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KS § 71 Ärende KS 2021-00319 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2020 kvartal 4 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 4 2020. 

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: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 4 2020. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-03-23 

Rapport kvartal 4 2020 
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KS § 72 Ärende KS 2021-00445 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 1 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

1 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 1 2021. 

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: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

1 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 1 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-04-19 

Rapport kvartal 1 2021 
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KS § 73 Ärende KS 2021-00472 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Beslut 

Kommunstyrelsens rekommenderar kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt, samt anledningen till detta. I enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att förslaget 

väcktes. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens rekommenderar kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-04-21 

 



 

Protokoll Sida 7 (28) 

2021-05-11  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 74 Ärende KS 2021-00442 

Månadsrapport mars 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport mars 2021. 

Ärendet 

En månadsrapport är en ögonblicksbild över det ekonomiska utfallet för en 

viss period. Inga uppbokningar görs och ingen hänsyn tas till kommande 

kostnader. Utfallet jämförs med periodens budget. 

 

Månadsrapporten för mars visar ett överskott mot periodens budget på 3,8 

mkr för kommunens fyra förvaltningsområden. 

 

Utbildning kultur och fritid överskrider periodens budget med cirka 500 tkr. 

Ett antal budgeterade statsbidrag är inte utbetalda ännu vilket minskar 

periodens intäkter mot budget. Bidraget till Olympica för perioden har 

utbetalats tidigare än föregående år därav stora skillnader på utfall på övriga 

verksamhetskostnader mellan åren. Lägre personalkostnader inom förskolan, 

grundskolan och gymnasiet, högre inom lärcentrum. Totalt så understiger 

personalkostnaderna budget med cirka 300 tkr. Inför året finns ett underskott 

inom främst gymnasiet, detta kommer att behandlas i samband med 

aprilprognosen. 

 

Socialt stöd och omsorg redovisar ett underskott mot budget med ca 600 tkr. 

Underskottet är egentligen betydligt större, när utfallet justerats utifrån 

eftersläpande kostnader samt förutbetalda intäkter i forma av statsbidrag 

hamnar resultatet per mars på – 8,5 mkr. Vård och omsorg förklarar 4,6 mkr 

och i det ingår även pandeminrelaterade kostnader på 5,6 mkr, som det i 

dagsläget inte går att söka ersättning för. Individ- och familjeomsorgen 

förklarar 3,9 mkr. Prioriteringen för IFO är att fortsätta med arbetet som 

pågår, att arbeta långsiktigt och ålla i arbetet som pågår utifrån åtgärdsplanen 

för sänkta kostnader. 

 

Samhällsbyggnad överskrider periodens budget med 6 tkr. 

Personalkostnaderna är lägre än budget vilket beror på att miljökontoret inte 

haft full bemanning under våren. Intäkterna är lägre än budget då prövning- 

och tillsynsavgifter för miljökontorets verksamheter inte fakturerats ännu. 

Kostnaderna för vinterväghållningen kommer troligtvis vara högre än budget 

våren 2021, en del av kostnaderna har inte fakturerats ännu. 
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Kommunkansli och internservice redovisar ett överskott på 4,9 mkr. I 

perioden ingår schablonersättningar från Migrationsverket, som ska bidra till 

att täcka kostnader i kommunen som är en följd av migrationen, med 4,6 

mkr. En del av dessa intäkter kommer under året att fördelas till 

verksamheter som har direkta kostnader kopplade till migrationen. 

Föreningsbidragen är utbetalda i februari vilket gör att periodbudgeten 

överskrids men följer helårsbudget. Inom Internservice sker volymökningar i 

verksamheter som inte är kompenserade. Detta innebär att ett underskott 

befaras vid årets slut. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport mars 2021. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-04-21 

Månadsrapport mars 2021 Kommunkansli och intern service 

Månadsrapport mars 2021 Samhällsbyggnad 

Månadsrapport mars 2021 Socialt stod och omsorg 

Månadsrapport mars 2021 Utbildning kultur och fritid 

Ekonomirapport mars 2021 Kommunkansli och intern service 

Ekonomirapport mars 2021 Samhällsbyggnad 

Ekonomirapport mars 2021 Socialt stöd och omsorg 

Ekonomirapport mars 2021 Utbildning kultur och fritid 

Personalrapportering mars 2021 
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KS § 75 Ärende KS 2021-00439 

Intern kontrollplan 2021  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för år 2021. 

