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Kommunfullmäktige
KF § 60

Information och meddelanden
Ärendet
Protokoll från politiska organ finns utdelade.
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om bland annat följande:
- Avsägelser och ny sammanräkning för kommunfullmäktige.
- Kommunstyrelsens svar på granskning av grundskolans måluppfyllelse.
Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland
annat följande:
- Tandläkarbristen och åtgärder för att komma tillrätta med den.
- Nuvarande överförmyndare har avsagt sig sitt uppdrag.
- Kommunalförbundet BRAND har gått vidare i den utredning som pågår
gällande gemensam hantering av sotningen. Frågan kommer att återkomma
till kommunfullmäktige för ställningstagande.
- Vansbro kommun innehar placering 35 i Svenskt Näringslivs ranking över
företagsklimatet.
- Kommunens arbete avseende Näringslivsstrategin.
Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande:
- Olympica AB:s begäran om rättelse i kommunens årsredovisning för år
2019. Årsredovisningen innehöll en felaktig skrivning angående
kunskapsnivån för elever från Olympicaskolan.
- Bostadsbyggande i kommunen. Verkställande funktionär för Stiftelsen
Vansbrohem, kommunens samhällsbyggnadschef och näringslivschef har
startat upp ett arbete som ska leda fram till ett underlag för fortsatt planering
av bostadsbyggandet i kommunen.
- En översyn av kommunens styrmodell har påbörjats. syftet är att övergå
till en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I utvecklingsarbetet kommer
även Agenda 2030 och intern kontroll att byggas in.
- Under rekryteringsprocessen av ny förvaltningsområdeschef har
kommunchef anlitat Lotten Kluck som skolchef.
- Besöksförbudet upphör på särskilda boenden från den 1 oktober 2020.
Förvaltningen har utarbetat rutiner för att kunna genomföra besök under
kontrollerade former från den 1 oktober. Just nu finns ingen spridning i
verksamheten men om coronasmittan kommer in i verksamhet igen kan nya
ställningstaganden behöva ske snabbt.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 177
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-07
Granskning av grundskolans måluppfyllelse, 2020-06-10
Avsägelse, 2020-07-30
Sammanräkning från Länsstyrelsen Dalarnas län, 2020-08-06

Justerande
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Kommunfullmäktige
KF § 61

Ärende KF 2020/29

Interpellation om distansdeltagande vid fullmäktiges
sammanträden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
Interpellation från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP) till
kommunfullmäktiges ordförande:
”Innan KF-mötet för den 15 juli informerade KF-ordförande Uwe Weigel
(C) med en skrivelse till partiernas gruppledare att han hade beslutat att han
” tillåter inget deltagande på distans eftersom vi inte klarar av att säkerställa
lagkravet för deltagandet på distans. Detta felaktiga påstående ledde till att
Kommunpartiet med KF-ledamoten Wahan Harutun och Grazyna Björklund
medvetet uteslöts att delta i ett viktigt möte då vi hade för avsikt att yrka på
ej beviljad ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
Jag som gruppledare hade tagit de nödvändiga åtgärder som begärdes för ett
deltagande och hade fått försäkrat att det inte fanns något hinder för att delta
i ett distansmöte.
Med anledning av ovan nämnda fakta undrar jag varför kommunpartiets
förtroendevalda inte fick delta vid mötet och vilka är ’vi’ som Weigel
skriver om?”
Svar på interpellation från kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel
(C):
”På grund av den rådande pandemin har kommunfullmäktige genom
nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning öppnat upp för
möjligheten till distansdeltagande vid kommunala sammanträden. I
fullmäktiges arbetsordning har följande tillägg gjorts (2020-04-26):
Deltagande på distans (KL 5:16)
§ 11 Fullmäktige 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. Ledamot som önskar
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Utdragsbestyrkande
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delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till
sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Många möten och sammanträden har under den pågående pandemin
genomförts med digitalt deltagande.
När någon eller några ska delta på distans vid ett möte, så tillstöter en del
problem. Enligt kommunallagen får sammanträde endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Det innebär att bild och ljud måste
överföras utan störningar till och från samtliga deltagare, såväl de som
befinner sig i lokalen, som de som sitter på distans. Faktorer som påverkar
detta är sammanträdesrummets storlek, antalet deltagare på distans,
distansdeltagarnas utrustning, uppkoppling och vana att hantera
utrustningen. Det skulle till exempel kunna vara förödande om någon
distansdeltagare tappar kontakten när församlingen går till beslut. Eller att
ljudet blir dåligt med ekoeffekter, eller andra störningar när en deltagare på
distans gör ett debattinlägg.
För att distansdeltagande ska kunna fungera i en större församling krävs
bild- och ljudanläggning av god kvalitet. Något som således måste
införskaffas. Kanske behövs fler kameror för att alla ska kunna se varandra.
Mikrofoner och högtalare måste fungera så att det inte blir rundgång. För att
eliminera eventuella tekniska problem behöver man ha teknisk personal på
plats.
Man kan konstatera att det finns en betydande risk att något går fel. Dels
kan det handla om att beslut inte fattas på ett juridiskt hållbart sätt. Dels kan
det handla om att teknikstrul förlänger sammanträden, vilket inte är önskvärt
då kostnaden för ett fullmäktigesammanträde uppgår till drygt 10 000
kronor per timme.
Fullmäktige har i arbetsordningen gett ordförande rätten att avgöra om
närvaro får ske på distans, varför ordförandens beslut i frågan gäller.
Interpellanten ställer frågan vilka ”vi” avser i den skrivelse som gick ut
inför fullmäktiges sammanträde i juli. Skrivningen syftar på Vansbro
kommun.”

