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Kommunstyrelsen
KS § 153

Justering av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ”Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Nordanåker 16:80” läggs till
dagordningen som första punkt.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ”Avsteg från platsförlagda studier för
gymnasiet vid pandemi” läggs till dagordningen som sista punkt.
Ärendet
Kommunstyrelsen justerar dagordningen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ”Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Nordanåker 16:80” läggs till
dagordningen som första punkt.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ”Avsteg från platsförlagda studier för
gymnasiet vid pandemi” läggs till dagordningen som sista punkt.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 154

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten
Texten utelämnad med anledning av att den innehåller
personuppgifter och de bestämmelser som återfinns i
dataskyddsförordningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 155

Ärende KS 2020/667

Månadsrapport maj 2020
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport maj 2020.
Ärendet
Månadsrapporten per maj visar ett överskott på 24,1 miljoner. Ett överskott
på 21,4 miljoner mot periodens budget.
Kommunkansli och intern service redovisar ett överskott mot budget på ca
11,3 miljoner fram till och med maj där 7,7 miljoner är schablonersättningar
som ännu inte fördelats till verksamheterna för merkostnader för integration.
Resultatet påverkas också av projektmedel för näringslivsutveckling och
samhällsskydd och beredskap, totalt 2,8 miljoner som inte periodiserats
under året.
Samhällsbyggnad redoviserar ett överskott på 1,8 miljoner där 1,7 miljoner
beror på att kostnaderna för gatuunderhåll och snöröjning varit låga hittills.
Dessa väntas öka senare under året.
Utbildning, kultur och fritid redovisar ett överskott på 2,1 miljoner mot
budget där 500 tkr avser statsbidrag till biblioteket som inte periodiserats
över året. Vansbro utbildningscenters överskott är 1,5 miljoner som härrör
till lägre kostnader för skolresor i samband med distansundervisning, lägre
personalkostnader samt att kostnaden för Interkommunal ersättning betalas i
efterhand.
Socialt stöd och omsorg redovisar ett underskott på 9,9 miljoner.
LSS/Socialpsykiatrin står för 5,3 miljoner av underskottet. Ersättningen för
SFB från Försäkringskassan släpar några månader och är inte jämförbar mot
budget. Det har även tillkommit fler ärenden under året inom personlig
assistans och elevhemsboende som det inte budgeterats för.
Underskottet för IFO är 4,9 miljoner. Arbetet fortsätter efter
handlingsplanen för att sänka kostnaderna.
Finansiering redovisar ett överskott på 11 miljoner till och med maj på
grund av att flera poster regleras först i samband med delårsbokslutet, till
exempel pensionskostnader, upplösning av anslutningsavgifter och
investeringsbidrag, avskrivningar samt kundfordringar.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport maj 2020.
Beslutsunderlag
Tf. ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-08-05
Ekonomirapport maj 2020 total
Månadsrapport maj 2020 Kommunkansli intern service
Månadsrapport maj 2020 Samhällsbyggnad
Månadsrapport maj 2020 Utbildning, kultur och fritid
Månadsrapport maj 2020 Socialt stöd och omsorg
Personalrapportering maj 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 156

Ärende KS 2020/178

Avstämning kring uppdraget som skolchef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skolchefen ges följande uppdrag:
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd behöver få klarhet i om det finns
lagar och regelverk som kommunen i dagsläget inte uppfyller, vilka
områden det är samt vad förvaltningen vidtar för åtgärder för att uppfylla
samtliga författningskrav.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 2020-09-15.
Ärendet
Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap.
8§).
För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de statliga
kraven innebär infördes från och med 1 januari 2019 en statligt reglerad
befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av regler.
Kommunstyrelsen ska därför enligt den nya bestämmelsen i skollagen
(2010:800) utse en skolchef.
Benämningen skolchef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom
skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är
skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de
föreskrifter som gäller för utbildningen.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav i
författningarna ska brister åtgärdas inom ramen för sina befogenheter.
Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det
skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig.
Skolchefen ska förutsättas ha en god inblick i verksamheterna och bör
kunna upptäcka om utbildningen inte lever upp till författningskraven i vissa
avseenden.
Skolchefen ska spela en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet och i
att skapa goda förutsättningar för rektorerna i deras uppdrag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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I revisionsrapporten daterad 2020-06-10 står att läsa att Skolchefen menar
att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro får det särskilda stöd som
de har rätt till.
Förslag
Ordförandens förslag:
Skolchefen ges följande uppdrag:
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd behöver få klarhet i om det finns
lagar och regelverk som kommunen i dagsläget inte uppfyller, vilka
områden det är samt vad förvaltningen vidtar för åtgärder för att uppfylla
samtliga författningskrav.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 2020-09-15.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2020-08-12
Protokollsutdrag, 2020-01-14 KS § 7