Ärendet 

Förvaltningen har utarbetat en intern kontrollplan för 2021 utifrån 

uppföljningen av 2020 års intern kontrollplan 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 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-04-19 

Förslag till intern kontrollplan 2021 
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KS § 76 Ärende KS 2021-00452 

Uppföljning av bemanningsekonomi april 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering, 2021-04-21, kring arbetet 

med bemanningsekonomi för mars och april 2021, i enlighet med beslutet i 

KS 2020/23. 

Ärendet 

Bemanningsekonomi var tidigare en del i åtgärdsplanen men beslutades på 

KS 2020-09-15, §175 att lyftas ur åtgärdsplanen och redovisas separat till 

kommunstyrelsen varannan månad (vart annat sammanträde). Upplägg och 

information kring bemanningsekonomi har tidigare delgetts 

kommunstyrelsen i oktober 2019, mars, augusti, september, november 2020, 

januari och februari 2021. 

 

Bemanningsekonomi är ett projekt med flera ingående delar. Projektplanen 

innehåller olika delar som exempelvis heltid som norm inklusive 

tillämpningsanvisningar för hur man ska bemanna verksamheterna utifrån de 

avtal som finns, Jotib, schemaläggning. Projektägare är 

kommunledningsgruppen. 

 

Utfallet av bemanningsekonomi följs via olika mått exempelvis 

personalnyckeltal i månadsrapporter och prognoser, det handlar om 

sjukfrånvaro, tim- fyllnad- och övertidsersättningar. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering, 2021-04-21, kring arbetet 

med bemanningsekonomi för mars och april 2021, i enlighet med beslutet i 

KS 2020/23. 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2021-04-21 
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KS § 77 Ärende KS 2021-00491 

Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens 

utskott, reviderad 2021-05-11 att gälla från och med 2021-05-20, med tillägg 

”2:e vice ordförande” i § 6 Dagordningsmöte enligt följande: 

Vid dagordningsmöte i början av varje beredningskedja deltar 

kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 2:e 

vice ordförande och utskottsordförande tillsammans med kommunchefens 

ledningsgrupp och sekreterare. 

Ärendet 

En översyn har gjorts av arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott i 

syfte att tydliggöra kommunens arbetssätt för att tillgängliggöra handlingar 

för kommunfullmäktige och allmänhet tidigare inför beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vissa justeringar har även gjorts 

av annan text där det funnits behov. 

 

Följande justeringar har gjorts (även markerat i dokumentet): 

- Tidigare benämnd berednings- och informationsdag benämns numer 

informationsdag och är en informations- och överläggningsdag, se §2 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden inför beslut i 

kommunstyrelsen, se §§ 3 och 9. 

- Utskottens uppdrag har justerats för anpassning till ny styrmodell. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för frågor som berör 

kommunens strategiska styrning och ekonomi på övergripande nivå 

samt kopplat till hela koncernen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

uppdrag för beredning och ansvar kopplat till styrning har 

förtydligats, se § 4. 

- Dagordningsmötet är kompletterat med kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande, se § 6. 

 

Under pågående pandemi har utskottens verksamhetsbesök pausats, inför 

hösten kommer förslag utarbetas för verksamhetsbesök. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens 

utskott, reviderad 2021-05-11 att gälla från och med 2021-05-20. 
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Nils-Erik Edlunds (S) tilläggsförslag: 

Att lägga till ”2:e vice ordförande” i § 6 Dagordningsmöte enligt följande: 

Vid dagordningsmöte i början av varje beredningskedja deltar 

kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 2:e 

vice ordförande och utskottsordförande tillsammans med kommunchefens 

ledningsgrupp och sekreterare. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag och 

Nils-Erik Edlunds (S) tilläggsförslag. 

 

Monica Ericsson (S) yrkar bifall till Nils-Erik Edlunds (S) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt förslag under bifall eller avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Ordföranden ställer Nils-Erik Edlunds (S) tilläggsförslag under bifall eller 

avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-05-02 

Förslag till arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott 
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KS § 78 Ärende KS 2021-00490 

Remiss om tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner 
och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i 
balans 

Beslut 

Kommunstyrelsen avger yttrande daterat 2021-05-07 till 

Finansdepartementet avseende Promemoria: "Tillfälligt statsbidrag till vissa 

kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 

(dnr Fi 2021/00551)". 

