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Kommunstyrelsen
KS § 96

Ärende KS 2019/484

Hemtjänstorganisation
Ärendet
Tillförordnad socialchef, tillförordnad fastighetschef, äldreomsorgschef
och tillförordnad personalchef ger information om ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 97

Ärende KS 2019/457

Månadsrapport maj 2019, information
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapporterna.
Ärendet
Utskottsordförandena redogör för utskottens behandling av
månadsrapporterna för maj 2019.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapporterna.
Beslutsunderlag
Månadsrapport maj 2019, kommunkansli och intern service
Ekonomirapport maj 2019, kommunkansli och intern service
Månadsrapport maj 2019, samhällsbyggnad
Ekonomirapport maj 2019, samhällsbyggnad
Månadsrapport maj 2019, socialt stöd och omsorg
Ekonomirapport maj 2019, socialt stöd och omsorg
Månadsrapport maj 2019, utbildning, kultur och fritid
Ekonomirapport maj 2019, utbildning, kultur och fritid
Ekonomirapport maj 2019, total

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 98

Ärende KS 2019/269

Åtgärdsplan 2019, information
Ärendet
Kommunchef redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i beslut 2019-06-11 KS § 78 i uppdrag
att träffa varje förvaltningsområdeschef, eller motsvarande, för att gå
igenom budget och möjligheten till effektiviseringar. Detta genomfördes vid
utskottets sammanträde den 2019-07-03. Det finns en planering för hur
frågan ska tas vidare, och ytterligare arbete med besparingsåtgärder kommer
att utföras i ledningsgruppen under augusti för att sedan presenteras för
kommunstyrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 99

Ärende KS 2019/363

Strategisk plan 2020-2022, information
Ärendet
Kommunchef redogör för ärendet.
Kommunstyrelsen har fått utskickat ett förslag till Strategisk plan som ska
diskuteras i partigrupperna inför kommunstyrelsens informationsdag den
2019-09-10.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 100

Ärende KS 2019/312

Granskningsrapport per 2018-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande som svar på revisorernas
granskning av årsredovisning 2018:
Kommunstyrelsens yttrande
Kommunens redovisade underskott för 2018 slår även igenom vid
uppföljning av de finansiella målen, underskottet för 2018 var 13,5 mkr och
tidigare års underskott som ska återställas uppgår till 3,7 mkr. De 7,8 mkr
som fanns i utjämningsreserven har använts och totalt ska 9,4 mkr
återställas. Prognosen för 2019 är dessutom ett underskott på ca 21 mkr.
Kommunstyrelsen har beslutat om en åtgärdsplan innehållande sex åtgärder:
- Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och
heltidsresan.
- Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa.
- IFO – handlingsplan för reducering av kostnader.
- Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den
verksamhet kommunen bedriver.
- Integration i Vansbro kommun.
- Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året.
Kommunstyrelsen har även beslutat att 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför genomgångar med
förvaltningsområdeschefer och utskottsordförande 3 juli för att diskutera
vilka ytterligare åtgärder som är möjliga att genomföra under året men även
mer långsiktigt för att hitta reduceringar motsvarande ca 30 mkr. Efter
sommaren kommer föreslagna åtgärder sammanställas och redovisas för
politiskt ställningstagande.
När det gäller uppföljning av verksamhetsmässiga mål bedömer revisorerna
att en samlad bedömning bör redovisas, detta kommer att utvecklas för
kommande år.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ärendet
Revisorerna har överlämnat en granskningsrapport över årsredovisningen
för 2018 för yttrande.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt
väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och
god redovisningssed.
Finansiella mål – Granskningen visar att då endast ett av de fyra finansiella
målen har uppnåtts bedömer revisorerna att resultatet inte är förenligt med
av fullmäktige fastställda finansiella mål.
Verksamhetsmässiga mål – Kommunfullmäktige har för 2018 fastställt fyra
strategiska områden med strategiska mål för kommunen som delas upp i
totalt 15 verksamhetsmål exklusive tre finansiella mål. I årsredovisningen
finns en sammanställning över måluppfyllelse under perioden med
bedömning av hur kommunen har uppfyllt de fastställda målen.
I anslutning till sammanställningen finns kortfattade kommentarer till
målen.
Bedömning – Tre av målen har uppnåtts. Två av målen har inte uppnåtts.
Övriga tio mål har en markering som devis uppfyllts. I årsredovisningen
saknas en samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse i anslutning till
avsnittet om måluppfyllelse. Vilka kriterier som gäller för att uppnå målen
framgår inte av sammanställningen utan en beskrivning av respektive
förvaltningsområdes bedömning redovisas.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande som svar på revisorernas
granskning av årsredovisning 2018:
Kommunstyrelsens yttrande
Kommunens redovisade underskott för 2018 slår även igenom vid
uppföljning av de finansiella målen, underskottet för 2018 var 13,5 mkr och
tidigare års underskott som ska återställas uppgår till 3,7 mkr. De 7,8 mkr
som fanns i utjämningsreserven har använts och totalt ska 9,4 mkr
återställas. Prognosen för 2019 är dessutom ett underskott på ca 21 mkr.
Kommunstyrelsen har beslutat om en åtgärdsplan innehållande sex åtgärder:
- Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och
heltidsresan.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
- Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa.
- IFO – handlingsplan för reducering av kostnader.
- Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den
verksamhet kommunen bedriver.
- Integration i Vansbro kommun.
- Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året.
Kommunstyrelsen har även beslutat att 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför genomgångar med
förvaltningsområdeschefer och utskottsordförande 3 juli för att diskutera
vilka ytterligare åtgärder som är möjliga att genomföra under året men även
mer långsiktigt för att hitta reduceringar motsvarande ca 30 mkr. Efter
sommaren kommer föreslagna åtgärder sammanställas och redovisas för
politiskt ställningstagande.
När det gäller uppföljning av verksamhetsmässiga mål bedömer revisorerna
att en samlad bedömning bör redovisas, detta kommer att utvecklas för
kommande år.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-06-27
Granskningsrapport över kommunens bokslut och årsredovisning för 2018.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 101

