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KF § 5

Ärende KF 2021-00014

Information och meddelanden
Ärendet
Protokoll från politiska organ finns utskickade.
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland annat
följande:
- Migrationsverkets avveckling i länet och därmed även i Vansbro kommun.
Kommunen har deltagit i regelbundna avstämningar med länsstyrelsen,
Migrationsverket och övriga berörda kommuner. Efter augusti månad räknar
Migrationsverket med att inte ha någon verksamhet kvar.
- Med anledning av avvecklingen har kommunen även deltagit i ett möte
med bland annat civilminister Lena Micko. Där lyftes bland annat frågan om
avvecklingskostnader för kommunerna men även vikten av polisiär närvaro i
kommunerna.
- Ett antal ärenden som behandlats vid Region Dalarnas välfärdsråd kommer
att skickas till kommunen för beslut. Främst handlar det om
länsövergripande överenskommelser. Bland dessa kan nämnas samverkan
rörande personer med viss missbruksproblematik samt överenskommelse om
ansvarsfördelningen när kommuner beslutar om placering på hem för vård
eller boende. Fler överenskommelser handlar om samverkan för kommuner
och region kring personer med psyiska funktionsnedsättningar från 18 år
samt överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa. Vid dagens
sammanträde finns även underlag utskickat som avser ett samverkansavtal
avseende tillnyktringsverksamhet.
- Vid Beredning för Dalarnas utveckling (BDU) har ett antal frågor
behandlats. Bland annat information om uppdraget att undersöka de sociala
konsekvenserna av pandemin i Dalarna, regional prioritering av byggnader
till Post- och Telestyrelsens bredbandsstödprocess för 2021 samt remiss av
SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd.

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande:

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Sida 5 (16)

2021-03-29

Kommunfullmäktige

- Coronaläget. Det är fortsatt hög smitta i länet. Inom kommunens egna
verksamheter inom omsorgen har det varit lite lugnare. Smedbergsskolan har
återgått till studier på plats igen. Gymnasiet ska enligt rekommendationer
återgå till studier på plats efter påsklovet.
- Inspektion av Arbetsmiljöverket. Myndigheten har genomfört en inspektion
av arbetsmiljöarbetet på övergripande nivå i kommunen. Kommunen
inväntar Arbetsmiljöverkets inspektionsprotokoll med synpunkter.
- Strategisk plan 2022-2024 och Nämndsplan 2022. Utifrån
bokslutsöverläggningar som genomfördes 11 mars har nu kommunstyrelsens
getts möjlighet att inlämna prioriteringar inför arbete med Strategisk plan
2022-2024 och Nämndsplan 2022. Eftersom strategisk plan följer
mandatperioden kommer inga förändringar föreslås inför politisk behandling
gällande målen. Under april och juni månad kommer förvaltningen att
utarbeta förslag. Under juni månad kommer förslag till Strategisk plan 20222024 överlämnas till respektive parti representerat i kommunstyrelsen.
- 27 september behandlar kommunfullmäktige Strategisk plan 2022-2024.
- 26 oktober behandlar kommunstyrelsen Nämndsplan 2022.
- Överläggning om förskola och F-3 i Vansbro. Den 16 mars genomfördes en
överläggning om framtida förskola och F-3 i Vansbro. Bakgrund, nuläge och
förslag presenterades. Nu ges de politiska partierna representerade i
kommunfullmäktige möjlighet att inkomma med synpunkter inför
ställningstagande om framtida plan under hösten.
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) informerar om en
inkommen avsägelse. Jenny Hermansson (S) har avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Utredning om tillnyktringsplatser
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KF § 6

Ärende KF 2021-00003

Anmälan av medborgarförslag avseende gång- och
cykelväg i Nås
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av Mats Thörnberg till
kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser anläggning av en gång- och
cykelväg i Nås.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2021-03-11
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KF § 7

Ärende KF 2021-00012

Anmälan av medborgarförslag avseende cementpark
och ramp
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av Melvin Morén till
kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser byggande av bland annat en
skejtpark i form av en cementpark och en ramp.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2021-03-25
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KF § 8

