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Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 29 juni 2021 kl. 14.00 – 

15.05 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Anneli Hultgren (C) 

Lars-Olov Liss (C) 

Leif Nilsson (C), ers. N. Larsson 

Berglund 

Torsten Larsson (KD) 

John Säljgård (LPO) 

Pär Skagerling (M) 

Nils-Erik Edlund (S) 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Monica Ericsson (S) 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Ulrika Gärds Åkeson (S), ej § 122  

Övriga deltagare Kommunchef Catarina Willman 

Upphandlare Tobias Eriksson, § 122 

Skolchef Lars Lisspers §§ 122–124 

Sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, §§ 124–126 

Kommunsekreterare Sara Beya 

Utses att justera Nils-Erik Edlund 

Justeringens  

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2021-06-30 kl. 11.00 

Paragrafer §§ 122–126  

Sekreterare Sara Beya  

Ordförande Stina Munters  

Justerande Nils-Erik Edlund  
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KS § 122 Ärende KS 2021-00686 

Ställningstagande om fortsatt drift inom särskilt 
boende och hemtjänst Äppelbo 

Beslut 

Ärendet återremitteras för vidare dialog med aktuella aktörer. 

Ärendet 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en prisupphandling för 

entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 

2022-04-01 genomförts. Upphandlingen har avbrutits med anledning av inga 

anbud inkom. Nytt ställningstagande angående den fortsatta driften behöver 

fattas. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo ska från och med 2022-04-

01 övergå till egenregin. 

 

Kurt-Lennart Karlsson (V) och Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till Nall 

Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

 

Lars-Olov Liss (C) återremiss: 

Ärendet återremitteras för vidare dialog med aktuella aktörer. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-06-23, dok. nr. 6157 
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KS § 123 Ärende KS 2021-00651 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för kommuner och region i Dalarnas län kring personer 
med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med 

psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. 

 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut. 

Ärendet 

I oktober 2019 gav Länschefsnätverket dess styrgrupp i uppdrag att sätta 

samman en arbetsgrupp och formulera ett uppdrag att revidera av den 

länsövergripande överenskommelsen om samverkan mellan kommuner och 

region i Dalarna kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 

år. Syftet var att genomföra en översyn av den tidigare överenskommelsen 

som löpte ut 2019-12-31. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 

2021. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med 

psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. 

 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut. 

 

Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD) och Nall Lars-Göran Andersson 

(S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-06-07, dok. nr. 5939 

Underlag för rekommendation Välfärdsrådet, dok. nr. 5836 

Minnesanteckningar Välfärdsrådet 210527 (p. 9), dok. nr. 5834 



 

Protokoll Sida 6 (11) 

2021-06-29  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och 

region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar 

från 18 år, dok. nr. 5837 
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KS § 124 Ärende KS 2021-00290 

Förskoleplatser i centrala Vansbro 

Beslut 

Förvaltningen har redogjort för lösning gällande förskoleplatser i centrala 

Vansbro och ärendet är därmed avslutat. 

Ärendet 

Behovet av förskoleplatser i centrala Vansbro är stort. Vårdnadshavare har 

fått erbjudande om att få en förskoleplats i Dala-Järna på Skogsgläntan. 

Samtliga har tackat nej i väntan på en plats i centrala Vansbro. Som 

huvudman är kommunen skyldiga att erbjuda en plats i närheten av bostaden 

om inget annat önskas inom fyra månader från ansökningsdatum enligt 8 

kap. 14-15 § i skollagen. 

 

Skolchef deltar vid dagens sammanträde och ger nulägesrapport avseende 

förskoleplatser. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Förvaltningen har redogjort för lösning gällande förskoleplatser i centrala 

Vansbro och ärendet är därmed avslutat. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-06-01 KS § 102, dok. nr. 5908 
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KS § 125 Ärende KS 2021-00670 

Påbörjan av detaljplanarbete för bostäder, del av 
Grönalid 3:3  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanläggning för bostäder på del 

av fastigheten Grönalid 3:3. 

 

Beräknad kostnad för geoteknisk undersökning och detaljplanarbeten är 

cirka 300 000 kronor, finansieras av ett verksamhetsbidrag från 

Tillväxtverket som kommunen erhållit för att utveckla näringslivet och 

företagsklimatet i Vansbro kommun. 

Ärendet 

Ärendet gäller att påbörja planarbete för att möjliggöra exploatering av 

bostäder på del av fastigheten Grönalid 3:3. Området är lokaliserat vid 

Grönalid väster om riksväg 26 i nära anslutning till redan befintligt 

bostadsområde. 

Kostnaden för detaljplanarbeten bedöms uppgå till cirka 300 000 kronor, 

enligt inkommen offert och beslutad plantaxa. Summan innefattar externa 

och interna kommunala kostnader. Eventuella och oförutsedda övriga 

kostnader som bullerutredning och liknande ingår inte. Plankostnadsavtal 

tecknas mellan Plan- och byggenheten och beställare för framtagande av 

detaljplan. Kostnaden föreslås finansieras med det verksamhetsbidrag 

kommunen erhållit av Tillväxtverket för att utveckla näringslivet och 

företagsklimatet i Vansbro kommun. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanläggning för bostäder på del 

av fastigheten Grönalid 3:3. 

