktionscentret Dalapop. De första fem åren har arbetet skett i 

projektform men förslaget är att Dalapop blir en integrerad del av Stiftelsen 

Musik i Dalarnas ordinarie verksamhet med syfte att stärka Dalarnas 

musiknäring. Man söker därför medfinansiering för åren 2022-2026 med 5 

kronor per innevånare/år i enlighet med Dalapops nuvarande 

finansieringsmodell.  

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att använda del av näringslivsfunktionens medel 

för att under fem år finansiera en satsning på Dalapop med totalt 179 162 kr. 

 

Pär Skagerling (M), Kurt-Lennart Karlsson (V), Anneli Hultgren (C) och 

Monica Eriksson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, näringslivschef, 2021-03-17 

 

Lägesrapport för Dalapop 
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KS § 60 Ärende KS 2021-00290 

Förskoleplatser i centrala Vansbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet förskoleplatser i centrala 

Vansbro. 

 

Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen den 11 maj 

med alternativa förslag som stödjer verksamheten och är ekonomiskt 

hållbara. 

Reservation 

Torsten Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Behovet av förskoleplatser i centrala Vansbro är stort. Antalet barn i kö för 

att få plats är 2021-03-17, fjorton stycken. Till skolstarten i augusti slutar 

femton barn. Vårdnadshavare har fått erbjudande om att få en förskoleplats i 

Dala-Järna på Skogsgläntan. Samtliga har tackat nej i väntan på en plats i 

centrala Vansbro. Som huvudman är vi skyldiga att erbjuda en plats i 

närheten av bostaden om inget annat önskas inom fyra månader från 

ansökningsdatum enligt 8 kap. 14-15 § i skollagen. 2021-03-17 finns det 

trettiotvå barn i kö för placering i centrala Vansbro fram till slutet av 2021. 

Till augusti 2021 kan sjutton barn få plats i den ordinarie organisationen. 

Det finns olika alternativ till lösning. I samtliga förslag behöver 

personalstyrkan utökas. Underlaget bygger på att dispens ges för anställning 

av personal till det alternativ som förvaltningen ser blir bästa lösning. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet förskoleplatser i centrala 

Vansbro för att möte det akuta behovet av förskoleplatser. 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att avgöra lämplig placering och 

återkomma med medelsbehov. 

 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet förskoleplatser i centrala 

Vansbro. 
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Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen den 11 maj 

med alternativa förslag som stödjer verksamheten och är ekonomiskt 

hållbara. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Torsten Larssons förslag (KD) och Anneli Hultgrens (C) 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Anneli Hultgrens 

förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för bifall till Anneli Hultgrens förslag. 

Nej-röst för bifall till Torsten Larssons förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Stina Munters (C), Anneli Hultgren (C), Nils-Erik Edlund (S), Nall 

Lars-Göran Andersson (S), Monica Ericsson (S, Kurt-Lennart Karlsson (V), 

Annika Simm-Eriksson. 

 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M), 

Nathalie Larsson Berglund (KD).   

 

Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej röstar kommunstyrelsen enligt Anneli 

Hultgrens (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

TJänsteutlåtande, tillförordnad skolchef, 2021-03-17 
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KS § 61 Ärende KS 2021-00286 

Vansbro kommuns åtagande gällande Plasket för 2021 

Beslut 

Vansbro kommun utför uppdrag enligt samma nivå som år 2020 gällande 

bemanning med feriearbetare under fyra veckor och personal som 

säkerställer att de tekniska installationerna kring klorering med mera sköts 

enligt gällande föreskrifter. Även bistå med montering av pumpar och 

motorer som krävs för reningen av badvattnet. 

Kostnaderna för feriearbetare bekostas av medel som avsätts för 

feriearbetare i personalkontorets budget. 

Kostnader för de åtgärder som utförs av Intern service och Simhall och gym 

belastar deras respektive driftbudget. Bedömd kostnad i 2021 års nivå 80 tkr.  

Ärendet 

Vansbro kommun har under ett antal år tillsammans med Vansbrosimningen 

iordningställt och skött driften av Plasket. Till säsongen 2020 har det tagits 

fram rutiner som tydliggör vem som ansvara för de olika delarna av 

anläggningen. Vansbro kommun bidrar med att det finns feriearbetare under 

fyra veckor och handledning av dessa samt att säkerställa att de tekniska 

installationerna för klorering med mera sköts enligt gällande föreskrifter. 

Även utföra daglig städning av wc på anläggningen. 

 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Vansbro kommun utför uppdrag enligt samma nivå som år 2020 gällande 

bemanning med feriearbetare under fyra veckor och personal som 

säkerställer att de tekniska installationerna kring klorering med mera sköts 

enligt gällande föreskrifter. Även bistå med montering av pumpar och 

motorer som krävs för reningen av badvattnet. 

Kostnaderna för feriearbetare bekostas av medel som avsätts för 

feriearbetare i personalkontorets budget. 

Kostnader för de åtgärder som utförs av Intern service och Simhall och gym 

belastar deras respektive driftbudget. Bedömd kostnad i 2021 års nivå 80 tkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, sektorchef, 2021-03-17 
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KS § 62 Ärende KS 2021-00072 

Tillsynsplan 2021 för miljö- och hälsoskydd, alkohol, 
tobak samt receptfria läkemedel 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd, 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Ärendet 

I miljötillsynsförordningen 1 kap 8 § står att en operativ tillsynsmyndighet 

ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den 

behovsutredning som avses i 6 § och det register som avses i 7 §.  