Ärende KF 2021-00004

Utökning av aktiekapital i Dala Vatten och Avfall AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
För Vansbro kommuns del godkänna ökningen av aktiekapital från 680 000
kr till 4 000 000 kr i Dala vatten och avfall AB.
För Vansbro kommuns del godkänna att en ökning av aktiekapital sker
genom nyemission vilket innebär att antalet aktier ökar från 6 800 st. till 40
000 st.
För Vansbro kommuns del godkänna att aktieägaravtalet och
bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB justeras. Innebärande att
aktiekapitalet ändras till lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr samt att
antal aktier ändras till lägst 20 000 st. och högst 80 000 st.
Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare i Dala vatten
och avfall AB ändra bolagsordning och genom nyemission öka
aktiekapitalet.
Vansbro kommun tecknar sig för 25% av aktierna i nyemissionen,
motsvarande aktier för 830 000 kr, så att Vansbro kommuns andel av
aktierna ökar från 170 000 kr till 1 000 000 kr.
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs.
Beslut ovan ska gälla under förutsättning att samtliga ägarkommuner i Dala
vatten och avfall AB fattar likartade beslut.
Ärendet
Dala Vatten och Avfall AB (bolaget) 556714-8555 har inkommit med en
begäran om utökat aktiekapital. Aktiekapitalet i bolaget är 680 000 kr, 170
000 kr för var och en av på de fyra ägarna. Enligt ägardirektiv 2014-05-16
ska bolaget ha en långsiktig solid ekonomi med utrymme för nödvändiga
investeringar.
Enligt uppdrags- och samarbetsavtal 2012-01-01 ska kostnaden som bolaget
debiterar teknikbolagen Gagnef Teknik AB, Leksand Vatten AB, Rättvik
Vatten och Avfall AB och Vansbro Teknik AB inte överstiga Dala Vatten
och Avfall AB:s självkostnader. Betalning kan ske á-conto i förskott eller i
efterskott på basis av verkligt upparbetade kostnader.
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Bolaget har ett relativt lågt aktiekapital utan utrymme för nödvändiga
investeringar och utan möjlighet att bygga likviditet genom resultat.
Fakturering sker sedan januari 2013 med 3 700 000 kr á-conto i förskott
varje månad. Bolaget har trots
förskottsfakturering svag likviditet och problem att hantera betalning av
större leverantörsfakturor vid månadsskiften.
Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av
större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda
till att kontrollbalansräkning ska upprättas. Kontrollbalansräkning är
lagstadgad och ska upprättas när mer än halva registrerade aktiekapitalet är
förbrukat. När det inträffar ska styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att
besluta om bolaget ska återställa det registrerade aktiekapitalet eller om
bolaget ska likvideras. I annat fall kan styrelseledamöterna bli personligt
ansvariga för bolagets skulder. Det finns ett flertal sätt att hantera den låga
likviditeten.
- Ett alternativ är att öka aktiekapitalet, förslagsvis från 680 000 kr till 4 000
000 kr och genom nyemission. Förslaget innebär att bolagets ägare Gagnefs
kommun 212000-2155, Leksand Vatten AB 556536-6928, Rättviks kommun
Kommunhus AB 556692-0152 samt Vansbro Kommun 212000-2130 ökar
sitt aktiekapital från 170 000 kr vardera till 1 000 000 kr vardera.
- Ett annat alternativ är att öka förskottsfaktureringen till teknikbolagen,
förslagsvis en fördubbling av tidigare nivå från 3 700
000 kr till 7 400 000 kr.
- Ett tredje alternativ är att öka extern upplåning. Dala Vatten och Avfall AB
har per 31 december 2019 27 725 000 kr i extern
upplåning och amorterar 600 000 kr per år, vilket innebär att amorteringen är
något lägre än avskrivningskostnaden som är 700 000 kr per år. Det finns
sedan tidigare beslut på kommunal borgen från de fyra ägarkommunerna
som uppgår till 30 000 000 kr.
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Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att:
För Vansbro kommuns del godkänna ökningen av aktiekapital från 680 000
kr till 4 000 000 kr i Dala vatten och avfall AB.
För Vansbro kommuns del godkänna att en ökning av aktiekapital sker
genom nyemission vilket innebär att antalet aktier ökar från 6 800 st. till 40
000 st.
För Vansbro kommuns del godkänna att aktieägaravtalet och
bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB justeras. Innebärande att
aktiekapitalet ändras till lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr samt att
antal aktier ändras till lägst 20 000 st. och högst 80 000 st.
Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare i Dala vatten
och avfall AB ändra bolagsordning och genom nyemission öka
aktiekapitalet.
Vansbro kommun tecknar sig för 25% av aktierna i nyemissionen,
motsvarande aktier för 830 000 kr, så att Vansbro kommuns andel av
aktierna ökar från 170 000 kr till 1 000 000 kr.
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs.
Beslut ovan ska gälla under förutsättning att samtliga ägarkommuner i Dala
vatten och avfall AB fattar likartade beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-03-16 KS § 29
Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2021-03-01
Protokollsutdrag, styrelsemöte, 2020-09-16
Aktieägaravtal Dala vatten och avfall
Bolagsordning Dala vatten och avfall
Ägardirektiv Dala vatten och avfall
Uppdrags- och samarbetsavtal
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KF § 9

