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Kommunstyrelsen
KS § 78

Ärende KS 2019/364

Helårsprognos per april 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att träffa varje
förvaltningsområdeschef/motsvarande för att gå igenom budget och
möjligheten till effektiviseringar. Genomgången ska tydliggöra underlag för
besparingar och eventuellt varsel i augusti, detta för att nå en långsiktigt
hållbar ekonomi.
Kommunstyrelsen inför anställningsstopp med dispensförfarande där alla
rekryteringar över tre månader beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tydliga beskrivningar ska utarbetas för varje anställning där ekonomiska
konsekvenser även beskrivs.
Ärendet
Föreligger periodprognos per april 2019.
Prognosen för helåret per april är ett underskott på 21,2 miljoner kronor,
motsvarande prognos 2018 var ett underskott på 14,6 miljoner kronor,
bokslutet 2018 var underskott på 13,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar med ett underskott på
18,3 miljoner kronor jämfört med budget. Största avvikelsen finns inom
Socialt stöd och omsorg med en prognos på – 14,3 miljoner kronor och där
individ- och familjeomsorgen står för 13,3 miljoner kronor.
Utbildning, kultur och fritid redovisar en prognos på -1,3 miljoner kronor.
För Samhällsbyggnad beräknas ett underskott på 141 000 kronor.
Kommunkansli och intern service redovisar ett underskott på 611 000
kronor exklusive schablonersättningar. Schablonersättningar som
kommunen erhåller från Migrationsverket prognostiseras ge ett överskott på
5,7 miljoner kronor vid årets slut. Schablonersättningarna ska fördelas till de
verksamheter som haft kostnader.
Enligt den prognos som Region Dalarna lämnat till kommunen kommer
avsatt budget för kollektivtrafiken inte räcka till utan ger ett underskott på
ca 200 000 kronor.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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För jordbruks- och skogsfastigheter samt strategisk utveckling beräknas ett
0-resultat.
I årets budget finns ett anpassningskrav på 7,1 miljoner kronor – då inga
åtgärder finns för detta anpassningskrav beräknas ett underskott på
motsvarande belopp.
För Västerdalarnas Utbildningsförbund har samma prognos beräknats som
för resultatet 2018, det vill säga 8 miljoner kronor.
Överförmyndarverksamheten bedöms ge ett underskott på drygt 500 000
kronor, en nivå som verkar vara den kommunen ligger på.
Finansiering beräknas ge ett överskott på 1,5 miljoner kronor, dessa
sammanfattas i följande punkter:
- Momskompensation för omsorgsboende, 227 000 kronor i överskott
- Upplösning av anslutningsavgifter 121 000 kronor, det vill säga
fiberanslutningar som ska bokföras löpande över avskrivningstiden för fiber.
Motsvarande gäller även för statliga investeringsbidrag, ett överskott på 380
000 kronor. Avskrivningar bokförs enbart en gång per år.
- Intäkt vite 222 000 kronor avser ersättning för mark vid E16-utbyggnaden.
- Löneöversynen är ej klar, prognos enligt budget.
- Budget för skatteintäkter, bidrag och kostnader i utjämningssystemen och
fastighetsavgiften görs enligt aktuell prognos från SKL vid fastställande av
budgeten. Aprilprognosen är gjord enligt SKL:s senaste
skatteunderlagsberäkning, cirkulär 19:21, och den ger ett överskott på
578 000 kronor jämfört med budget.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att träffa varje
förvaltningsområdeschef/motsvarande för att gå igenom budget och
möjligheten till effektiviseringar. Genomgången ska tydliggöra underlag för
besparingar och eventuellt varsel i augusti, detta för att nå en långsiktigt
hållbar ekonomi.
Kommunstyrelsen inför anställningsstopp med dispensförfarande där alla
rekryteringar över tre månader beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tydliga beskrivningar ska utarbetas för varje anställning där ekonomiska
konsekvenser även beskrivs.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-06-10
Helårsprognos per april 2019