Ärendet 

För åren 2021-2024 har regeringen anslagit en miljard kronor i bidrag till 

kommuner och regioner som vidtar åtgärder som främjar en ekonomi i 

balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få 

ges till en kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag 

ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera omstrukturerings- eller 

effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i 

balans och en god ekonomisk hushållning. 

 

Det föreslås att det ska finnas ett särskilt beslutsorgan hos Kammarkollegiet, 

Delegationen för kommunal ekonomi i balans, som ska pröva frågor om 

bidragen. Delegationen ska bl.a. bedöma om de åtgärder som anges i en 

ansökan är lämpliga för att främja en ekonomi i balans och en god 

ekonomisk hushållning eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder.  

 

Kommuner och regioner som har en högre skattesats än genomsnittet ska 

enligt förslaget prioriteras bland inkomna ansökningar. Bidrag ska få ges 

som hel- eller delfinansiering och betalas ut i två delar. Vidare föreslås 

bestämmelser om att ett bidrag i vissa fall inte ska betalas ut och att det ska 

kunna återkrävas. 

 

Förordningen om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner 

föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och upphöra vid utgången av 2024 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen avger yttrande daterat 2021-05-07 till 

Finansdepartementet avseende Promemoria: "Tillfälligt statsbidrag till vissa 
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kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 

(dnr Fi 2021/00551)". 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-07 

Yttrande Vansbro kommun, daterat 2021-05-07 

Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner Finansdepartementet 
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KS § 79 Ärende KS 2021-00260 

Förlängning och erbjudande om nya ekonomiska 
möjligheter avseende Dalälvarnas Utvecklingsområde 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt medfinansiera Leader Dalälvarnas 

utvecklingsområde under en förlängd programperiod under åren 2023 till 

och med 2025 med totalt 339 800 kronor. Finansiering sker ur Strategisk 

utveckling. 

Ärendet 

Vansbro kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, 

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner ingår i Leader 

Dalälvarnas utvecklingsområde och medfinansierar ett projekt som bedrivs 

under programperioden. Vansbro kommuns andel är 169 848 kronor per år 

under åren 2016-2022, 1 188 939 kronor under programperioden. Totalt 

medfinansierar ingående kommuner projektet med 33 procent av totalt 

beviljade projektmedel. 

 

Ett erbjudande finns om förlängning och utökande av nuvarande 

programperiod vilket då innebär att programperioden skjuts fram till och 

med år 2025. Förlängningen innebär även möjligheten att få ytterligare 

medel till projektstöd fram till och med 2025. 

 

Dalälvarnas utvecklingsområde har erbjudits ytterligare 16,8 miljoner 

kronor, för att erbjudandet ska kunna nyttjas krävs offentlig medfinansiering 

med 5,57 miljoner kronor fördelat på de tio ingående kommunerna. Vansbro 

kommuns andel motsvarar 339 800 kronor under tre år. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt medfinansiera Leader Dalälvarnas 

utvecklingsområde under en förlängd programperiod under åren 2023 till 

och med 2025 med totalt 339 800 kronor. Finansiering sker ur Strategisk 

utveckling. 

 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i förlängningen av projektet. 
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Nall Lars-Göran Andersson (S) och Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till 

Torsten Larssons (KD) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Ordföranden ställer Pär Skagerlings (M) förslag under bifall eller avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-04-21 

Skrivelse med om förlängning och erbjudande om nya ekonomiska 

möjligheter från Leader Dalälvarnas utvecklingsområde, 2021-03-10 
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KS § 80 Ärende KS 2021-00467 

Samverkansöverenskommelse med Polisen 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utarbetad samverkansöverenskommelse. 

Ärendet 

En samverkansöverenskommelse som omfattar brottsförebyggande 

samarbete mellan parterna har utarbetats. Syftet med 

samarbetsöverenskommelsen är att stärka, synliggöra, konkretisera och 

samordna kommunens och polisens insatser och därigenom minska 

brottsligheten och öka tryggheten för de som bor, vistas eller verkar i 

kommunen. 

 

Vansbro kommun och lokalpolisområde Mora har kommit överens om två 

fokusområden som ska prioriteras, dessa är ordningsstörningar och otrygghet 

samt alkohol, narkotika, doping och tobak. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner utarbetad samverkansöverenskommelse. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-04-21 

Förslag till Samverkansöverenskommelse 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 81 Ärende KS 2021-00371 

Länsövergripande överenskommelse om 
ansvarsfördelning när kommunen beslutar om 
placering på hem för vård eller boende (HVB) 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderad länsövergripande överenskommelse 

om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård 

eller boende (HVB), beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående 

parter fattar likalydande beslut. 