Ärende KF 2021-00005

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) till följd av ökade krav
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs.
Ärendet
Vansbro kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i
finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att:
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) till följd av ökade krav
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-03-16 KS § 30
Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2020-12-10
Protokollsutdrag, kommuninvest, 2020-04-16
Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad
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KF § 10

Ärende KF 2021-00007

Policy för markanvisningsavtal
Beslut
Kommunfullmäktige antar policy för markanvisning, daterade 2021-02-24.
Ärendet
Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning
anta riktlinjer för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar. Vansbro kommun har inte använt sig av markanvisning
tidigare. Detta på grund av att det saknas intresse för bostadsbyggande från
marknaden. Det senaste året har dock kommunen blivit kontaktad av olika
aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande.
Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om
kommunen avser att ingå exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för sådana avtal. För att möjlighet skall finnas att
exploatera mark för bland annat bostadsbyggande behöver Vansbro kommun
därför anta riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, enligt
gällande lagstiftning.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar policy för markanvisning, daterade 2021-02-24.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-03-16 KS § 38
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadschef, 2021-02-24
Riktlinjer markanvisningsavtal Vansbro kommun
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KF § 11

Ärende KF 2021-00006

Policy för exploateringsavtal
Beslut
Kommunfullmäktige antar policy för exploateringsavtal, daterade 2021-0224.
Ärendet
Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning
anta riktlinjer för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar. Vansbro kommun har inte använt sig av markanvisning
tidigare. Detta på grund av att det saknas intresse för bostadsbyggande från
marknaden. Det senaste året har dock kommunen blivit kontaktad av olika
aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande.
Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om
kommunen avser att ingå exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för sådana avtal. För att möjlighet skall finnas att
exploatera mark för bland annat bostadsbyggande behöver Vansbro kommun
därför anta riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, enligt
gällande lagstiftning.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar policy för exploateringsavtal, daterade 2021-0224.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-03-16 KS § 37
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadschef, 2021-02-24
Riktlinjer exploateringsavtal Vansbro kommun
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KF § 12

Ärende KF 2021-00009

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre
Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att länsstyrelsen genomfört tillsynen utan
att rikta någon anmärkning mot kommunens överförmyndarverksamhet.
Ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas
överförmyndarverksamhet. Handläggningen av överförmyndarärenden har
ett gemensamt kontor för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik,
Vansbro och Älvdalen. Inspektion av verksamheten genomfördes av
Länsstyrelsen den 26 oktober och den 2 november 2020.
Länsstyrelsen skriver i sitt protokoll att enheten bedriver en generellt god
verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs
för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn.
Vansbro kommun har totalt 99 aktiva ärenden, varav sex är förvaltarskap och
38 förmynderskap. Fyra av förmyndarskapen ligger som ärenden med
särskild kontroll. Det har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av
750.159 kronor, varav kommunens kostnad för dessa är 319.503 kronor.
Ställföreträdare i kommunen förvaltar tillsammans 760.597 kronor.
Av Vansbro kommuns ärenden valde länsstyrelsen att granska två slumpvist
utvalda akter. En akt med förvaltarskap och en akt med godmanskap.
Granskningen gav ingen anmärkning.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar att länsstyrelsen genomfört tillsynen utan
att rikta någon anmärkning mot kommunens överförmyndarverksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-03-16 KS § 20
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2021-01-12
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KF § 13

Ärende KF 2021-00008

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.
Ärendet
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt. I enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen
godkändes. I de fall det inte har gått ett år sedan motionen godkändes, ges
ingen anledning till varför den inte beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under
våren och ett under hösten.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-03-16 KS § 21
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-01-27
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KF § 14

Ärende KF 2021-00010

Motion om digitala läkemedelsautomater
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen ”Motion om digitala hjälpmedel i
form av läkemedelsautomater i omsorgen”.
Ärendet
Motion om digitala hjälpmedel i form av läkemedelsautomater i omsorgen
har inkommit där
motionären yrkar att Vansbro kommun inför läkemedelsautomater inom
omsorgen.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen ”Motion om digitala hjälpmedel i form
av läkemedelsautomater i omsorgen”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-03-16 KS § 19
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-01-22
Motion, 2020-10-29
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