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-09-05
Svar på interpellation

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 62

Ärende KF 2020/30

Interpellation angående skolchef
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.
Interpellation från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP) till
kommunstyrelsens ordförande Stina Munters:
”Den senaste tiden kunde vi i tidningen Falu-Kuriren läsa intervjuer och
uttalanden av Ks ordförande och någon i KSAU sittande allianspolitiker och
kunde konstatera allt annat än sanning och konstruktivt
ledningsansvarstagande, men mycket tystnad, smutskastning i form av
förnedrande uttalanden och rädsla för beslutstaganden på bekostnad av
arbetsmiljöklimatet och demokratin.
Vilka är problemen gällande skolchefsärendet som har behandlats i flera
månader utan att komma
till ett beslut?
och
Vad är anledningen till kommunstyrelsens kränkande behandlingssätt av
skolchefen?”
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C):
”Som förvaltningsområdeschef kan uppdraget indelas i tre olika delar,
uppdraget i förhållande till medarbetare/underställd personal; uppdraget i
förhållande till överordnad chef och uppdraget i förhållande till politiken.
När uppdraget i förhållande till politiken inte går i takt eller olika
uppfattningar råder är det den politiska viljan som förvaltningen skall
tillmötesgå i en politiskt styrd organisation. Kommunstyrelsens
arbetsutskott valde därav i enighet att gå vidare för att tillsätta en ny
ledning.
Vid förhandlingar mellan parterna gjordes en överenskommelse om avslut.
Det har inte, varken under eller efter förhandling, på något sätt kommit till
Kommunstyrelsens kännedom att förnedrande uttalande eller kränkande
behandling har förekommit.”

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-09-10
Interpellationssvar, 2020-09-28

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 63

Ärende KF 2020/31

Interpellation om sågverksmuseum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner,
interpellationer och frågor.

Interpellation från Nils-Erik Edlund (S) till kommunstyrelsens ordförande
Stina Munters (C):
”Undertecknad vill ha svar från den som ansvarar för sågverksmuséet vad
det finns för planer.
Det ha nu legat nerpackat i nästan 5 år och många kommuninnevånare
undrar varför och även jag, vad ska det bli?
Jag mottar tacksamt svar på nästa kommunfullmäktige.”
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C):
”Sågverksmuseet har som interpellanten påpekar varit delvis nedmonterat
och stängt sedan vattenskadan uppdagades 2016. Kommunstyrelsen
beslutade då att Sågverksmuseet, tillsvidare, skulle vara nedpackat och
magasinerat tills en bättre placering hittades i annan lokal.
Någon annan bättre lokal har ännu inte hittats. Diskussioner förs därför
inom förvaltningen att återställa i tidigare lokal men att även kunna
samutnyttja lokalen med annat ändamål.
Ärendet kommer att lyftas till kommunstyrelsen vid kommande kedja för
förnyat ställningstagande.”
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation, 2020-09-14
Interpellationssvar, 2020-09-28