 

Beräknad kostnad för geoteknisk undersökning och detaljplanarbeten är 

cirka 300 000 kronor, finansieras av ett verksamhetsbidrag från 

Tillväxtverket som kommunen erhållit för att utveckla näringslivet och 

företagsklimatet i Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-06-03, dok. nr. 5932 

Situationsplan/karta på området, dok. nr. 6017 
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KS § 126 Ärende KS 2021-00579 

Tillbyggnad av handel- och lagerlokaler på fastigheten 
Ytteråker 2:5 samt del av fastigheten Snöån 13:37 

Beslut 

1. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 

PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns NN 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 14 725 kronor, enligt Byggtaxa 

beslutad av KF 2017-12-11, taxetabell A 2.27. 

Ärendet 

Ansökan avser tillbyggnad av handel- och lagerlokaler på fastigheten 

Ytteråker 2:5 samt del av fastigheten Snöån 13:37. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanelagt område. Placeringen av tillbyggnaden blir c:a 2 km 

väster om centrala Vansbro och c:a 85 m norr om E 16, infart till området 

sker via E 16 och befintlig anslutning. 

 

Tillbyggnaden får en byggnadsarea av 20 050 m², en bruttoarea av 23 580 m² 

och uppförs i ett plan med ett mindre entresolplan invändigt. Totalhöjden blir 

13,9 m och tillbyggnaden uppförs med mörkgråa fasadelement och ljusgrå 

takduk, samma material och kulör som den befintliga byggnaden. Söder om 

tillbyggnaden blir asfalterad yta med parkeringsplatser, framtida parkering 

planeras även öster om befintlig byggnad. 

 

Ny fastighetsbildning planeras efter beviljat bygglov då del av fastigheten 

Snöån 13:37 kommer att ingå i fastigheten Ytteråker 2:5.  

 

Remisser är skickade till Brandkåren Norra Dalarna, Miljökontoret, Dala 

Vatten och Avfall AB, Ellevio AB, Länsstyrelsen, Trafikverket samt till 

Stora Enso Skog och Mark AB som är ägare till fastigheten Snöån 13:37. 

Trafikverket har inkommit med synpunkter avseende dagvattenhantering och 

trafiksituationen i samband med tillbyggnaden. Trafikverket anser att risken 

ökar för översvämning av E 16 vid kraftiga regn samt att den ökade trafiken 

innebär fara vid in- och utfart från aktuellt område. 

 

Dagvattenutredning har på uppdrag av sökanden tagits fram, och 

Trafikverket har fått ta del av den. Trafikverket har invändningar mot 

utredningen, bland annat att dagvattenflödesberäkningarna i utredningen ska 

utgå från 200-årsregn istället för 10-årsregn.  
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Diskussioner har även förts mellan Vansbro kommun och Trafikverket om 

ett medfinansieringsavtal för att bygga ett eventuellt vänsterkörfält för infart 

från E 16 till handel- och lagerbyggnaden. Inget avtal eller förslag till avtal 

finns klart. 

 

Dala Vatten och Avfall AB har ställt frågan om hur stort ökat flöde i vatten- 

och avloppsledningar som tillbyggnaden skulle innebära. En uppskattad 

beräkning är skickad till Dala vatten och Avfall AB. En önskan har efter det 

inkommit från Dala Vatten och Avfall om att få delta i det tekniska 

samrådet, i övrigt finns ingen erinran. 

 

Ingen erinran har inkommit från övriga remissinstanser eller sakägare. 

 

Motivering 

Bedömning görs att inlämnad dagvattenutredning från dagvattenutredarna 

utgör ett tillräckligt underlag för att kunna bevilja bygglov. 

 

Dagvattenutredarna har bemött och svarat på Trafikverkets synpunkter, 

bland annat gällande 200 års flödet. 

 

För närvarande finns inte några nationella myndighetskrav om vilken 

säkerhetsnivå som alla ska förhålla sig till vid utformning av 

dagvattenhantering vid ny bebyggelse, beräkningar av dagvattenflöde utgår 

ofta från 10-årsregn. 

 

Frågan om ett extra körfält vid infart till området är inte löst, vidare 

diskussioner kommer att föras. Det bedöms inte vara en förutsättning att 

frågan ska vara löst innan bygglov kan beviljas. 

 

Tekniska lösningar rörande bland annat dagvatten och vatten och avlopp 

kommer även att behandlas i det tekniska samrådet innan startbesked för 

åtgärden kan ges. 

 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven avseende lämplighet och utformning 

angivna i 8 kap. 1 § PBL, därmed kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 

31 § PBL. 

 

Upplysningar 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter införande i Post och Inrikes 

Tidningar. Detta förutsätter att ingen överklagar beslutet. 

 

För att erhålla ett startbesked för åtgärden ska ett tekniskt samråd hållas, 

kontakt tas i god tid med byggnadsinspektör för tidsbokning. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-04-16 

Situationsplan, 2021-04-16 

Plan- och fasadritningar, 2021-04-16 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, 

PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns NN 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 14 725 kronor, enligt Byggtaxa 

beslutad av KF 2017-12-11, taxetabell A 2.27. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2021-06-24, dok. nr. 6203 

PM Dagvattenutredning, dok. nr. 6240 

Fasadritning, dok. nr. 6241 

Situationsplan, dok. nr. 6242 

Planritning, plan 1, dok. nr. 6243 

Planritning, plan 2, dok. nr. 6244 

 