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 79

Ärende KS 2019/269

Åtgärdsplan 2019
Beslut
Det är av största vikt att kommunchef, ekonomichef och personalchef har
den samlade bilden av vad som sker i verksamheterna.
Det är varje chefs ansvar att anpassa verksamheten till budget, genomföra
effektiviseringar och reduceringar.
Chefspolicyn ska tydliggöras i förvaltningen.
Uppdrag kopplade till åtgärdsplanen prioriteras, konkretiseras och tidsätts.
Ärendet
Med anledning av kommunens ekonomiska situation måste åtgärder vidtas
för en ekonomi i balans. För att klara detta genomför kommunstyrelsen ett
antal åtgärder.
Förslag
Ordförandens förslag:
Det är av största vikt att kommunchef, ekonomichef och personalchef har
den samlade bilden av vad som sker i verksamheterna.
Det är varje chefs ansvar att anpassa verksamheten till budget, genomföra
effektiviseringar och reduceringar.
Chefspolicyn ska tydliggöras i förvaltningen.
Uppdrag kopplade till åtgärdsplanen prioriteras, konkretiseras och tidsätts.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 80

Ärende KS 2019/359

Antagande av detaljplan för Bäckaskog
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen
2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bäckaskog (Saltvik 23:1, Saltvik
66:1 med flera)
Ärendet
Beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan fattades i
Kommunfullmäktige 2018-02-27, ärende KS 2018/128. Byggherren har
arbetat fram och levererat ett förslag till planhandlingar som först visats för
allmänheten på samråd och därefter ställts ut på granskning. Detaljplanen
syftar till att möjliggöra tillbyggnad av vårdbyggnaden kallad Bäckaskog,
anläggning av nya parkeringsplatser i anslutning till byggnaden, möjliggöra
byggnation av en ny förskola i anslutning till befintligt skolområde samt
anläggande av gång- och cykelvägar inom området.
Inkomna synpunkter i granskningsskedet har nu sammanställts i en
granskningsredogörelse där kommunen bemöter synpunkterna och
presenterar de mindre justeringar som gjorts av handlingarna inför
antagning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen
2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bäckaskog (Saltvik 23:1, Saltvik
66:1 med flera)
Beslutsunderlag
Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-05-21
Antagandehandling innehållandes planbeskrivning och
granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Plankarta med bestämmelser

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 81

Ärende KS 2018/829

Investering i Bäckaskogs äldreboende för
ombyggnation, renovering och nybyggnation
Förslag till kommunfullmäktige
Investeringsmedel på totalt 21 miljoner kronor avsätts i 2020 års
investeringsbudget för ombyggnation av bottenvåningen Hus 06 och
renovering plan 1 Hus 06 av kommunfullmäktiges ofördelade
investeringsmedel.
Beslut
Förvaltningen återkommer med förslag på placering, utformning och
etappindelning av kommande byggnation på Bäckaskog efter att
detaljplanen är fastställd.
Fortsatt dialog skall ske i kommunstyrelsen och med de politiska partierna
gällande lösningar för att säkerställa att behovet av vård- och
omsorgsplatser långsiktigt säkerställs.
Ärendet
För att lösa behoven av anpassade platser för vård- och omsorgsboenden i
Vansbro kommun behöver nya platser tillskapas. Behoven långsiktigt
framgår i den demografiska sammanställningen. För att möjliggöra en
utbyggnad i anslutning till befintlig byggnad på Bäckaskog har förslag på en
ny detaljplan tagits fram. Inom befintlig detaljplan är det möjligt att bygga
om bottenvåningen på Hus 06 till att inrymma 10 stycken lägenheter och
utrymmen för övriga funktioner som behövs inom en vårdavdelning.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att upphandling av konsulter för
projektering kan påbörjas. Vid fullmäktiges sammanträde i december 2018
beslutades att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen. En
information till samtliga partier har genomförts den 17 januari 2019 om
vilka tidigare beslut som tagits och varför föreslagen lösning på placering av
nya boendeplatser tagits fram. En remiss är även utskickad till samtliga
politiska partier i fullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Investeringsmedel på totalt 21 miljoner kronor avsätts i 2020 års
investeringsbudget för ombyggnation av bottenvåningen Hus 06 och
renovering plan 1 Hus 06 av kommunfullmäktiges ofördelade
investeringsmedel.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Förvaltningen återkommer med förslag på placering, utformning och
etappindelning av kommande byggnation på Bäckaskog efter att
detaljplanen är fastställd.
Fortsatt dialog skall ske i kommunstyrelsen och med de politiska partierna
gällande lösningar för att säkerställa att behovet av vård- och
omsorgsplatser långsiktigt säkerställs.
Beslutsunderlag
Tf kommunchef och tf fastighetschef, tjänsteutlåtande 2019-05-29
Protokollsutdrag, 2019-03-25 KF § 24
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS § 27
Protokollsutdrag, 2018-12-11 KF § 117
Protokollsutdrag, 2018-11-21 KS § 210