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
KF § 64

Ärende KS 2020/743

Strategisk plan 2021-2023 (budget)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
A. Fastställer kommunens strategiska mål
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg
kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet
2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv
utveckling
3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje
4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi
B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:
- Kommunfullmäktige 510 tkr
- Kommunstyrelsen 2 942 tkr
- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr
- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr
- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr
- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr
- Kollektivtrafik 4 096 tkr
- Strategisk utveckling 1 000 tkr
- Kommunstyrelsens medel till förfogande 1 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr
- Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.
C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen.
D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2021
E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2021-2023 får inte
överstiga 200 mkr
F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr
G. Borgensramar får uppgå till
- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr
- Vansbro Teknik AB 155 mkr
- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr
Justerande

Utdragsbestyrkande
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- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr
- Inlandståget AB 500 tkr
Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos över nivån på statsbidragen
för 2021 har inkommit tas ny ställning till driftbudgeten för 2021.
Ärendet
Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan 2021-2023.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
A. Fastställer kommunens strategiska mål
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg
kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet
2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv
utveckling
3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje
4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi
B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:
- Kommunfullmäktige 510 tkr
- Kommunstyrelsen 2 942 tkr
- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr
- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr
- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr
- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr
- Kollektivtrafik 4 096 tkr
- Strategisk utveckling 1 000 tkr
- Kommunstyrelsens medel till förfogande 1 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr
- Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.
C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen.
D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2021
E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2021-2023 får inte
överstiga 200 mkr
F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr
Justerande

Utdragsbestyrkande
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G. Borgensramar får uppgå till
- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr
- Vansbro Teknik AB 155 mkr
- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr
- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr
- Inlandståget AB 500 tkr
Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos över nivån på statsbidragen
för 2021 har inkommit tas ny ställning till driftbudgeten för 2021.
Stina Munters (C), Torsten Larsson (KD), Anneli Hultgren (C) och Karl
Björklund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 173
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-15
Förslag till strategisk plan 2021-2023, version 3, 2020-09-15
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KF § 65

Ärende KS 2020/799

Investering av truck till spårsvetsutbildning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 100 000 kr avsätts i investeringsmedel för
inköp av truck till Lärcentrums spårsvetsutbildning. Investeringen är
intäktsfinansierad och därmed inte en del av de årliga 17 miljoner som
fullmäktige avsätter och budgetkompenseras därmed inte.
Ärendet
Lärcentrum har behov av att köpa en truck till verksamheten vid
undervisningslokalen för spårsvets. För att undervisningen ska kunna
bedrivas behövs en truck för tunga arbeten som är ett frekvent inslag i
verksamheten. Den truck som använts tidigare har gått sönder och det
senaste året har lyfthjälp köpts in från lokal företagare och medfört extra
kostnader.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att 100 000 kr avsätts i investeringsmedel för
inköp av truck till Lärcentrums spårsvetsutbildning. Investeringen är
intäktsfinansierad och därmed inte en del av de årliga 17 miljoner som
fullmäktige avsätter och budgetkompenseras därmed inte.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 179
Tf. ekonomichef och skolchef, tjänsteutlåtande 2020-08-26
Ekonomisk kalkyl
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KF § 66

