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Justering av dagordningen
Beslut
Diskussionspunkt avseende detaljplaneändring läggs till dagordningen.
Ärendet
Kommunstyrelsen justerar dagordningen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Diskussionspunkt avseende detaljplaneändring läggs till dagordningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ärende KS 2020/292

Yttrande gällande Stiftelsen Vansbrohems anhållande
om godkännande av byggnation av seniorbostäder vid
Korsnäsgårdsområdet i Dala-Järna
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lämnar följande yttrande till Stiftelsen Vansbrohem:
Stiftelsen Vansbrohem har planer om byggande av åtta seniorboende på
Korsnäsgården i Dala-Järna.
Innan beslut om byggnation av seniorboende tas bör möten med
representanter från kommunen (tjänstemän och politiker), Stiftelsen
Vansbrohem och några av kommunens till personalantal större företag
genomföras. En samsyn av behovet och utarbetande av behovsanalys
bedöms nödvändigt.
Kommunfullmäktige anser att fokus bör ligga på bostadsförsörjningen
genom att Vansbrohem signalerar till marknaden att ambitionen i första
hand är att bygga boende i form av lägenheter för att skapa stimulans till
inflyttning, samt tillgodose behoven för arbetsmarknad och
kompetensförsörjning inom kommunen.
Även andra samarbetsformer med privata exploatörer för skapande av
investeringstrygghet för projekt på Vansbros relativt oprövade
bostadsmarknad för byggande av flerbostadshus bör utredas.
Reservationer
Nall Lars-Göran Andersson (S) och Monica Ericsson (S) reserverar sig mot
beslutet.
Torsten Larsson (KD) och Dick Bergkvist (KD) reserverar sig skriftligen
mot beslutet.
Ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade vid sammanträde 2020-0225, § 15, att anhålla om kommunfullmäktiges godkännande att uppföra åtta
lägenheter i fyra stycken parhus vid Korsnäsgårdsområdet i Dala-Järna.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige lämnar följande yttrande till Stiftelsen Vansbrohem:
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Stiftelsen Vansbrohem har planer om byggande av åtta seniorboende på
Korsnäsgården i Dala-Järna.
Innan beslut om byggnation av seniorboende tas bör möten med
representanter från kommunen (tjänstemän och politiker), Stiftelsen
Vansbrohem och några av kommunens till personalantal större företag
genomföras. En samsyn av behovet och utarbetande av behovsanalys
bedöms nödvändigt.
Kommunfullmäktige anser att fokus bör ligga på bostadsförsörjningen
genom att Vansbrohem signalerar till marknaden att ambitionen i första
hand är att bygga boende i form av lägenheter för att skapa stimulans till
inflyttning, samt tillgodose behoven för arbetsmarknad och
kompetensförsörjning inom kommunen.
Även andra samarbetsformer med privata exploatörer för skapande av
investeringstrygghet för projekt på Vansbros relativt oprövade
bostadsmarknad för byggande av flerbostadshus bör utredas.
Leif Nilsson (C) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandens
förslag.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att yttra sig positivt
till Stiftelsen Vansbrohems anhållande om godkännande att uppföra åtta
lägenheter i fyra stycken parhus vid Korsnäsgårdsområdet i Dala-Järna.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt förslag mot Torsten Larssons (KD) förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för ordförandens förslag.
Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag.
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Pär Skagerling (M), Kurt-Lennart Karlsson (V), Leif Nilsson (C),
Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran
Andersson (S), Dick Bergkvist (KD) och Ulrika Gärds Åkeson (S).
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Med röstsiffrorna 5 ja och 5 nej, vari ordförandens utslagsröst för ja,
beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tillförordnad samhällsbyggnadschef, näringslivschef och ekonomichef,
tjänsteutlåtande 2020-04-29
Begäran om yttrande från Stiftelsen Vansbrohem, 2020-03-10
Vansbrohems styrelseprotokoll 2020-02-25 § 15
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KS § 96

Ärende KS 2019/1105

Bredbandsstrategi 2020-2025
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Bredbandstrategi 2020-2025.
Reservationer
Pär Skagerling (M) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Vansbro kommun behöver anta en ny bredbandsstrategi för att nå de
uppsatta regionala och nationella målen för bredbandsutbyggnaden. Förslag
på ny Bredbandsstrategi är framtagen och ersätter tidigare Bredbandsstrategi
som antogs av KF (2014-05-12, § 57) då prioriteringar och ekonomiska
förutsättningar behöver justeras.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstrategi
2020-2025.
Leif Nilsson (C) och Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till
ordförandens förslag.
Pär Skagerlings (M) förslag:
Ärendet återremitteras för att ta följande i beaktande vid en revidering:
- I det inledande stycket beskrivs de externa aktörernas utbyggnad vara
orsak till Vansbro kommuns bristfälliga måluppfyllelse då det gäller
procentuell del av medborgare och företag som har tillgång till bredband i
en viss hastighet. Detta har konsekvent förnekats kunna påverka negativt
sedan den tidigare strategin beslutades. Likaså har det konsekvent förnekats
att de externa aktörernas utbyggnad skulle påverka den kalkyl som fanns
med i den tidigare strategin. Redan 2015 påtalades detta faktum och man
hade redan då kunnat ändra såväl mål, strategi, kalkyl eller utbyggnadstakt.
Men det gjorde man inte.
- Man anger att bredbandsmålen ska uppnås via utbyggnad av fiber. Istället
borde man tillgodogöra sig även de mobila lösningar som redan finns och
som kommer att byggas ut innan målet ska vara uppnått. Dessa mobila
lösningar är även en förutsättning för att bl.a. kommunens företag inom
jord- och skogsbruk ska kunna utvecklas och vara fortsatt framgångsrika på
en konkurrensutsatt marknad.
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- Målen är orealistiska. De följer förvisso de nationella målen men med den
nationella fördelningen mellan städer och stadsnära områden gentemot
glesbefolkad landsbygd kan de nationella målen uppnås även om all
landsbygd inte når samma måluppfyllelse. Främst p.g.a. orimliga kostnader
fördelat på få medborgare.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer Leif Nilssons (C) förslag under bifall eller avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Nilssons (C) förslag.
Beslutsunderlag
Tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-04-29
Förslag till Bredbandstrategi 2020-2025
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KS § 97

Ärende KS 2020/512

Investering för fortsatt fiberutbyggnad
Förslag till kommunfullmäktige
15 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel för fortsatt
bredbandsutbyggnad enligt ny bredbandsstrategi.
Investeringsmedel avsätts med 4,2 miljoner kronor 2020, 7,1 miljoner
kronor 2021, 600 000 kronor 2022, 1,7 miljoner kronor 2023, 600 000
kronor 2024 och 600 000 kronor 2025.
Investeringen är intäktsfinansierad och är därmed inte en del av de årliga 17
miljoner kronor som fullmäktige avsätter.
Ärendet
Utifrån reviderad bredbandsstrategi som föreslås beslutas i
kommunfullmäktige 15 juni ska kommunstyrelsen utarbeta årliga
handlingsplaner för att konkretisera bredbandsutbyggnaden. För att fullfölja
bredbandsstrategin och följa regionala och nationella mål krävs ytterligare
15 miljoner kronor i investeringsmedel för åren 2020 till och med 2025.
Denna investering är intäktsfinansierad och belastar därmed inte den av
kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten på 17 miljoner kronor
per år.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
15 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel för fortsatt
bredbandsutbyggnad enligt ny bredbandsstrategi.
Investeringsmedel avsätts med 4,2 miljoner kronor 2020, 7,1 miljoner
kronor 2021, 600 000 kronor 2022, 1,7 miljoner kronor 2023, 600 000
kronor 2024 och 600 000 kronor 2025.
Investeringen är intäktsfinansierad och är därmed inte en del av de årliga 17
miljoner kronor som fullmäktige avsätter.
Leif Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomichef och tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande
2020-05-12
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KS § 98