Ärendet 

En revidering av tidigare samverkansöverenskommelse om 

ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård 

eller boende (HVB) (från 2016) har skett. I överenskommelsen tydliggörs 

främst huvudmännens respektive ansvarsområden och fördelning av 

kostnadsansvar vid placering på HVB. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner reviderad länsövergripande överenskommelse 

om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård 

eller boende (HVB), beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående 

parter fattar likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-04-21 

Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet  

Minnesanteckningar, Välfärdsrådet 210325 (p. 11) 

Reviderad länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när  

kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 82 Ärende KS 2021-00459 

Återrapportering av livsmedelskontroll 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av utförda kontroller enligt 

kontrollplan för livsmedel 2020. 

Ärendet 

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin 

kontrollverksamhet. Miljökontoret rapporterade i januari 2021 uppgifter om 

detta till livsmedelsverket. Alla livsmedelskontroller som kunnat genomföras 

enligt kontrollplan 2020 har genomförts. 

 

Länsstyrelsen har ett uppdrag att genom att göra revison se att kommunerna 

sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen. De ska 

bland annat kontrollera att kommunen har tillräckliga resurser, att personalen 

har rätt kompetens och att verksamheten är planerad på ett bra sätt. 

 

Revisionerna är ett bra hjälpmedel för kommunen att förbättra sin 

kontrollverksamhet. Miljökontoret utvecklar löpande verksamheten och har 

åtgärdat flera av de avvikelser som noterades vid livsmedelsrevisionen 2018, 

men det kvarstår fortfarande som inte kunnat prioriteras ännu. Länsstyrelsen 

avslutade 2020-11-04 sin uppföljning av revisonen och kommer att följa upp 

detta vid nästa revison. Miljökontoret kommer att återrapportera de åtgärder 

som genomförts under 2021 till kommunstyrelsen inför återrapportering av 

2021 års kontrollverksamhet.   

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av utförda kontroller enligt 

kontrollplan för livsmedel 2020. 

Beslutsunderlag 

Miljö/byggchef, tjänsteutlåtande 2021-04-21 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 83 Ärende KS 2021-00458 

Information om aktuell hållbarhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av enkätsvaren som skickats till Aktuell 

hållbarhet inför kommunrankingen 2020. 

Ärendet 

Aktuell Hållbarhet mäter kommunernas miljöarbete och resultatet 

presenteras i en ranking där ”Sveriges miljöbästa kommun” utses.  

Rankingen visar hur Vansbro kommuns miljöarbete ser ut jämfört med andra 

kommuners arbete. Enkäten är frivillig, men cirka 80 % av alla kommuner 

väljer årligen att svara på enkäten. Rankningen består av tre delar, en 

enkätdel, en genomgång av extern data samt en del kopplad till klimatdata. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av enkätsvaren som skickats till Aktuell 

hållbarhet inför kommunrankingen 2020. 

Beslutsunderlag 

Miljö/byggchef, tjänsteutlåtande 2021-04-21, inkl. bilaga 1 Vansbro 

kommuns svar 2021 med kommentarer från förvaltningen 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 84 

Ansökan om strandskyddsdispens  

Texten i paragrafen har utelämnats på grund av att den innehåller 

personuppgifter.  
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 
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KS § 85 

Begäran om planbesked 

 

Texten i paragrafen har utelämnats på grund av att den innehåller 

personuppgifter.  
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 86 Ärende KS 2021-00456 

Rapportering av domar april 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen 

Ärendet 

Inkomna domar och beslut för perioden 2021-03-18 – 2021-04-20 

rapporteras till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen 

Beslutsunderlag 

Assistent individ-och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande 2021-04-21. 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende systematiskt 

kvalitetsarbete, 2021-03-26 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 87 Ärende KS 2021-00473 

Redovisning av delegationsbeslut april 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens 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: 

Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt SoL äldreomsorg för perioden 2021-03-17 

Delegationsbeslut enligt SoL funktionsnedsättning för perioden 202 

Delegationsbeslut enligt LSS för perioden 2021-03-17 - 2021-04-20 

Delegationslista för Bygg för perioden 20210-02-25 - 2021-04-20 

Delegationslista för miljö för perioden 2020-12-16 - 2021-04-20 

Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen 2021-03-18 - 2021-04-20 

Delegationsbeslut Ciceron april 2021 

 