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 82

Ärende KS 2019/360

Investering för fortsatt fiberutbyggnad i Uppsälje och
Tyna-Malmsta
Förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel på 870 000 kronor avsätts för att fortsätta den
påbörjade fiberutbyggnaden av accessnät i området Uppsälje. Medel avsätts
av de av kommunfullmäktige ej fördelade investeringsmedlen.
2. Investeringsmedel på 960 000 kronor avsätts för att bygga ut accessnät i
området Tyna till Malmsta. Medel avsätts av de av kommunfullmäktige ej
fördelade investeringsmedlen.
Ärendet
Investeringsmedlen på 1,8 miljoner kronor avser att fortsätta utbyggnad av
accessnät för Vansbro fiber. Det här ärendet omfattar ca 50
kundpåkopplingar i området Uppsälje samt ca 30 kundpåkopplingar i
området Tyna Malmsta.
I nuläget har Vansbro fiber 41 tecknade avtal i området Uppsälje som väntar
på anslutning, så ett antal ytterligare avtal kommer behöva tecknas och som
bedöms möjligt genom en säljkampanj i området.
I området Tyna - Malmsta har Vansbro Fiber i nuläget 33 tecknade avtal.
Prioritering är hänförligt till redan påskrivna avtal med fastighetsägare och i
enlighet med Vansbro kommuns bredbandsstrategi, samt tidigare sökta
bidrag i Uppsälje.
Accessnätet i Uppsälje är delfinansierat av bidragsmedel från
Landsbygdsprogrammet (LBP).
Bidraget omfattar totalt 1,4 miljoner kronor och projektet har som mål att 53
procent av de 130 hushåll som finns i området har anslutits.
För att nå 53 procent måste ca 50 hushåll anslutas och kostnaden för att
koppla på hushållen beräknas uppgå till 2,0 miljoner kronor.
Av dessa 2,0 miljoner kronor finansieras 315 000 kronor av återstående
bidragsmedel och 795 000 kronor av anslutningsavgifter.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Detta innebär att kommunen får en investeringsutgift på 870 000 kronor i
Uppsälje.
Accessnätet i området Tyna – Malmsta är inte bidragsfinansierat. Vansbro
fiber har idag 33 avtal i området och kostnaden för att bygga ut accessnätet
och koppla på dessa 33 fastigheter beräknas till 1,5 miljoner kronor. Av
dessa 1,5 miljoner kronor kommer 495 000 kronor kunna finansieras av
anslutningsavgifter.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsmedel på 870 000 kronor avsätts för att fortsätta den
påbörjade fiberutbyggnaden av accessnät i området Uppsälje. Medel avsätts
av de av kommunfullmäktige ej fördelade investeringsmedlen.
2. Investeringsmedel på 960 000 kronor avsätts för att bygga ut accessnät i
området Tyna till Malmsta. Medel avsätts av de av kommunfullmäktige ej
fördelade investeringsmedlen.
Beslutsunderlag
Tf samhällsbyggnadschef, tjänstutlåtande 2019-06-03