Ärende KS 2020/766

Plan för Framtidens äldreomsorg (lokal kvalitetsplan)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer utarbetad plan för Framtidens äldreomsorg.
Planen ska följas upp och revideras under första kvartalet 2023.
Ärendet
2018 fann kommunstyrelsens arbetsutskott ett behov av en långsiktig plan
för äldreomsorgen och i mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta
en politisk styrgrupp för framtagande av en lokal kvalitetsplan för vård och
omsorg av äldre, som sedan ändrades till plan för framtiden äldreomsorg.
Kommunstyrelsen fastställde därefter ett direktiv för utredningen som
startade under 2020.
Av direktivet för utarbetandet har uppdraget inneburit ett fokus på områden
som:
- Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg
- Förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser
- Serviceinsatser
- Översyn av boendeformer
- Användningen av välfärdsteknologi
Styrgruppen har haft förvaltningens stöd i arbetet genom en processledare
och andra sakkunniga. För att medborgarna ska få inflytande över hur en
framtida äldreomsorg ska se ut har styrgruppen använt medborgardialog
som ett verktyg i form av remiss. Förslaget har lämnats ut på remiss till
intresseorganisationer och politiska partier där de getts möjlighet att
inkomma med synpunkter och förslag. Återrapporten med utarbetat förslag
blev försenat på grund av den rådande coronapandemin vilket godkänts av
kommunstyrelsen.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar utarbetad plan för Framtidens äldreomsorg och
att planen ska följas upp och revideras under första kvartalet 2023.
Anneli Hultgren (C), Nall Lars-Göran Andersson (S) och Torsten Larsson
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 183
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-19
Plan för Framtidens äldreomsorg, 2020-08-19
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KF § 67

Ärende KS 2020/509

Investering för projektering, om- och nybyggnation
samt renovering av särskilda boendeplatser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det återremitterade ärendet ska vara klart
för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde senast 2020-12-14.
Kommunstyrelsen ska då ha slutfört det uppdrag som kommunfullmäktige
beslutade om den 15 juni 2020 § 52.
Ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2020-06-15 beslutades att återremittera
ärendet för investering för projektering, om och nybyggnation samt
renovering av särskilda boendeplatser. Fullmäktige beslutade att det i nytt
beslutsunderlag ska framgå antal särskilda boendeplatser som behövs, var
om och tillbyggnad föreslås ske och hänsyn tas till det som framkommer i
lokal kvalitetsplan för vård och omsorg.
I den rapport som tagits fram och bifogats i tidigare beslutskedja framgår
kommunens omedelbara behov av att renovera befintliga lägenheter till
dagens krav och att även ersätta de lägenheter som idag finns på Söderåsen.
I viken grad som en utökad hemtjänst hos brukarna kommer att minska
behovet av antalet särskilda boendelägenheter är inte möjligt precisera i
dagsläget. Med utökad hemtjänst och tillskapande av trygghetsbostäder i
alla kommundelar är målet att minska behovet av lägenheter i särskilt
boende inom kommunen. Att ersätta de platser som nu finns på Söderåsen
med nya anpassade lägenheter måste ske. I etapp ett för Bäckaskog innebär
det att bygga om bottenvåningen av hus 06 för att tillskapa tio lägenheter
och att bygga på hus 06 med en våning för att tillskapa ytterligare tio
lägenheter. I etappen renoveras även tretton lägenheter på plan två till
dagens standard. Det innebär att det tillskapas tjugo nya lägenheter och
renoveras tretton lägenheter i hus 06.
Bergheden utredning
Hur många lägenheter som är möjligt att iordningställa i befintliga
byggnader och genom tillbyggnader och nybyggnader i Bergheden är idag
inte färdigutrett. Arbetet pågår tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem med
att se vilka möjligheter som befintliga byggnader kan anpassas för nya
lägenheter för särskilt boende. Även vad gällande detaljplaner medger för
utbyggnadsmöjligheter. Vid ianspråktagande av befintliga seniorlägenheter i
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Sörgården innebär det att de som nu bor i dessa behöver flytta. Lägenheter
för de hyresgäster som behöver flyttas ur får erbjudas plats i Stiftelsen
Vansbrohems övriga lägenhetsbestånd. I utredningen ska det även tas fram
underlag på vilka effekter som uppstår om det iordningställs ett
trygghetsboende i Äppelbo. När utredningen om hur många platser som är
möjliga att tillskapa i Bergheden är klar och beslut om detta tagits kan även
beslut tas om antalet nya platser som ska byggas på Bäckaskog. Det kan i
etapp två ske genom ombyggnad och påbyggnad av hus 05. Att bygga om
bottenvåningen på hus 05 förutsätter att nya lokaler iordningställs åt
regionen för det de nu hyr av kommunen.
När förutsättningar enligt ovan är klara kan platsantalet anges för den
nybyggnad som är planerad att ligga på nuvarande parkering utan för
ambulansstationen byggas.
Platsbehovet utifrån nuvarande förutsättningar är enligt beskrivning nedan
och i rapport Säbo utredning daterad 2020-04-28. Av planen för framtidens
äldreomsorg framgår att antalet platser ska fastställs politiskt vilket medför
att behovet av platser löpande behöver följas upp och antalet revideras
utifrån behov.
Framtidens äldreomsorg
Planen för framtidens äldreomsorg är nu framtagen och kommer att lyftas
till fullmäktige för beslut. I planen anges det att antalet särskilda
boendeplatser för Vansbro kommun ska avgöras i den politiska
församlingen i samband med beslut av stängningen av Söderåsen. Antalet
platser ska vara i nivå med jämförbara kommuner och Dalarnas kommuner.
I jämförelse till Dalarnas övriga kommuner har Vansbro kommun fler
boendeplatser i förhållande till folkmängden.
Förslag
Kommunfullmäktiges presidiums förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att det återremitterade ärendet ska vara klart
för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde senast 2020-12-14.
Kommunstyrelsen ska då ha slutfört det uppdrag som kommunfullmäktige
beslutade om den 15 juni 2020 § 52.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från fullmäktiges presidium, 2020-09-21
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 180
Protokollsutdrag, 2020-06-15 KF § 52
Sektorchef och socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-21
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KF § 68