Ärende KS 2020/509

Investering för projektering, om- och nybyggnation
samt renovering av särskilda boendeplatser
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
Påbörja projektering av utökning med 50 platser på Bäckaskog.
Prioriteringsområden ska vara att anpassa lokalerna efter verksamhetens
behov, minimera omflyttning av brukare under byggtiden, möjliggöra för ny
teknik och kostnadseffektivitet.
I möjligaste mån ska lägenheter inrymmas i nedre plan.
Avsätta 3 miljoner kronor av de av kommunfullmäktige ofördelade
investeringsmedlen för projektering av de 50 nya platserna.
Projekteringen ska vara färdig och begäran om finansiering för utökningen
av Bäckaskog med 50 platser ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast
2021-03-31. Beslut om finansiering kan tas i delar av projektet men ska då
åtföljas av uppskattad kostnad för hela projektet.
Påbörja utredning för utökning av Bergheden till 30 platser tillsammans
med Stiftelsen Vansbrohem. Prioriteringsområden ska vara att anpassa
lokalerna efter verksamhetens behov minimera omflyttning av brukare
under byggtiden, möjliggöra för ny teknik och kostnadseffektivitet. Förslag
på utförande ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2020-09-29 för
beslut om huruvida projektering ska påbörjas.
Reservationer
Torsten Larsson (KD) och Dick Bergkvist (KD) reserverar sig skriftligen
mot kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Av kommunens totalt 106 boendeplatser uppfyller inte 76 Boverkets krav
och myndighetskrav på ett boende för äldre och som ska ge den boende
tillgång till egen toalett och dusch med mera.
Boenden för personer med demenssjukdom ska särskilt anpassas för
målgruppen för att underlätta den kognitiva svikt som sjukdomen medför.
Det kan till exempel betyda särskilda krav på utformning av lokalerna,
färgsättning och ljudnivå. För att bedriva särskilt boende kostnadseffektivt
fordras en viss volym för att möjliggöra effektiv bemanning. Boendeenheter
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bör ha minst 10 platser och ett totalt antal platser per boende bör vara minst
30. En viktig faktor vid byggnation av särskilt boende är att lokalerna även
stödjer effektiva flöden, det vill säga till exempel att förråd och
sophantering ska vara väl planerade så att långa gångsträckor minimeras.
Dessa behov har tydliggjorts i det funktionsprogram för vård- och
omsorgsboende som har utarbetats och beslutats av kommunstyrelsen. De
kostnader som är redovisade är erfarenhetsmässiga schablonvärden för
respektive åtgärd. Efter att förstudier och skisser tagits fram kan en mer
detaljerad kalkyl per åtgärd tas fram och redovisas för kommunstyrelsen.
Innan påbörjandet av respektive åtgärd och entreprenad ska
kommunstyrelsen besluta om antagande av entreprenör. Det innebär att
innan verkställighet krävs det ytterligare beslut av kommunstyrelsen. De
bidrag som finns att söka hos Boverket för både ombyggnad och nybyggnad
kommer att sökas för respektive åtgärd.
Förslag
Leif Nilssons (C) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Påbörja projektering av utökning med 50 platser på Bäckaskog.
Prioriteringsområden ska vara att anpassa lokalerna efter verksamhetens
behov, minimera omflyttning av brukare under byggtiden, möjliggöra för ny
teknik och kostnadseffektivitet.
I möjligaste mån ska lägenheter inrymmas i nedre plan.
Avsätta 3 miljoner kronor av de av kommunfullmäktige ofördelade
investeringsmedlen för projektering av de 50 nya platserna.
Projekteringen ska vara färdig och begäran om finansiering för utökningen
av Bäckaskog med 50 platser ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast
2021-03-31. Beslut om finansiering kan tas i delar av projektet men ska då
åtföljas av uppskattad kostnad för hela projektet.
Påbörja utredning för utökning av Bergheden till 30 platser tillsammans
med Stiftelsen Vansbrohem. Prioriteringsområden ska vara att anpassa
lokalerna efter verksamhetens behov minimera omflyttning av brukare
under byggtiden, möjliggöra för ny teknik och kostnadseffektivitet. Förslag
på utförande ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2020-09-29 för
beslut om huruvida projektering ska påbörjas.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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1. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja projektering av en ny vård- och
omsorgsbyggnad i tre plan på Bäckaskog.
2. I etapp 1 avstämma 3 miljoner kronor för projektering av nybyggnad av
ny vård- och omsorgsbyggnad i tre plan på Bäckaskog av de av
kommunfullmäktige ofördelade investeringsmedlen.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till och behovet av
att utöka antalet särskilda boendeplatser till 20-30 i Bergheden i befintliga
byggnader eller genom nybyggnad. Samverkan ska ske med Stiftelsen
Vansbrohem.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Uppdra till förvaltningen att senast 2020-12-31 lämna ett heltäckande
förslag innehållande det totala beräknade behovet av särskilda boendeplatser
inklusive eventuella korttidsplatser, antal platser för trygghetsboende samt
lokalisering av särskilda boendeplatser och platser för trygghetsboende. I
det heltäckande förslaget ska slutsatser som framkommer i det pågående
arbetet med framtagande av äldreomsorgsplan och erfarenheter från
pågående pandemi arbetas in.
Beslutsgång
Ordförande ställer Leif Nilssons (C) förslag mot Torsten Larssons (KD)
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Nilssons (C)
förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för Leif Nilssons (C) förslag
Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Pär Skagerling (M), Monica Ericsson (S), Kurt-Lennart Karlsson
(V), Leif Nilsson (C), Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nall Lars-Göran Andersson (S), Dick
Bergkvist (KD) och Ulrika Gärds Åkeson (S).
Med röstsiffrorna 6 ja och 4 nej beslutar kommunstyrelsen enligt Leif
Nilssons (C) förslag.
Beslutsunderlag
Socialchef och tillförordnad fastighetschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28
Rapport om läget och behov i Vansbro.
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KS § 99