Ärende KS 2019/16

Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt den föreslagna rekommendationen från
SKL att:
- meddela SKL att Vansbro kommun antar rekommendationen om ett samlat
system för kunskapsstyrning av socialtjänstens verksamheter,
- bidra till finansieringen med 1,95 kr/invånare under fyra år (2020-2023).
Ärendet
Föreligger rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, SKL,
till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. För att SKL:s kansli ska
kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga kommuner meddela
SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 15 juni
2019.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt den föreslagna rekommendationen från
SKL att:
- meddela SKL att Vansbro kommun antar rekommendationen om ett samlat
system för kunskapsstyrning av socialtjänstens verksamheter,
- bidra till finansieringen med 1,95 kr/invånare under fyra år (2020-2023).
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2019-06-25
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 102

Ärende KS 2019/235

Riktlinjer avseende specialkost till pedagogisk
personal
Beslut
Kommunstyrelsen erbjuder inte specialkost till personal inom förskola och
skola under den pedagogiska måltiden.
Reservationer
Kurt-Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Idag begärs läkarintyg in från alla som ansöker om specialkost. Det har
fungerat bra för eleverna. Fler och fler pedagoger/personal uppger att de har
behov av specialkost när de äter pedagogisk lunch så problemet växer.
Den huvudsakliga uppgiften är att laga mat till barn och elever. Ansvaret är
att den är näringsriktig och till dem som behöver det erbjuds specialkost.
Idag läggs stora kostnader på råvaror och tid för att tillgodose specialkost
under den pedagogiska måltiden för personal inom skola och förskola.
Om specialkost ska erbjudas till personal behöver kostenheten ett tillskott av
resurser eftersom tillagningen innebär en extra kostnad för kostenheten.
Ärendet återremitterades i beslut 2019-05-14 KS § 71 för framtagande av
ekonomiskt underlag och möjlighet att fortsätta med pedagogiska luncher
utan specialkost. I svaret på återremissen redogörs för att i samband med
specialkost blir ökade kostnader för tillagningen på 39 kr/portion. Förutom
dessa ökade kostnader för tillagning tillkommer ökade kostnader för
speciella livsmedel, och redovisning ges av de extra livsmedelskostnaderna.
Förslag
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder inte specialkost till personal inom förskola och
skola under den pedagogiska måltiden.
Monica Ericsson (S) yrkar bifall till Pär Skagerlings (M) förslag.
Beslutsunderlag
Kostchef och skolchef, tjänsteutlåtande 2019-06-26
Protokollsutdrag, 2019-05-14 KS § 71
Kostchef och skolchef, tjänsteutlåtande 2019-04-25