Ärende KS 2020/103

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2019 kvartal 4
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.
Ärendet
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande
beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska
vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej
verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 184
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 4 2019
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KF § 69

Ärende KS 2020/885

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2020 kvartal 1
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.
Ärendet
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande
beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska
vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej
verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 185
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 1 2020
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KF § 70

Ärende KS 2020/886

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS år 2020 kvartal 2
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.
Ärendet
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande
beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska
vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej
verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 186
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 2 2020
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KF § 71

Ärende KS 2020/821

Förfrågan om köp av Grönalid 2:16 (Verkstadsvägen 10
i Vansbro)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro Grönalid 2:16 säljs till
intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt, för 147 800 kr.
Köpet villkoras, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år.
I annat fall går köpet tillbaka.
Ärendet
En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa Vansbro kommuns
fastighet Grönalid 2:16. Grönalid 2:16 är detaljplanelagd för småindustri
och ligger ute till försäljning på Objektvision. Parterna har efter diskussion
kommit fram till ett förslag på köpeskilling på 147 800 kr.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro Grönalid 2:16 säljs till
intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt, för 147 800 kr.
Köpet villkoras, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år.
I annat fall går köpet tillbaka.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 187
Utredare, tjänsteutlåtande 2020-08-26
Förslag till köpekontrakt
Karta och ortfoto över fastigheten och närliggande
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KF § 72

Ärende KS 2020/717

Revidering av taxa för Brandkåren Norra Dalarna från
2021
Beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna.
Ärendet
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap. 1 § 1 p. i uppgift att
fastställa taxor för kommunalförbund.
Från Brandkåren Norra Dalarna har inkommit förslag till ny taxa från och
med 2021-01- 01.
Nuvarande taxa härstammar från 2018 års utredning av
kommunalförbundet. Behov finns att reglera taxan utifrån:
- Förändrat index.
- Förändring avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för
utbildning i HLR.
- Taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför
krävs tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för
kommunanställda.
Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 188
Tf. ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-08-25
Protokollsutdrag, 2020-05-14 BRAND § 24
Förslag till Taxa för Brandkåren Norra Dalarna
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KF § 73

Ärende KS 2020/912

Firmatecknare för Vansbro kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att upphäva tidigare beslut om firmatecknare för Vansbro kommun from
2020-10-15.
2. Att from 2020-10-15 utse kommunstyrelsens ordförande Stina Munters,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef
Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg till firmatecknare för
Vansbro kommun.
3. Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.
Ärendet
Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.
Som firmatecknare föreslås kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef
Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg.
Förslag
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att upphäva tidigare beslut om firmatecknare för Vansbro kommun from
2020-10-15.
2. Att from 2020-10-15 utse kommunstyrelsens ordförande Stina Munters,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef
Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg till firmatecknare för
Vansbro kommun.
3. Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-09-15 KS § 189
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-06
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KF § 74