Ärende KS 2020/510

Drift särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och
med 2022-04-01
Beslut
Ny upphandling ska genomföras för drift av särskilt boende och hemtjänst i
Äppelbo för fortsatt entreprenaddrift från och med 2022-04-01. Underlag
för beslut om upphandlingsmodell ska utarbetas och beslutas av
kommunstyrelsen 2020-06-16.
Reservationer
Ulrika Gärds Forsberg (S), Kurt-Lennart Karlsson (V), Nall Lars-Göran
Andersson (S) och Monica Ericsson (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Sedan 2012-04-01 drivs särskilt boende, hemtjänst och
träffpunktsverksamhet i Äppelbo på entreprenad av Adium omsorg AB.
Med anledning av att nuvarande entreprenadavtal upphör 2022-03-31
behöver ett nytt ställningstagande tas om driften från och med 2022-04-01.
Förslag
Pär Skagerlings (M) förslag:
Ny upphandling ska genomföras för drift av särskilt boende på Bergheden
för fortsatt entreprenaddrift från och med 2022-04-01. I upphandlingen ska
utökning av boendet till totalt 30 platser beaktas. Underlag för beslut av
upphandlingsmodell ska utarbetas och beslutas av kommunstyrelsen 202006-16.
Ny upphandling ska genomföras för entreprenaddrift av hemtjänsten i
Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås från och med 2022-04-01. Underlag
för beslut om upphandlingsmodell ska utarbetas och beslutas av
kommunstyrelsen 2020-06-16.
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Ny upphandling ska genomföras för drift av särskilt boende och hemtjänst i
Äppelbo för fortsatt entreprenaddrift från och med 2022-04-01. Underlag
för beslut om upphandlingsmodell ska utarbetas och beslutas av
kommunstyrelsen 2020-06-16.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag.
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Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
När nuvarande entreprenadavtal gällande drift av särskilt boende, hemtjänst
och träffpunktsverksamhet i Äppelbo löper ut 2022-03-31 ska
verksamhetsdriften övergå till egenregi från och med 2022-04-01.
Kurt-Lennart Karlsson (V) och Ulrika Gärds Åkeson (S) yrkar bifall till Nall
Lars-Göran Anderssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Lars-Olov Liss (C) förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser Lars-Olov Liss (C) förslag till huvudförslag.
Kommunstyrelsen har att utse motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag mot Pär
Skagerlings (M) förslag och finner att kommunstyrelsen utser Pär
Skagerlings (M) förslag till motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för att Pär Skagerlings (M) förslag utses till motförslag
Nej-röst för att Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag utses till motförslag
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Pär Skagerling (M), Leif Nilsson (C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), KurtLennart Karlsson (V) och Ulrika Gärds Åkeson (S).
Avstår gör Torsten Larsson (KD), Dick Bergkvist (KD) och Lars-Olov Liss
(C).
Med röstsiffrorna 3 ja, 4 nej och 3 avstår beslutar kommunstyrelsen att utse
Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag till motförslag.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för Lars-Olov Liss (C) förslag
Nej-röst för Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag
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Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Torsten Larsson (KD), Pär Skagerling (M), Leif Nilsson (C), Dick
Bergkvist (KD), Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), KurtLennart Karlsson (V) och Ulrika Gärds Åkeson (S).
Med röstsiffrorna 6 ja och 4 nej beslutar kommunstyrelsen enligt Lars-Olov
Liss (C) förslag.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-04-02
Bilaga 1 Kartläggning och analys av omvärldsfaktorer inför upphandling
entreprenaddrift särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo.
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KS § 100

Ärende KS 2020/486

Gemensamt driftbolag Vansbro kommun och Stiftelsen
Vansbrohem
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda
gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen
Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag för att
starta ett bolag.
Beslut
Tidigare beslut (KS 2016/359) om att utreda möjligt fastighetsbolag
upphävs härmed.
Reservationer
Lars-Olov Liss (C), Leif Nilsson (C) och Stina Munters (C) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Pär Skagerling (M) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Vansbro kommun och stiftelsen Vansbrohem har sedan hösten 2019 arbetat
med att hitta samverkansformer för verksamheterna. Detta med syftet att
skapa bästa möjliga förutsättningen för en effektiv fastighetsdrift, -underhåll
och -service ur ett koncernperspektiv.
Facklig information kommer att genomföras under första halvåret 2020.
Förslag
Leif Nilssons (C) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda
gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen
Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag för att
starta ett bolag.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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1. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda
gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen
Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag för att
starta ett bolag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. Tidigare beslut (KS 2016/359) om att utreda möjligt fastighetsbolag
upphävs.
Pär Skagerling (M) yrkar avslag på Leif Nilssons (C) och Torsten Larssons
(KD) förslag.
Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Leif Nilssons (C) förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser Leif Nilssons (C) förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer Pär Skagerlings (M) förslag och Torsten Larssons (KD)
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Torsten Larssons
(KD) förslag till motförslag.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för Leif Nilssons (C) förslag
Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Leif Nilsson (C), Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran
Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V), Dick Bergkvist (KD) och Ulrika
Gärds Åkeson (S).
Avstår gör Pär Skagerling (M).
Med röstsiffrorna 3 ja, 6 nej och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
Torsten Larssons (KD) förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunchef, tillförordnad fastighetschef och utredare, tjänsteutlåtande
2020-04-27
”Rapport – fastighetssamverkan”
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KS § 101

Ärende KS 2020/23

Återkoppling av åtgärdsplan 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återkoppling av åtgärdsplan 2020.
De åtgärder som förväntas ge mest ekonomisk effekt ska prioriteras.
Respektive utskott genomför en grundligare genomgång av åtgärdsplanen
och följer upp de olika åtgärderna utifrån utskottens arbetsfördelning.
De åtgärder som är avslutade med eller utan effekt tas bort från
åtgärdsplanen till nästa rapportering.
De åtgärder som inte kräver politiska beslut ska omedelbart åtgärdas.
För förvaltningsområden som prognosticerar underskott för 2020 ska en
särskild arbetsgrupp tillsättas, som ska bestå av kompetens inom personal,
ekonomiavdelningen samt kommunchef. Dessa tillsammans med ansvarig
förvaltningsområdeschef ska snarast arbeta fram en åtgärdsplan för ekonomi
i balans.
Ärendet
Kommunstyrelsen tar del av återrapportering av åtgärdsplan 2020. Totalt
finns 90 åtgärder som ska genomföras för en ekonomi i balans, vissa
politiskt beslutade och andra som ska genomföras i förvaltningen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner återkoppling av åtgärdsplan 2020.
De åtgärder som förväntas ge mest ekonomisk effekt ska prioriteras.
Respektive utskott genomför en grundligare genomgång av åtgärdsplanen
och följer upp de olika åtgärderna utifrån utskottens arbetsfördelning.
De åtgärder som är avslutade med eller utan effekt tas bort från
åtgärdsplanen till nästa rapportering.
Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag:
De åtgärder som inte kräver politiska beslut ska omedelbart åtgärdas.
För förvaltningsområden som prognosticerar underskott för 2020 ska en
särskild arbetsgrupp tillsättas, som ska bestå av kompetens inom personal,
ekonomiavdelningen samt kommunchef. Dessa tillsammans med ansvarig
förvaltningsområdeschef ska snarast arbeta fram en åtgärdsplan för ekonomi
i balans.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-27
Rapport – Återkoppling åtgärdsplan 2020 (mars)
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KS § 102

Ärende KS 2020/491

Intern kontrollplan 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för 2020.
Ärendet
Intern kontrollplan för 2020 har utarbetats utifrån uppföljningen av 2018
och 2019 års plan samt bedömning av risker. Syftet med den interna
kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga
fel begås. Den interna kontrollen ska därmed bidra till att
ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och att den bedrivs så
effektivt och säkert som möjligt utifrån medborgaren. Vidare syftar den
interna kontrollen till att skapa trygghet för medarbetarna genom att skydda
dem från oberättigade misstankar om oegentligheter.
När det gäller punkten ”Uppföljning attester” är beslut ej taget om
Attestreglemente och tillämpningsanvisningar. Attestreglemente behandlas
på kommunfullmäktige den 15 juni och tillämpningsanvisningar
på kommunstyrelsen 19 maj.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-28
Intern kontrollplan för 2020
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KS § 103