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 103

Ärende KS 2019/366

Instruktion för kommunalråd
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning för kommunalråd.
Ärendet
I enlighet med kommunallag (2017:725) 4 kap 2 § ska den som inom
kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av
heltid ha benämningen kommunalråd, eller en annan benämning som
fullmäktige bestämmer.
Rollen som kommunstyrelsens ordförande beskrivs i kommunstyrelsens
reglemente. Uppdragsbeskrivningen för kommunalråd gäller i anslutning till
kommunstyrelsens reglemente, samt det som i lag föreskrivs och syftar till
att tydliggöra kommunalrådets uppgift i Vansbro kommun.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning för kommunalråd.
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-06-04
Förslag till Uppdragsbeskrivning för kommunalråd

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 104

Ärende KS 2019/487

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i
Vansbro kommun
Yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
arvodesberedningens förslag att fastställa arvodet för kommunfullmäktiges
ordförande till nuvarande 7 % av riksdagsledamöternas arvode.
Ärendet
Arvodesberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att komma
med förslag på ny arvodes nivå för kommunfullmäktiges ordförande.
Kommunstyrelsen har att yttra sig över ärendet innan det avgörs av
kommunfullmäktige.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsens yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
arvodesberedningens förslag att fastställa arvodet för kommunfullmäktiges
ordförande till nuvarande 7 % av riksdagsledamöternas arvode.
Beslutsunderlag
Arvodesberedningen, beredningsutlåtande 2019-04-26
Förslag till arvoden till kommunalt förtroendevalda i Vansbro kommun
(bilaga 2 till Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro
kommun)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 105

Ärende KS 2019/412

Yttrande över ”Strategi för samverkan om ledning vid
samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarnas län”
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Länsstyrelsen Dalarnas Strategi för
samverkan och ledning för samhällsstörningar och höjd beredskap i
Dalarnas län.
Ärendet
Från Länsstyrelsen Dalarna inkom den 5 juni en remissutgåva av Strategi
för samverkan och ledning för samhällsstörningar och höjd beredskap i
Dalarnas län med en operativ bilaga för remissyttrande.
Det svenska krishanteringssystemet utgår från tre grundprinciper.
Ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Dessa syftar till
att en kris så långt det är möjligt hanteras på det sätt händelser hanteras till
vardags. Utöver dessa principer bygger krishanteringssystemet på två
uttalade typer av ansvar, sektorsansvar och geografiskt områdesansvar.
Sektorsansvar är det ansvar statliga myndigheter har för sina sakfrågor av
nationell karaktär, oavsett frågornas geografiska anknytning.
Det geografiska områdesansvaret ligger hos kommunerna på lokal nivå, hos
länsstyrelserna på regional nivå och hos regeringen på nationell nivå. Varje
områdesansvarig aktör ansvarar för inriktning, prioritering och samordning
av tvärsektoriella insatser före, under och efter en kris i sitt geografiska
område.
Även om kommunen lagt ut ansvaret enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor till
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, så vilar
samordningsansvaret fortfarande på Vansbro kommun.
Det geografiska områdesansvaret i enlighet med Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap innebär att kommuner inom sitt geografiska
område ska i fråga om extraordinära händelser i fredstid, verka för att olika
aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet. Det innebär också ett ansvar för att de
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse

Justerande

Utdragsbestyrkande
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samordnas och att informationen till allmänheten, berörda målgrupper och
media samordnas.
Länsstyrelsens remissutgåva av strategin är en revidering av tidigare strategi
från 2015. Strategin syftar till att beskriva att det är många olika aktörer som
vid en kris har olika ansvarsområden och måste samverka både före, under
och efter en samhällsstörning. I strategin beskrivs även övergripande mål för
krishanteringen i länet.
Till strategin hör en bilaga som ska användas under händelse Operativ
bilaga för samverkan och ledning i praktiken vid samhällsstörningar och
höjd beredskap i Dalarnas län. Bilagan syftar till att underlätta och stärka
samverkan och ledning under en samhällsstörning.
Strategin knyter samman det lokala arbetet med det nationella genom att
anta ett gemensamt språk, förhållningssätt och arbetssätt, vilket är viktigt.
Det är också viktigt att ansvarsområden och roller definieras.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till länsstyrelsens förslag till mål för
Dalarnas län. Det är av största vikt att uppnå en för länet gemensam
inriktning för hantering av samhällsstörningar. I den operativa bilagan
beskrivs en gemensam stabsmodell. Det bör dock påpekas att, som liten
kommun är det svårt att bygga upp en så omfattande stab med den bredden
av kompetenser. Modellen får därför anpassa efter lokala förutsättningar.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Länsstyrelsen Dalarnas Strategi för
samverkan och ledning för samhällsstörningar och höjd beredskap i
Dalarnas län.
Beslutsunderlag
Säkerhetssamordnare, tjänsteutlåtande 2019-06-26

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 106

Ärende KS 2019/198

Val till kommunstyrelsens utskott leva och bo
Beslut
Lennart Skansens (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens utskott leva och
bo.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i kommunstyrelsens utskott leva
och bo.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-09 KS §
57.
Förslag
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
Lennart Skansens (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens utskott leva och
bo.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-04-09 KS § 57
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Kommunstyrelsen
KS § 107

Ärende KS 2019/509

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
avseende avsnittet samhällsskydd
Beslut
Kommunstyrelsen justerar delegationsordningen för att anpassa den till
fullmäktiges inrättande av kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna.
Ärendet
Vansbro kommun ingår sedan 1 januari 2019 i ett kommunalförbund
tillsammans med Mora, Orsa, Älvdalen och Leksands kommuner.
Kommunalförbundet har ålagts ansvaret att fullfölja de skyldigheter som
åvilar kommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samt
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Kommunalförbundet svarar
också för uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor med tillhörande Förordning (2010:1075) om brandfarliga och
explosiva varor, liksom Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Med anledning av detta reviderar kommunstyrelsen delegationsordningen
(daterad 2019-06-11) genom att icke aktuella delegationer stryks.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen justerar delegationsordningen för att anpassa den till
fullmäktiges inrättande av kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna.
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-06-27

Justerande
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Kommunstyrelsen
KS § 108

Ärende KS 2019/488

Redovisning av delegationsbeslut juli 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, 2019-05-22 - 2019-06-25
Delegationsbeslut SoL, 2019-05-22 - 2019-06-25
Delegationsbeslut ÄO, 2019-05-22 - 2019-06-25
Delegationsbeslut IFO 2019-06-27
Delegationslista KS plan o bygg 2019-05-22 - 2020-06-26
Delegationslista miljö 2019-06-26
Delegationslista W3D3 2019-05-23 - 2019-06-26

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-07-09

Kommunstyrelsen
KS § 109

Information
Ärendet
Kommunchef ger följande informationer:
- Inkommen inbjudan från vänorten Velke Mezirici.
- Pågående försäljning av bioenergianläggningen
- Överenskommelse med regionen avseende hyresförhållandena kring
Bäckaskog
Pär Skagerling (M), ordförande i styrelsen i Vansbro Teknik AB, lämnar
följande information från Vansbro Teknik AB:
- Allmänt vatten och avlopp kommer att byggas ut till Finnön i Nås, i
enlighet med beslut fattat av kommunfullmäktige den 14 april 1972, om
upprättat verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp i Nås.
- Styrelsen i Vansbro Teknik AB har i beslut 2019-06-18 VTAB § 30
överlämnat utredningen ”Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk,
Vägvalsutredning, rev A” till kommunstyrelsen för vidarebefordring till
kommunfullmäktige för ett inriktningsbeslut i september 2019.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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