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 83

Ärende KS 2019/272

Investering för montering av belysningsfundament på
gång- och cykelväg på skyddsvall Vansbro
Beslut
Investeringsmedel avsätts inte för montering av belysningsfundament för
belysningsstolpar.
Reservationer
Leif Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
I samband med att skyddsvallen mot översvämningar anläggs mot Vanån i
Vansbro anläggs en gång och cykelväg på vallens topp. Denna får en slityta
av grus. Denna väg kommer att utgöra ett bra promenadstråk och förbinder
gångväg längs E16 på ett säkert och bra sätt med norra delarna av Vansbro
centrum. I samband med anläggande av ovanstående väg har diskussion
angående belysning längs sträckan uppkommit.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Investeringsmedel på 250 000 kronor avsätts för montering av
belysningsfundament för framtida belysningsstolpar. Medel avsätts av de av
kommunfullmäktige ej fördelade investeringsmedlen.
Leif Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Torsten Larssons (KD) förslag:
Investeringsmedel avsätts inte för montering av belysningsfundament för
framtida belysningsstolpar.
Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Torsten Larssons (KD) förslag.
Beslutsunderlag
Tf samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2019-04-24

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 84

Ärende KS 2019/218

Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser
enligt LSS
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Avgifter och ersättningar till kommunen vid
insatser enligt LSS att gälla från och med 2019-07-01.
Ärendet
Det finns i nuläget inga fastslagna avgifter för insatser enligt LSS. För att
utgöra ett stöd till förvaltningen hur ärenden gällande avgifter och
ersättningar vid insatser enligt LSS ska hanteras behöver kommunen fastslå
detta. Föreslagna avgifter är framtagna utifrån lagstiftning och med stöd av
de vägledande dokument som finns.
Förslag
Utskottet omsorgs förslag:
Utskottet omsorg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
införa avgifter vid insatser enligt LSS enligt förslag från och med 2019-0701.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-15 KS Oms § 76
Tf IFO-chef, tjänsteutlåtande 2019-04-25
Förslag till avgifter för insatser enligt LSS

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 85

Ärende KS 2019/267

Riktlinjer för hushållskassa vid gruppboende
Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för hushållskassa vid gruppboende att
gälla från och med 2019-07-01.
Ärendet
Det finns i nuläget inga riktlinjer för hur hushållskassa ska hanteras. För att
utgöra ett stöd till förvaltningen hur ärenden gällande hushållskassa ska
hanteras behöver kommunen fastslå detta. Föreslagna riktlinjer är framtagna
utifrån lagstiftning och med stöd av de vägledande dokument som finns.
Förslag
Utskottet omsorgs förslag:
Utskottet omsorg föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till riktlinjer för
hushållskassa att gälla från och med 2019-07-01.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-05-15 KS Oms § 77
Tf IFO-chef, tjänsteutlåtande 2019-05-02
Förslag till riktlinjer för hushållskassa vid gruppboende
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Kommunstyrelsen
KS § 86

Ärende KS 2019/353

Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och
andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak
och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel att gälla från och
med 2019-07-01. Samtidigt upphör Taxa för Vansbro kommuns arbete
enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (fastställd av fullmäktige den 2014-01-27, § 14) att gälla.
Ärendet
Den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli 2019. Den innebär bland annat
att det kommer att krävas tillstånd för all försäljning av tobaksvaror eller
liknande produkter. I och med det måste nya avgifter införas i Vansbro
kommuns taxa för att täcka de kostnader som uppstår i samband med
prövning och tillsyn.
Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som
utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige antar Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak
och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel att gälla från och
med 2019-07-01. Samtidigt upphör Taxa för Vansbro kommuns arbete
enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (fastställd av fullmäktige den 2014-01-27, § 14) att gälla.
Beslutsunderlag
Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-05-21
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra
liknande produkter, samt receptfria läkemedel

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 87

Ärende KS 2019/352

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
avseende ärenden enligt tobakslagen
Beslut
Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen enligt förslag.
Ändringarna börjar gälla den 2019-07-01.
Ärendet
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter träder ikraft 1 juli 2019
och i och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillägg
behöver göras i delegationsordningen för att miljökontoret ska kunna
hantera ärenden enligt nya tobakslagen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen enligt förslag.
Ändringarna börjar gälla den 2019-07-01.
Beslutsunderlag
Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-05-22
Förslag till reviderad delegationsordning

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11
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Kommunstyrelsen
KS § 88