Ärende KS 2020/19

Digital distribuering av handlingar till förtroendevalda
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa enklare bärbara datorer utan
mobilt bredband till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och jävsnämnden varpå alla kallelser och handlingar ska
distribueras digitalt. Det ska skapas en politikerportal där alla handlingar,
med undantag av sekretessärenden och ärenden som kan anses vara
olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda har tillgång till portalen.
Den merkostnad som beräknas för detta alternativ förväntas kunna
finansieras genom att andra kostnader minskar.
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-01-14 gavs förvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla möjligheterna för
förtroendevalda att få tillhandahållna läsplattor och/eller mobila
abonnemang snarast eller så snart eventuella bindningstider löper ut, samt
att använda en portal där förtroendevalda får inloggning. Möjlighet att få
handlingar i pappersform ska erbjudas till de förtroendevalda som så begär.
Skäl för uppdraget anförs vara att då Vansbro kommun står inför
ekonomiska utmaningar bör såväl förvaltning som politik göra
ansträngningar för att spara. Flera kommuner erbjuder inte teknisk
utrustning till förtroendevalda utan endast inloggning till en portal, som kan
nås från egna telefoner, surfplattor och datorer (KS 2020/19).
Samtidigt finns det en motion inlämnad av Wahan Harutun, (KP) (KS
2019/403) där intentionen är att alla förtroendevalda i kommunfullmäktige
bör förses med surfplattor.
Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införskaffa
enklare bärbara datorer utan mobilt bredband till ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och jävsnämnden varpå alla
kallelser och handlingar ska distribueras digitalt. Det ska skapas en
politikerportal där alla handlingar, med undantag av sekretessärenden och
ärenden som kan anses vara olämpliga, läggs ut och där alla förtroendevalda
har tillgång till portalen. Den merkostnad som beräknas för detta alternativ
förväntas kunna finansieras genom att andra kostnader minskar.
Torsten Larssons (KD) förslag:
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Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om distribuering av handlingar
digitalt tas upp under 2021 och när webbsändningar av fullmäktiges
sammanträden påbörjats.
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen beslutar:
-Att avveckla möjligheten för förtroendevalda att få tillhandahållna
läsplattor och/eller mobila abonnemang snarast eller så snart eventuella
bindningstider löper ut.
-Att ge förvaltningen i uppdrag att använda en portal där förtroendevalda får
inloggning. Möjlighet att få handlingar i pappersform ska erbjudas till de
förtroendevalda som så begär.
Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införskaffa
enklare bärbara datorer utan mobilt bredband till ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och jävsnämnden varpå alla
kallelser och handlingar ska distribueras digitalt. Den merkostnad som
beräknas för detta alternativ förväntas kunna finansieras genom att andra
kostnader minskar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Lars-Olov Liss (C) förslag.
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28
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KS § 104

Ärende KS 2020/151

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges
demokratiberedning
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges demokratiberedning läggs vilande i avvaktan på att
vägledningsdebatt genomförts och att inga arvoden utgår under tiden.
Kommunstyrelsen övertar tillsvidare demokratiberedningens uppgifter som
beredning av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglementen och
återrapportering av partistöd.
Reservationer
Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V), Monica
Ericsson (S) och Ulrika Gärds Forsberg (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges
demokratiberedning.
Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att
bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av
demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt
kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets
processledare.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-10 bordlades ärendet med
förslag till fullmäktiges presidium om att genomföra en vägledningsdebatt
avseende kommunens framtida demokratiarbete.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-07 beslutade
kommunstyrelsen att ärendet skulle tas upp för behandling vid
kommunstyrelsens informationsdag.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att kommunfullmäktiges demokratiberedning läggs vilande i avvaktan på
att vägledningsdebatt genomförts och att inga arvoden utgår under tiden.
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2. Att kommunstyrelsen tillsvidare övertar demokratiberedningens uppgifter
som beredning av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglementen och
återrapportering av partistöd.
Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag:
Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-04-07 KS § 91
Protokollsutdrag 2020-03-10 KS § 43
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-16
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KS § 105

Ärende KF 2020/3

Skrivelse om kommunfullmäktiges
demokratiberedning
Förslag till kommunfullmäktige
Inkommen skrivelse föranleder ingen åtgärd.
Ärendet
Från Wahan Harutun har inkommit en skrivelse. Skrivelsen riktar sig dels
mot demokratiberedningens arbete dels anklagas förvaltningen för trolöshet
mot huvudman.
Efter kontakter med SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) jurister lyfts
denna fråga till kommunfullmäktige. SKRs jurister bedömer att detta inte är
en kommunal angelägenhet, trolöshet mot huvudman regleras i
Brottsbalken. Förslaget är därför att besluta om att skrivelsen inte föranleder
någon åtgärd i kommunen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Inkommen skrivelse föranleder ingen åtgärd.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-04-29
Mail från Wahan Harutun
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KS § 106

Ärende KS 2020/523

Årsredovisning 2019 Brandkåren Norra Dalarna
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Brandkåren Norra Dalarnas årsredovisning
för 2019.
Ärendet
Brandkåren norra Dalarna är ett kommunförbund som startade 1 januari
2019 och svarar för räddningstjänsten i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och
Älvdalens kommuner. Utfallet för året är positivt med 104 tkr. Intäkterna för
året är betydligt lägre än budgeterat (950 tkr), detta har parerats med lägre
omkostnader. Förbundet övertog medlemskommunernas semesterlöneskuld
till anställd personal per den 2018-12-31 vilket också reglerats med
ytterligare bidrag.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Brandkåren
Norra Dalarnas årsredovisning för 2019.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-05-06
Revisionsberättelse 2019 samt bilaga
Granskning av årsredovisning per 2019-12-31
Protokollsutdrag Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 2020-02-13 § 3
Brandkåren Norra Dalarnas årsredovisning och årsbokslut 2019
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KS § 107

Ärende KS 2020/390

Årsredovisning 2019 Stiftelsen Vansbrohem
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för
2019.
Ärendet
Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2019 med
tillhörande resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett
överskott med 312 tkr.
Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet
inklusive 2019 års överskott, totalt 2 337 663 kronor överförs i ny räkning.
Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2019 samt att överlämna
årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige.
Revisorerna gör bland annat följande uttalanden:
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Utöver revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2019. Enligt
revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt
högsta lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
2019-12-31 nyttjade Stiftelsen Vansbrohem 114,2 mkr (2018-12-31: 114,2
mkr) av utrymmet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Stiftelsen
Vansbrohems årsredovisning för 2019.
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Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-01
Protokollsutdrag Stiftelsen Vansbrohem 2020-02-25 § 14
Årsredovisning 2019 Stiftelsen Vansbrohem
Revisionsberättelse 2019 Stiftelsen Vansbrohem
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KS § 108

Ärende KS 2020/431

Årsredovisning 2019 Västerdalarnas
utbildningsförbund
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds
årsredovisning för 2019.
Ärendet
Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har som ändamål att genom
samverkan mellan medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och
Vansbro kommun bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna.
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.
Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 har upprättats och överlämnats till
medlemskommunerna för godkännande samt ställningstagande kring
ansvarsprövning.
Förbundets utfall 2019 är ett totalt underskott om 17,8 mkr. Underskottet
täcks, i enlighet med förbundsordningen, av tillkommande medlemsbidrag
innebärande att årets redovisade resultat för VDUF uppgår till 0 mkr.
Vansbro kommuns andel av underskottstäckningen är 7,2 mkr. Efter beslut
om likvidation bildades en styrgrupp i januari 2019 för att leda arbetet med
en verksamhetsövergång till respektive ägarkommun från och med år 2020.
Revisorerna gör följande uttalande:
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningens resultat redovisas i bilagorna ‘Översiktlig granskning av
delårsrapport 2019-08-31” och ”Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2019-12-31”.
Utfallet för 2019 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat
om 17,8 mkr. Direktionen har för räkenskapsåret fastställt riktlinjer för god
ekonomisk hushållning som innebär att verksamhetens kostnader skall högst
uppgå till 117 mkr. Det målet har uppnåtts då kostnaderna uppgår till 113,9
mkr. Direktionen har fastställt mål för systematiskt kvalitetsarbetet i mars
2018 vilket anges vara verksamhetsmål för 2019. Dessa mål har inte
uppnåtts då ett av målen inte uppnåtts och fyra mål inte har mätts för 2019.
Måluppfyllelsen är således inte förenlig med kommunfullmäktiges mål för
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god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att direktionens interna
kontroll inte har fungerat tillfredsställande.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt enskilda ledamöter i densamma.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den
kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner
kommunalförbundets årsredovisning för 2019.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västerdalarnas
utbildningsförbunds årsredovisning för 2019.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-29
Protokollsutdrag Västerdalarnas Utbildningsförbund 2020-03-18 § 3
Revisionsrapport och revisionsberättelse för år 2019
Årsredovisning 2019 Västerdalarnas Utbildningsförbund
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KS § 109