I Alkohollagen 9 kap 2 § står att kommunen ska upprätta en tillsynsplan som 

ska ges in till länsstyrelsen. För tobak och receptfria läkemedel finns inga 

samma uttalade krav på tillsynsplan men omfattas också i denna tillsynsplan. 

Tillsynsplanen tas fram utifrån miljökontorets tillgångar på resurser och 

utifrån de mål och behov som har angetts i behovsutredningen 2021-2023. 

Kraven på tillsynsplaner ska uppfyllas genom att en tillsynsplan inom 

områden där det krävs antas av nämnderna varje år. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd, 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Bygg- och miljöchef, 2021-03-19 

Tillsynsplan 2021 för miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak samt receptfria 

läkemedel 
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KS § 63 Ärende KS 2021-00169 

Ansökan om tilläggsköp av mark söder om Grönalid 
2:16 

Beslut 

Del av Vansbro Grönalid 3:3 säljs till intressenten, enligt föreslaget 

köpekontrakt, för 49 000 kr. 

att villkora köpet, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två 

år. I annat fall går köpet tillbaka. 

Ärendet 

En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa del av Vansbro 

kommuns fastighet Grönalid 3:3. Delen omfattar 3000 m2. Grönalid 3:3 är 

detaljplanelagd för småindustri och ligger ute till försäljning på 

Objektvision. Vansbro kommun har tidigare sålt industrimark för 10 kr/m2, 

varför priset industrimarken på denna del av Grönalid 3:3 också bör sättas 

till 30 000 kr.  

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Del av Vansbro Grönalid 3:3 säljs till intressenten, enligt föreslaget 

köpekontrakt, för 49 000 kr. 

att villkora köpet, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två 

år. I annat fall går köpet tillbaka. 

 

Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-03-17 

Förslag till köpekontrakt 

Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område.  
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KS § 64 Ärende KS 2021-00267 

Ändring av detaljplan för del av Vansbro 9:3 Söderåsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanändring, del av fastigheten 

Vansbro 9:3 Söderåsen   

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 250 000 kr från KS medel för 

strategisk utveckling för att finansiera arbetet med detaljplanen.  

Ärendet 

Söderåsens boende är en vårdinrättning för bland annat demensboende som i 

detaljplanen idag beskrivs som ”område för allmänt ändamål”. För att även 

inkludera möjligheterna och göra en mer flexibel detaljplan som även 

innefattar bostadsändamål, skola, handel och kontor så krävs en 

detaljplaneändring, då gällande detaljplan enbart tillåter allmänt ändamål 

som vårdinrättning. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanändring, del av fastigheten 

Vansbro 9:3 Söderåsen   

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 250 000 kr från KS medel för 

strategisk utveckling för att finansiera arbetet med detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadschef, 2021-03-17 
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KS § 65 Ärende KS 2021-00071 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021-2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021–

2023. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i 

Vansbro kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en fastställd kontrollplan 

som beskriver myndighetens planering av verksamheten under 

treårsperioden, för att uppnå målen för säkra livsmedel och korrekt 

information och redlighet. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021–

2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Bygg- och miljöchef, 2021-03-16 

 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021-2023 
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KS § 66 Ärende KS 2021-00256 

Rapportering av domar mars 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Inkomna domar och beslut ska rapporteras löpande till kommunstyrelsen. 

För perioden 2021-02-24 – 2021-03-17 har inga domar eller beslut 

inkommit. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, assistent, 2021-03-17 
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KS § 67 Ärende KS 2021-00201 

Rapportering av domar och beslut för 2020-2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Ärendet 

Föreligger rapportering av domar och beslut för år 2020 och del av år 2021. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterares tjänsteutlåtande 2021-03-17 

Rapportering av domar, 2021-03-17 
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KS § 68 Ärende KS 2021-00258 

Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen överlägger om redovisning av delegationsbeslut.  

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt LSS, 2021-02-24 - 2021-03-16 

 

Delegationsbeslut enligt SoL funktionsnedsättning, 2021-02-24 - 2021-03-16 

 

Delegationsbeslut äldreomsorg, 2021-02-24 - 2021-03-16 

 

Delegationsbeslut Individ-och familjeomsorg 

 

Delegationslista Ciceron 
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  RESERVATION 
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut 2021-04-13 angående 

utökning av förskoleplatser i centrala Vansbro – inte mot att utökning av 

platser sker utan till förmån för eget förslag att förvaltningen ges mandat att 

avgöra hur det akuta behovet kortsiktigt ska lösas. 

 

Behovet av fler förskoleplatser i centrala Vansbro är stort och akut. Under 

den senaste tiden har flera barn blivit erbjudna plats i Dala-Järna, men tackat 

nej och istället väntat på att fler platser ska bli tillgängliga i Vansbro. Inför 

hösten är behovet av platser ännu större och en lösning behöver bli klar 

snarast möjligt. Det är inte rimligt att inför hösten hänvisa till platser i Dala-

Järna. 

 

Det är välkommet att kommunstyrelsen beslutat att en utökning ska ske av 

förskoleplatser i centrala Vansbro, men jag reserverar mig mot att ärendet 

om hur den kortsiktiga lösningen ska se ut ska behöva beslutas i 

kommunstyrelsen då detta riskerar medföra en olycklig försening. 

 

Torsten Larsson 

Kristdemokraterna 

 

 

 

 