Ärende KS 2019/365

Revidering av bolagsordning för MittNät AB
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till bolagsordning för MittNät AB godkänns.
Kils Stadsnät AB godkänns som delägare i MittNät AB.
Kils Stadsnät AB godkänns som part i aktieägaravtalet.
Årjängs Nät AB godkänns som delägare i MittNät AB.
Årjängs Nät AB godkänns som part i aktieägaravtalet.
Vansbro kommuns ombud till extra bolagsstämma ges instruktion att besluta
om nya ledamöter och suppleanter i enlighet med punkt 5 i aktieägaravtalet
samt att besluta om ny bolagsordning enlighet med punkt 3 i
aktieägaravtalet.
Ärendet
Kil och Årjängs kommuner har startat beslutsprocessen för att söka förvärv
av aktier i MittNät AB. Avsikten är att som delägare kunna erbjuda hushåll
och företag i Kil och Årjängs kommuner samma möjligheter till öppet nät
som övriga kommuner i MittNät. En utökning av ägarkretsen till de
kommunala bolagen i Kil och Årjäng förutsätter att deras respektive
kommunfullmäktige har fattat ett beslut att de får förvärva aktier.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Förslag till bolagsordning för MittNät AB godkänns.
Kils Stadsnät AB godkänns som delägare i MittNät AB.
Kils Stadsnät AB godkänns som part i aktieägaravtalet.
Årjängs Nät AB godkänns som delägare i MittNät AB.
Årjängs Nät AB godkänns som part i aktieägaravtalet.
Vansbro kommuns ombud till extra bolagsstämma ges instruktion att besluta
om nya ledamöter och suppleanter i enlighet med punkt 5 i aktieägaravtalet

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11

Kommunstyrelsen
samt att besluta om ny bolagsordning enlighet med punkt 3 i
aktieägaravtalet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-06-10
Förslag till Bolagsordning för MittNät AB
Förslag till aktieägaravtal för MittNät AB

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-06-11

Sida 20 (26)

Kommunstyrelsen
KS § 89

Ärende KS 2019/357

Investering i nytt ärendehanteringssystem
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avsätter 600 000 kronor i investeringsmedel för
upphandling av nytt ärendehanteringssystem, av de för 2019 ofördelade
investeringsmedlen.
Ärendet
Vansbro kommun har sedan lång tid tillbaka haft samma centrala
ärendehanteringssystem, som svarat mot det tidigare sättet att hantera
ärenden i enlighet med den gamla diarieplanen. Förra året moderniserades
kommunens ärendehantering då en ny klassificeringsstruktur upprättades.
Handlingar, ärenden och arkiv ordnas numera efter de processer där
informationen produceras, eller som informationen inkommer till.
Informationen kan numera hanteras digitalt i hela sin livscykel från det att
den inkommer eller upprättas, tills att den gallras eller arkiveras.
Kommunen har ett digitalt arkiv tillsammans med övriga dalakommuner och
planen är att all arkivering ska ske digitalt inom några år, när omställningen
från analog till digital informationshantering genomförts fullt ut.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 600 000 kronor i
investeringsmedel för upphandling av nytt ärendehanteringssystem, av de
för 2019 ofördelade investeringsmedlen.
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänstutlåtande 2019-04-15

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11
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Kommunstyrelsen
KS § 90

Ärende KS 2019/214

Intern kontrollplan 2018, återrapportering av del
avseende uppföljning av klagomål, utredning och
anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av del i Intern kontrollplan
2018 avseende uppföljning av klagomål, utredning och anmälan enligt Lex
Sarah och Lex Maria.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13 KS § 110 (KS 2018/449) om en
intern kontrollplan för 2018.
Den interna kontrollplanen ska i sin helhet återrapporteras till
kommunstyrelsen, men då Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sin
pågående tillsyn över individ- och familjeomsorgen har efterfrågat
politikens behandling av den del av den interna kontrollplanen som rör
uppföljning av klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria,
föreslås att den delen återrapporteras separat.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av del i Intern kontrollplan
2018 avseende uppföljning av klagomål, utredning och anmälan enligt Lex
Sarah och Lex Maria.
Beslutsunderlag
Tf socialchef, tjänsteutlåtande 2019-05-29
Återrapportering av intern kontroll, uppföljning av klagomål, utredning och
anmälan Lex Sarah och Lex Maria