Ärende KS 2020/508

Årsredovisning för samordningsförbundet Finsam
Västerdalarna 2019
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Finsam
Västerdalarnas årsredovisning för 2019.
Ärendet
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat
årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundets resultat uppgår till
+186 976 kr (2018 -69 835).
Finsam Västerdalarnas styrelse skriver i de sammanfattande kommentarerna
för det ekonomiska utfallet: ”Den 4 juni 2018 blev Finsam Västerdalarna
utsatta för ett bedrägeri. Förövarna fick tillgång till Finsam Västerdalarnas
konton, den summa som förövarna stal var 200 000 kronor, händelsen är
polisanmäld – polisutredning pågår. Finsam Västerdalarna har ställt krav på
kommunen att återbetala hela beloppet. Detta har ännu ej skett.”
Förbundet har inte lyckats att efterleva den budget som lagts, istället för ett
underskott med 196 tkr blev resultatet ett överskott med 187 tkr. Det
ackumulerande överskottet, som uppgick till 143 263 kr per den 31
december 2018, planerades att användas under året till insatser och
overheadkostnader. Några av de största posterna som inte överensstämmer
med budget är arvode till förbundschef som blev cirka 123 tkr mindre än
budgeterat, detta med anledning av de byten av förbundschef som gjorts
under året. När det gäller hyra av lokaler blev kostnaden 72 tkr lägre än
budgeterat, detta med anledning av att man under året flyttat in i lokaler som
kommunen subventionerar hyran för. Även kostnader för utbildning och
samverkansaktiviteter landande tillsammans 71 tkr under budget. Orsaken
till detta får nog tillskrivas bytet av förbundschef eftersom ett förbund
oundvikligen tappar fart när detta sker. Eget kapital vid årets slut är totalt
530 tkr. Förbundet kommer efter revisionen 2019 göra en reviderad budget
för att nå en större träffsäkerhet under 2020. Samordningsförbundet Finsam
Västerdalarnas revisorer har granskat årsredovisningen för år 2019.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och
att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen
om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppfyllda.
Revisorerna tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
godkänna Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för
2019.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-30
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
Revisionsberättelse
Revisionsrapport 2019-12-31
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KS § 110

Ärende KS 2020/459

Revidering av jävsnämndens reglemente
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för jävsnämnden i
Vansbro kommun genom att införa en § 23 enligt följande (övriga paragrafer
förskjuts):
”Jävsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla
detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Jävsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i jävsnämnden.”
Ärendet
Fullmäktige har enligt kommunallagen 6 kap. 24 § att besluta om att ge
ledamöter möjlighet att delta i en nämnds sammanträden på distans. Med
anledning av risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har ett
förslag utarbetats syftande till att jävsnämndens ledamöter och ersättare ska
kunna delta i nämndens sammanträden på distans.
2020-04-06 beslutade kommunfullmäktige att ge ledamöter i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige motsvarande möjlighet till
deltagande på distans.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för jävsnämnden i
Vansbro kommun genom att införa en § 23 enligt följande (övriga paragrafer
förskjuts):
”Jävsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
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beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla
detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Jävsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i jävsnämnden.”
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-04-17
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KS § 111

Ärende KS 2020/462

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår inte kommunfullmäktige att revidera
krisledningsnämndens reglemente.
Reservationer
Ulrika Gärds Forsberg (S), Nall Lars-Göran Andersson (S) och KurtLennart Karlsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Fullmäktige har enligt kommunallagen 6 kap. 24 § att besluta om att ge
ledamöter möjlighet att delta i en nämnds sammanträden på distans. Med
anledning av risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har ett
förslag utarbetats syftande till att krisledningsnämndens ledamöter och
ersättare ska kunna delta i nämndens sammanträden på distans.
2020-04-06 beslutade kommunfullmäktige att ge ledamöter i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige motsvarande möjlighet till
deltagande på distans.
Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inte kommunfullmäktige att revidera
krisledningsnämndens reglemente.
Pär Skagerling (M) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag.
Ulrika Gärds Forsbergs (S) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för
krisledningsnämnden i Vansbro kommun genom att införa en § 21 enligt
följande (övriga paragrafer förskjuts):
”Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla
detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i krisledningsnämnden.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Lars-Olov Liss (C) förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för Lars-Olov Liss (C) förslag
Nej-röst för Ulrika Gärds Forsbergs (S) förslag
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Torsten Larsson (KD), Pär Skagerling (M), Leif Nilsson (C), Dick
Bergkvist (KD), Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C).
Nej röstar Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V) och
Ulrika Gärds Åkeson (S).
Avstår gör Monica Ericsson (S).
Med röstsiffrorna 6 ja, 3 nej och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
Lars-Olov Liss (C) förslag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-04-17
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KS § 112

Ärende KS 2020/506

Attestreglemente
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Vansbro kommun.
Paragraferna 10-12 utgår från Reglemente för hantering av ekonomiska
transaktioner, dessa ersätts av Attestreglemente för Vansbro kommun.
Ärendet
Kommunen har sedan 2008 ett reglemente för hantering av ekonomiska
transaktioner (KS 2008/46). Paragraferna 10-12 behandlar reglerna kring
attest och jäv. Dessa punkter ingår numer i det mer omfattande reglementet
Attestreglemente för Vansbro kommun. Anledningen till upprättandet av ett
särskilt reglemente för attest är för att bättre säkerställa en god intern
kontroll genom tillförlitliga och rättvisande attesteringar, att regler för
kontroller följs och att ekonomiska transaktioner bokförs korrekt enligt
uppställda krav, lagkrav och god redovisningssed.
Attestreglementet kompletteras av tillämpningsanvisningar vars syfte är
tillsammans med attestreglementet säkerställa en god kontroll av
ekonomiska transaktioner. Tillämpningsanvisningarna är ett komplement
och ska användas som stöd till alla som deltar i hanteringen av ekonomiska
transaktioner i Vansbro kommun. Anvisningarna beslutas av
Kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Vansbro kommun.
Paragraferna 10-12 utgår från Reglemente för hantering av ekonomiska
transaktioner, dessa ersätts av Attestreglemente för Vansbro kommun.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-30
Attestreglemente Vansbro kommun, daterade 2020-04-03
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KS § 113