Ärende KF 2020/33

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige utser Lennart Skansens (S) till kommunfullmäktiges
2:e vice ordförande för perioden fram till och med 2022-10-14.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Valet avser perioden fram till och
med 2022-10-14.
Förslag
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Kommunfullmäktige utser Lennart Skansens (S) till kommunfullmäktiges
2:e vice ordförande för perioden fram till och med 2022-10-14.
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KF § 75

Ärende KS 2020/741

Avsägelse från Utveckling i Dalarna Holding AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse har inkommit från Åsa Larsson (V) avseende uppdraget som
ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-07-13
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KF § 76

Ärende KF 2020/32

Val av ersättare till styrelsen för Utveckling i Dalarna
Holding AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnel Gustafsson (V) till ersättare i styrelsen
för Utveckling i Dalarna Holding AB för perioden till ordinarie årsstämma
andra kvartalet 2023.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB.
Förslag
Birgitta Karlssons (V) förslag:
Kommunfullmäktige utser Gunnel Gustafsson (V) till ersättare i styrelsen
för Utveckling i Dalarna Holding AB för perioden till ordinarie årsstämma
andra kvartalet 2023.
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KF § 77

Ärende KF 2020/5

Avsägelser från kommunfullmäktiges valberedning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse har inkommit från Gustav Tällberg (C) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-07-30
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KF § 78

Ärende KF 2020/34

Val av ersättare till kommunfullmäktiges valberedning
Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunilla Munters (C) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till och med 2022-1014.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Förslag
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Kommunfullmäktige utser Gunilla Munters (C) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till och med 2022-1014.
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KF § 79

Ärende KF 2020/28

Avsägelser från uppdrag som ombud för Äppelbo vind
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse har inkommit från Gustav Tällberg (C) avseende uppdraget
som ombud till Äppelbo vinds årsstämma.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-07-30
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KF § 80

Ärende KF 2020/35

Val av ombud till årsstämma för Äppelbo vind
Beslut
Kommunfullmäktige utser Uwe Weigel (C) till ombud till årsstämma för
Äppelbo vind för perioden fram till och med 2022-12-31.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som
ombud till Äppelbovinds årsstämma för perioden fram till och med 2022.
Förslag
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Kommunfullmäktige utser Uwe Weigel (C) till ombud till årsstämma för
Äppelbo vind för perioden fram till och med 2022-12-31.
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KF § 81

Ärende KF 2020/27

Avsägelser från jävsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
Ärendet
Avsägelser har inkommit från Lena Hjalmarsson (C) avseende uppdraget
som ledamot i jävsnämnden samt Gustav Tällberg (C) avseende uppdraget
som ersättare i jävsnämnden.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-07-30
Avsägelse, 2020-08-04
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KF § 82

Ärende KF 2020/36

Val till jävsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige utser Uwe Weigel (C) till ledamot i jävsnämnden för
perioden fram till och med 2022-12-31.
Kommunfullmäktige utser Gunilla Munters (C) till ersättare i jävsnämnden
för perioden fram till och med 2022-12-31.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende ett uppdrag som
ledamot och ett uppdrag som ersättare i jävsnämnden. Uppdragen avser
perioden fram till och med 2022-12-31.
Förslag
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Kommunfullmäktige utser Uwe Weigel (C) till ledamot i jävsnämnden för
perioden fram till och med 2022-12-31.
Kommunfullmäktige utser Gunilla Munters (C) till ersättare i jävsnämnden
för perioden fram till och med 2022-12-31.
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KF § 83

Ärende KF 2020/37

Avsägelse avseende överförmyndare i Vansbro
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
En avsägelse har inkommit från Elisabeth Säljgård (C) avseende uppdraget
som överförmyndare.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-09-16

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2020-09-29

Sida 37 (37)

Kommunfullmäktige
KF § 84

Ärende KF 2020/38

Val av överförmyndare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Elisabeth Svensson (KD) till överförmyndare för
perioden fram till och med 2022-12-31.
Kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att till
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2020 lämna förslag på
ny ersättare för överförmyndaren.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende val till uppdraget
som överförmyndare.
Förslag
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Kommunfullmäktige utser Elisabeth Svensson (KD) till överförmyndare för
perioden fram till och med 2022-12-31.
Kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att till
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2020 lämna förslag på
ny ersättare för överförmyndaren.
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