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11
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Kommunstyrelsen
KS § 91

Ärende KS 2018/662

Avvikelser socialt stöd och omsorg 2018
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av
avvikelserapporteringen inom socialt stöd och omsorg för andra halvåret
2018.
Ärendet
Kommunstyrelsen ges en kort sammanställning av förekomsten av
avvikelserapportering som även innefattar förekomsten av fallrapportering
inom socialt stöd och omsorg för delar av andra halvåret 2018. Fall utan
skada har lyfts ut ur avvikelsehanteringen då det inte är en avvikelse i sig,
det är inte något som avviker från författningen. Fall utan skada rapporteras
sedan 2018-09-01 som en daganteckning i personakt. Fallförebyggande
åtgärder vidtas där detta är möjligt för att undvika fall i hemmen (ordinärt
som särskilt/korttidsboende) så långt det går. Exempel på fallförebyggande
åtgärder är att ta bort mattor, informera om hjälpmedel mm.
En analys och åtgärdsplan är sammanställd som på ett mera utförligt sätt
beskriver vad som ligger bakom statistiken. Ansvarig för rutinerna och
sammanställning av avvikelserapporter är system- och
verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Alla avvikelser registreras i verksamhetssystemet Treserva. Personal får
kontinuerligt stöd och handledning i hur systemet skall användas. En
utbildningsinsats där dokumentationsombuden fick en genomgång av
Treservas genomförandeweb inkl. avvikelsemodulen har hållits under året. I
detta arbete lyftes vikten av att göra avvikelser och när de ska göras. Detta
har även tagits upp på olika verksamhetsmöten.
All avvikelsehantering syftar till att utveckla verksamheten och göra den
säkrare. Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen
(2010:659). Det är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även
att uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för
kvalitetsarbetet.
Förslag
Ordförandens förslag:

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av
avvikelserapporteringen inom socialt stöd och omsorg för andra halvåret
2018.
Beslutsunderlag
System- och verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska,
tjänsteutlåtande 2019-04-01
Bilaga 1: Statistik sammanställning avvikelser 180701-181231
Bilaga 2: Sammanställning analys och åtgärder 180701-181231
Protokollsutdrag, 2019-06-03 KS Oms § 86

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11
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Kommunstyrelsen
KS § 92

Ärende KS 2019/358

Erbjudande om att överta sågram placerad i lekpark
utanför Medborgarhuset i Vansbro
Beslut
Kommunstyrelsen tackar nej till erbjudandet att överta sågramen.
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot att Vansbro
Hembygdsförening på egen bekostnad monterar ner och forslar bort
sågramen.
Ärendet
Sågramen i lekparken utanför Medborgarhuset i Vansbro är i behov av en
renovering såsom blästring, målning samt en del översyn av löst sittande
delar, då de kan lossna och orsaka personskador. Om sågramen ska bevaras
bör åtgärder utföras snarast för att säkerställa säkerheten. Vansbro
Hembygdsförening har erbjudit sig att på egen bekostnad montera ner och
forsla bort sågramen. Alternativet är att kommunen finner att sågramen är
värd att bevara och bekostar en renovering samt står för kommande drift och
underhåll.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen tackar nej till erbjudandet att överta sågramen.
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot att Vansbro
Hembygdsförening på egen bekostnad monterar ner och forslar bort
sågramen.
Beslutsunderlag
Tf samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2019-05-29

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11
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Kommunstyrelsen
KS § 93

Ärende KS 2019/336

Redovisning av delegationsbeslut juni 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från
delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Redovisning sker
regelbundet till kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut LSS, 2019-04-18 - 2019-05-21
Delegationsbeslut SoL, 2019-04-18 - 2019-05-21
Delegationsbeslut ÄO, 2019-04-18 - 2019-05-21
Delegationsbeslut IFO 2019-05-23
Delegationslista Bygg
Delegationslista Miljö 2019-05-22
Delegationsbeslut W3D3 2019-04-25 - 2019-05-22

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-11

Kommunstyrelsen
KS § 94

Information om rekrytering av kommunchef
Ärendet
Personalsekreterare ger information om pågående rekrytering av
kommunchef.
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