Ärende KS 2020/507

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen antar Tillämpningsanvisningar till attestreglemente.
Ärendet
Kommunen har sedan 2008 ett reglemente för hantering av ekonomiska
transaktioner (KS 2008/46). Paragraferna 10-12 behandlar reglerna kring
attest och jäv. Dessa punkter ingår numer i det mer omfattande reglementet
Attestreglemente för Vansbro kommun som behandlas i
Kommunfullmäktige den 15 juni, (KS 2020/506).
Attestreglementet är ett övergripande regelverk som kompletteras med
tillämpningsanvisningar och detta ska användas som stöd för alla som deltar
i hanteringen av ekonomiska transaktioner i Vansbro kommun.
Syftet med tillämpningsanvisningarna är att de tillsammans med
attestreglementet ska säkerställa en god kontroll av alla ekonomiska
transaktioner för att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom
säkerställa att ekonomiska transaktioner som bokförs är korrekta.
För att kunna följa upp att regelverket följs har punkten ”Uppföljning
attester” förts in i internkontrollplanen för år 2020.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen antar Tillämpningsanvisningar till attestreglemente.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-30
Tillämpningsanvisningar till attestreglemente, daterade 2020-04-03
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KS § 114

Ärende KS 2020/490

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre
Dalarna
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige konstaterar att Länsstyrelsen vid sin inspektion av
överförmyndarverksamheten i kommunen inte har något att anmärka.
Ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna.
Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggningen följer
reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt
sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera
dels registret över ärenden enligt föräldrabalken, dels stickprovsvis utvalda
akter. De akter man valt att granska hör till områdena förvaltarskap,
godmanskap, ensamkommande och förmynderskap. I samtliga fall har
länsstyrelsen inget att anmärka.
Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över den genomförda inspektionen.
Inspektionen genomfördes den 6 november 2019.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktige konstaterar att Länsstyrelsen vid sin inspektion av
överförmyndarverksamheten i kommunen inte har något att anmärka
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
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KS § 115

Ärende KS 2020/457

Yttrande med anledning av Trafikverkets utredning av
alternativ för rastplats i Vansbro kommun
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Yttrande med anledning av Trafikverkets
utredning av alternativ för rastplats i Vansbro kommun, daterat 2020-05-19,
till Trafikverket, med följande revideringar:
- Under Gamla sågverkstomten läggs till att det ska möjliggöras för
latrintömning.
- Under Härjån ändras ”länsväg” till ”riksväg”.
Ärendet
Under 2012 tog Trafikverket fram ett planeringsunderlag för rastplatser efter
en inventering som genomfördes under 2009 där behovet av rastplatser och
rastmöjligheter kartlades. Fokus på inventeringen låg på att tillgodose
yrkestrafikens krav på kör- och vilotider. Rastplatser ska tillgodose
trafikanternas behov av bland annat vila, rekreation, toalettbesök och
information. De ska även upplevas som trygga, tillgängliga och attraktiva
för alla trafikanter.
Inventeringen visade att omkring Vansbro fanns behovet av rastplats på E16
och väg 26. Förhoppningen var att hitta en lokalisering som kunde
tillgodose båda dessa vägar.
Trafikverket har tagit fram flera lokaliseringsutredningar från år 2014-2019.
Den slutgiltiga utredningen är det PM som Vansbro kommun har fått
möjlighet att yttra sig över.
Ett förslag till yttrande har arbetats fram, varigenom kommunstyrelsen
uttrycker att en rastplats på sågverkstomten i centrala Vansbro skulle
tillgodose kraven på kör- och vilotider för yrkestrafik och samtidigt erbjuda
faciliteter som övernattning och restaurang och handel.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar Yttrande med anledning av Trafikverkets
utredning av alternativ för rastplats i Vansbro kommun, daterat 2020-05-19,
till Trafikverket.
Pär Skagerlings (M) tilläggsförslag:
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Under Gamla sågverkstomten läggs till att det ska möjliggöras för
latrintömning.
Nall Lars-Göran Anderssons (S) ändringsförslag:
Under Härjån ändras ”länsväg” till ”riksväg”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt förslag under bifall eller avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Pär Skagerlings (M) tilläggsförslag under bifall eller
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Nall Lars-Göran Anderssons (S) ändringsförslag under
bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-05-19
Förslag till yttrande, 2020-05-19
Vansbro Rastplats - Remiss, TRV 2019/92293
PM Rastplatser i Vansbro
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KS § 116

Ärende KS 2020/516

Lokal trafikföreskrift gällande Järnvägsgatan och
Norra Allégatan
Beslut
Kommunstyrelsen inför lokal trafikföreskrift KS 2020/516 som innebär
förbud mot fordonstrafik alla dagar mellan kl. 01.30 – 05.30 med undantag
av vissa fordon med tillstånd på Järnvägsgatan samt Norra Allégatan i
Vansbro.
Ärendet
Problem med rundkörning samt högt spelande musik från fordon som
kvällar och nattetid kör runt i centrala delarna av Vansbro har uppstått.
Detta får till följd att många boende i området får sin nattsömn störd samt
att trafiksituationen i området blir osäker. Detta har pågått under en längre
tid.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen inför lokal trafikföreskrift KS 2020/516 som innebär
förbud mot fordonstrafik alla dagar mellan kl. 01.30 – 05.30 med undantag
av vissa fordon med tillstånd på Järnvägsgatan samt Norra Allégatan i
Vansbro.
Beslutsunderlag
Tillförordnad samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-05-08
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KS § 117

Ärende KS 2020/387

Uppföljning av särskilt boende i egen regi 2020
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot och informerats om rapport över
uppföljning av särskilt boende i egen regi 2020.
Ärendet
Uppföljning av särskilt boende, Bäckaskog, Vansbro kommun har gjorts.
Underlaget till rapporten har samlats in genom enkät och verksamhetsbesök
i verksamheten. Granskning av den sociala dokumentationen har
genomförts. Bedömning är att boendet har en fungerande verksamhet. De
identifierade områden där det finns risker är social dokumentation och
upprättande av skriftliga rutiner där det saknas samt revidering av rutiner.
Verksamheten har informerats och har kännedom om de områden som
behöver förbättras. Handlingsplan är upprättad i verksamheten som bedöms
vara tillräcklig för att åtgärda de risker som identifierats.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har tagit emot och informerats om rapport över
uppföljning av särskilt boende i egen regi 2020.
Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2020-04-29
Rapport – Uppföljning särskilt boende egen regi 2020
Handlingsplan
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KS § 118

Ärende KS 2020/31

Vansbro kommuns kulturpris 2020
Beslut
Backolars Johan Hermansson tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2020.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att utse mottagare av Kulturpris 2020.
Vansbro kommuns kulturpris delas ut varje år och är till för att
uppmärksamma personer som utfört verksamhet inom kulturområdet som
har varit viktig för kommunen och invånarna.
Förslag
Monica Ericssons (S) förslag:
Backolars Johan Hermansson tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2020.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna nomineringar, 2020-04-29
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KS § 119

Ärende KS 2020/291

Vansbro kommuns naturpris 2020
Beslut
Britt-Marie Brandt tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2020.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att utse mottagare av Naturpris 2020.
Vansbro kommuns naturpris delas ut varje år och är till för att
uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla
naturmiljöer i kommunen. Den som får priset ska ha en personlig
anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området
natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna.
Förslag
Ordförandens förslag:
Britt-Marie Brandt tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2020.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna nomineringar, 2020-04-29
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KS § 120

Ärende KS 2020/475

Riktlinjer för socialtjänstens arbete med vuxen och
missbruk- och beroendevård
Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer Vuxen och missbruks- och beroendevård
att gälla från och med 2020-07-01, med tillägg om Lex Maja.
I och med det upphävs beslut KS § 333/2005 gällande Styrdokument för
arbetet med Missbruk i Vansbro kommun.
Ärendet
Som en del i arbetet med Kvalitetsledningssystemet för Socialt stöd och
omsorg ingår att se över tidigare styrdokument och ta fram nya kommunala
riktlinjer för socialtjänstens arbete med vuxen och beroende och
missbruksvård. 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 vuxen och missbruks- och beroendevård i Vansbro. I Vansbro
kommun finns sedan tidigare Styrdokument för arbetet med Missbruk i
Vansbro i Vansbro kommun. Dessa beslutades av kommunstyrelsen 200502-02 varför det finns behov av nya aktuella riktlinjer.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer Vuxen och missbruks- och beroendevård
att gälla från och med 2020-07-01, med tillägg om Lex Maja.
I och med det upphävs beslut KS § 333/2005 gällande Styrdokument för
arbetet med Missbruk i Vansbro kommun.
Beslutsunderlag
Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande
2020-04-07
Förslag till Riktlinjer för vuxen och missbruks- och beroendevård Vansbro
kommun

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 121

Ärende KS 2019/823

Kvalitetsuppföljning extern utförare Adium omsorg AB
2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner inkommen handlingsplan gällande
identifierade risker.
Ärendet
Uppföljning av avtal mellan Adium omsorg AB och kommunen har gjorts.
Underlaget till rapporten har samlats in genom enkät och verksamhetsbesök
hos Adium omsorg AB. Granskning av den sociala dokumentationen har
genomförts. Bedömning är att leverantören har en överlag fungerande
verksamhet, det har dock identifierats risker inom flera områden. Riskerna
gällande brister i den sociala dokumentationen bedöms föranleda behov av
en handlingsplan.
Övriga identifierade risker bedöms inte föranleda behov av särskild
handlingsplan men kommer att följas upp i samband med 2020 års
avtalsuppföljning.
Leverantören har upprättat en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur
leverantören arbetar med att utveckla den sociala dokumentationen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner inkommen handlingsplan gällande
identifierade risker.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-03-10 KS § 53
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2020-04-21
Handlingsplan på identifierade risker

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 122

Ärende KS 2019/1073

Regler för hur politiska partier representerade i
fullmäktige kan åberopa tjänstemannastöd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de partier som är representerade i
kommunfullmäktige äger rätt att åberopa förvaltningens stöd vid
förberedande partimöten inför ett fullmäktigesammanträde, vilket kallelse
utfärdats till.
Stöd erbjuds för de ärenden på dagordningen som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, främst
− mål och riktlinjer för verksamheten,
− budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
− nämndernas organisation och verksamhetsformer,
− årsredovisning.
Stödet åberopas alltid genom kommunchef.
Ärendet
Fullmäktige fastställde 2019-11-18 en handlingsplan för vitalisering av
kommunfullmäktige (KF 2019/80).
Fullmäktige har fastställt som mål att ett vitalt partiarbete ger fullmäktige
förutsättningar att fatta väl underbyggda beslut genom att erbjuda partierna
representerade i fullmäktige ett rimligt tjänstemannastöd för
kunskapsinhämtning i kommunala frågor vill fullmäktige uppnå detta mål.
Fullmäktige gav i handlingsplanen kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett förslag till regelverk för hur förvaltningen ska vara fullmäktiges partier
behjälplig i frågan. Eftersom kommunstyrelsen ansvarar för
förvaltningsorganisationen kan dock kommunstyrelsen fastställa
regelverket.
De partier som är representerade i kommunfullmäktige äger rätt att åberopa
förvaltningens stöd vid förberedande partimöten inför ett
fullmäktigesammanträde, vilket kallelse utfärdats till.
Stöd erbjuds för de ärenden på dagordningen som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, främst
− mål och riktlinjer för verksamheten,
− budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
− nämndernas organisation och verksamhetsformer,
− årsredovisning.
Stödet åberopas alltid genom kommunchef.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att de partier som är representerade i
kommunfullmäktige äger rätt att åberopa förvaltningens stöd vid
förberedande partimöten inför ett fullmäktigesammanträde, vilket kallelse
utfärdats till.
Stöd erbjuds för de ärenden på dagordningen som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, främst
− mål och riktlinjer för verksamheten,
− budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
− nämndernas organisation och verksamhetsformer,
− årsredovisning.
Stödet åberopas alltid genom kommunchef.
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 123

Ärende KS 2020/501

Samverkansavtal om bibliotekssamverkan i Dalarna
Beslut
Vansbro kommun sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och
Region Dalarna enligt föreliggande förslag och går därmed in i
bibliotekssamverkan Dalarna.
Ärendet
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under
2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS
2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020
föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om
bibliotekssamverkan i Dalarna.
Förslag
Ordförandens förslag:
Vansbro kommun sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och
Region Dalarna enligt föreliggande förslag och går därmed in i
bibliotekssamverkan Dalarna.
Beslutsunderlag
Bibliotekschef, tjänsteutlåtande 2020-04-15
Samverkansavtal för biblioteksverksamhet

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 124

Ärende KS 2020/179

Stöd till Ung Företagsamhet 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Ung Företagsamhet för 2020,
förutsatt att kommunen beviljas Skolverkets statsbidrag: Entreprenörskap i
skolan - huvudman.
Ärendet
Den ideella och politiskt obundna organisationen Ung Företagsamhet, UF,
ansöker från Vansbro kommun medfinansiering om 27 300 kronor för år
2020. Syftet med Ung Företagsamhet är att stärka den regionala och lokala
tillväxten, genom att stärka ungas förutsättningar till egenföretagande.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Ung Företagsamhet för 2020,
förutsatt att kommunen beviljas Skolverkets statsbidrag: Entreprenörskap i
skolan - huvudman.
Beslutsunderlag
Rektor Vansbro Utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2020-05-05

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 125

Ärende KS 2020/53

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående
skolor, enskilda huvudmän 2020
Beslut
Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag
till friskolor för 2020 som tagits fram av ekonomienheten och
skolförvaltningen enligt underlaget.
Ärendet
Beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till enskild
verksamhet/friskola för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9 görs årligen. Beräkningen
är gjord utifrån den budget för de olika verksamheten som gjorts för samma
verksamheter i kommunens regi, innevarande år 2020.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag
till friskolor för 2020 som tagits fram av ekonomienheten och
skolförvaltningen enligt underlaget.
Beslutsunderlag
Skolchef, tjänsteutlåtande 2020-04-29
Bidragskonstruktion 2020
Ersättning till enskilda huvudmän, 2020-04-29
IKE, 2020-04-29

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 126

Ärende KS 2020/86

Rapportering avseende dataskydd
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta åtgärder utifrån
rapportens slutsatser.
Förslag till åtgärder ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde
2020-12-01.
Ärendet
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen
syftar till att stärka individers skydd och respekten för deras integritet.
I förordningen framgår att myndigheter ska ha ett dataskyddsombud.
Ombudets roll är bland annat att övervaka efterlevnaden av
dataskyddslagstiftningen samt ge råd och vägledning till organisationen.
Rapportering sker till kommunens ledning.
Denna rapport sker som ett led i den vägledande uppgiften syftande till att
skapa ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet att nå följsamhet av
dataskyddsförordningen. Rapporten innehåller ett flertal förslag till åtgärder
som ska leda dit.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta åtgärder utifrån
rapportens slutsatser.
Förslag till åtgärder ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde
2020-12-01.
Beslutsunderlag
Dataskyddsombud, tjänsteutlåtande 2020-04-29
Rapport kommunens dataskyddsarbete, 2020-04-22

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 127

Ärende KS 2020/467

Genomlysning av individ- och familjeomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot information om resultatet av genomlysning
och utarbetad handlingsplan.
Utskottet omsorg ges i uppdrag att vid varje utskottsmöte under 2020 följa
upp hur arbetet utifrån handlingsplanen förlöper och rapportera resultatet av
uppföljningen till kommunstyrelsen.
Ärendet
En genomlysning av individ-och familjeomsorgens verksamhet har gjorts
avseende ekonomi, effektivitet, rutiner, arbetssätt, bemanning och underlag
för beslut. Genomlysningen har utmynnat i förslag på åtgärder som ska leda
till ett bättre tillvaratagande av resurser genom hemmaplanslösningar och
effektivare arbetssätt.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har tagit emot information om resultatet av genomlysning
och utarbetad handlingsplan.
Utskottet omsorg ges i uppdrag att vid varje utskottsmöte under 2020 följa
upp hur arbetet utifrån handlingsplanen förlöper och rapportera resultatet av
uppföljningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-04-30
Slutrapport
Populärversion av slutrapport
Handlingsplan

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 128

Ärende KS 2020/480

Månadsrapport mars 2020
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport mars 2020.
Ärendet
Föreligger månadsrapport för mars 2020.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport mars 2020.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2020 samhällsbyggnad
Månadsrapport mars 2020 utbildning kultur och fritid
Månadsrapport mars 2020 socialt stöd och omsorg
Månadsrapport mars 2020
Personalrapportering

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 129

Ärende KS 2020/489

Redovisning av delegationsbeslut maj 2020
Beslut
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen tar del av listor för redovisning av delegationsbeslut.
Redovisning sker regelbundet till kommunstyrelsen från delegater enligt
kommunstyrelsens delegationsordning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut LSS, 2020-03-18 - 2020-04-29
Delegationsbeslut SoL fn, 2020-03-18 - 2020-04-29
Delegationsbeslut ÄO, 2020-03-18 - 2020-04-29
Delegationsbeslut IFO 2020-04-29, 1
Delegationsbeslut IFO 2020-04-29, 2
Delegationsbeslut plan- och bygg 2020-03-18 - 2020-04-29
Delegationsbeslut miljö 2020-03-19 - 2020-04-29
Delegationsbeslut W3D3 2020-03-19 - 2020-04-29

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-05-19
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Kommunstyrelsen
KS § 130

Ärende KS 2020/504

Rapportering av domar maj 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar.
Ärendet
Inkomna domar och beslut ska rapporteras löpande till kommunstyrelsen.
Rapportering av domar föreligger från individ- och familjeomsorgen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar.
Beslutsunderlag
Avgiftshandläggare, tjänsteutlåtande 2020-04-29
Assistent individ- och familjeomsorgen, delgivningsbeslut 2020-02-19

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Kommunstyrelsen
KS § 131

Diskussionspunkt avseende detaljplaneändring
Ärendet
Kommunstyrelsen för diskussion avseende initierande av
detaljplaneändring. Ärendet behandlas i kommande kommunstyrelsekedja.

Justerande

Utdragsbestyrkande

2020-05-20

RESERVATION
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut angående yttrande gällande Stiftelsen
Vansbrohems anhållande om godkännande att uppföra lägenheter vid Korsnäsgårdsområdet
i Dala-]ärna.
Behovet av seniorbostäder i Dala-Järna är stort i och med att kön består av 25 personer. Vi
kan inte se att bostadsförsörjningen i kommunen skulle försvåras av tillkomsten av åtta
seniorlägenheter i Dala-Järna tvärtom kommer den att förbättras i och med att sökande till
seniorbostäder kommer att lämna hus och lägenheter, som blir lediga. Att invänta en
tidsödande dialog med många parter angående andra behov av bostäder skulle enbart dra ut
på tiden och senarelägga det angelägna uppförandet av seniorbostäder.
—

Givetvis är det rimligt att föra en dialog mellan Vansbro kommun, Näringslivsfunktionen och
Stiftelsen Vansbrohem, men dialog angående andra behov av bostadsbyggande behöver
enligt vår mening inte ske innan beslut fattas om byggande av seniorbostäder.

Torsten Larsson

Dick Bergkvis’

Reservation mot beslutet att anta Bredbandsstrategi 2020-2025

Jag reserverar mig mot beslutet att anta Bredbandsstrategi 2020-2025 av följande anledningar:
-l det inledande stycket beskrivs de externa aktörernas utbyggnad vara orsak till Vansbro kommuns
bristfälliga måluppfyllelse då det gäller procentuell del av medborgare och företag som har tillgång
till bredband i en viss hastighet. Detta har konsekvent förnekats kunna påverka negativt sedan den
tidigare strategin beslutades. Likaså har det konsekvent förnekats att de externa aktörernas
utbyggnad skulle påverka den kalkyl som fanns med i den tidigare strategin. Redan 2015 påtalades
detta faktum och man hade redan då kunnat ändra såväl mål, strategi, kalkyl eller utbyggnadstakt.
Men det gjorde man inte.
-Man anger att bredbandsmålen ska uppnås via utbyggnad av fiber. Istället borde man tillgodogöra
sig även de mobila lösningar som redan finns och som kommer att byggas ut innan målet ska vara
uppnått. Dessa mobila lösningar är även en förutsättning för att bl.a. kommunens företag inom jordoch skogsbruk ska kunna utvecklas och vara fortsatt framgångsrika på en konkurrensutsatt marknad.
-Målen är orealistiska. De följer förvisso de nationella målen men med den nationella fördelningen
mellan städer och stadsnära områden gentemot glesbefolkad landsbygd kan de nationella målen
uppnås även om all landsbygd inte når samma måluppfyllelse. Främst p.g.a. orimliga kostnader
fördelat på få medborgare.

Pär Skagerling
Moderaterna

2020-05-20

RESERVATION
Vi reserverat oss mot kommunstytelsens beslut angående om- och nybyggnation av särskift
boende.
Vi ifrågasätter att behovet av särskilda boendeplatser är så stort att det behövs 50 nya
platser vid Bäckaskog och en utökning till 30 platser vid Bergheden i Äppelbo. Med skapande
av trygghetsplatser kan behovet bli lägre. Att dessutom fatta beslut om 50 nya platser vid
Bäckaskog utan att precisera var de ska ligga och inte ha en ekonomisk kalkyl känner vi som
otillfredsställande. Vi önskat se en helhet i planeringen av särskilda boendeplatser och
trygghetsplatser i kommunen med beräknat behov, förslag till placering och ekonomisk
kalkyl. Dessutom önskar vi att slutsatser i det pågående arbetet med äldreomsorgsplan
arbetas in liksom erfarenheter från pågående pandemi.
Får vår del kan vi för att komma igång ställa oss bakom början av projektering av en ny värdoch omsorgsbyggnad i tre plan vid Bäckaskog och även en utredning gällande utökning till
20-30 platser vid Bergheden.

Torsten Larsson

Lb>

Dick B

Reservation mot beslut om gemensamt driftbolag Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem

Jag reserverar mig mot beslutet att starta driftbolag för kommunens och stiftelsens fastighetsskötsel.
Jag ser stor risk att den administrativa bördan ökar då det blir tre inblandade parter. Det verkar även
ha lagts mycket fokus på att kringgå upphandlingsregler. Det har i sig ett värde men att effektivisera
den egna organisationen borde vara av större vikt.
Att ena hela fastighetsbeståndet inkl. skötsel och underhåll i ett fastighetsbolag vore en avsevärt
bättre lösning. Det är uppenbart att den lösningen inte är önskvärd i förvaltningen då man t.o.m.
föreslår att 1(5 ska upphäva sitt tidigare beslut att utreda den möjligheten. Dessutom utan
återkoppling.
Det hade i utredningen även funnits visst värde i att nämna uppdraget förvaltningen har att lämna
externt hyrda lokaler.

Pär Skagerling
Moderaterna