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 157

Ärende KS 2020/573

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för
förskola, grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning i Vansbro kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att
säkerställa att årshjul och rutiner är förenliga med Vansbro kommuns
styrmodell. Förvaltningen ska presentera en plan för hur och när
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete förankras i verksamheterna.
Ärendet
Skolförvaltningen har arbetat fram en ny modell för det systematiska
kvalitetsarbetet i samband med utvecklingsarbete inom Skolverkets satsning
för riktade insatser för nyanlända elevers lärande. Målet har varit att bygga
upp en god struktur för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i syfte
att höja kvaliteten på verksamheten. Arbetet syftar till att öka förståelsen för
kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen och att öka måluppfyllelsen
för våra barn och elever. En samsyn och gemensam förståelse för
kvalitetsarbetet är viktigt för likvärdigheten i hela verksamheten.
Under projektet har skolledningen tillsammans bygg upp ett digitalt stöd
som verktyg för att leda personalen i deras utvecklingsarbete, kvalitetssäkra
våra processer, göra utbildningen hållbar över tid. Med de rutiner för
arbetet, dokumentationen och formerna för dialog ska huvudmannen kunna
planera, följa upp och utveckla utbildningen enligt skollagens krav.
Förslag
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att
säkerställa att årshjul och rutiner är förenliga med Vansbro kommuns
styrmodell. Förvaltningen ska presentera en plan för hur och när
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete förankras i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, 2020-08-10
Skolchef, tjänsteutlåtande 2020-07-16

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 158

Ärende KS 2020/681

Länsövergripande överenskommelse om samverkan
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård
Beslut
Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godkänner version 3 av
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under förutsättning att samtliga
ingående parter fattar likalydande beslut.
Ärendet
Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS). Lagen har ersatt den
tidigare betalningsansvarslagen.
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01.
Överenskommelsen innehåller samma ekonomiska reglering mellan
huvudmännen som gällt under 2019. Den ekonomiska regleringen i
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina
utskrivningsklara patienter så snart möjligt är.
Välfärdsrådet beslutar rekommenderar kommunerna och regionen att
godkänna version 3 av Länsövergripande överenskommelse om samverkan
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård och att
beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godkänner version 3 av
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under förutsättning att samtliga
ingående parter fattar likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-07-10
Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet
Minnesanteckningar Välfärdsrådet 2020-06-17
Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och
kommunerna i Dalarna gällande samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, version 3

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 159

Ärende KS 2020/776

Förlängd stängning av dagverksamhet för personer
med demens
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Dagverksamheten för personer med
demenssjukdom kommer med anledning av den pågående coronaepidemin
fortsätta att hållas stängd till och med 2020-09-20.
Om coronapandemin fortsätter och dagverksamheten tvingas hållas stängd
under längre tid kommer situationen för både brukare och anhöriga att bli
ohållbar. Förvaltningens ges därför i uppdrag att hitta alternativa former för
dagverksamhet för att möta brukarnas behov. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen i nästa kedja
Ärendet
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har varit stängd sedan
2020-04-07 till och med 2020-08-23 med anledning av pågående
coronapandemi i syfte att minska smittspridning bland äldre. Pandemiläget
är oförändrat och besöksförbudet på särskilt boende som påverkar
dagverksamheten gäller i nuläget till och med 31 augusti.
Rekommendationen från smittskydd Region Dalarna är att dagverksamheten
fortsatt hålls stängd. Ett nytt ställningstagande angående fortsatt stängning
från och med den 2020-08-24 behöver göras.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Dagverksamheten för personer med
demenssjukdom kommer med anledning av den pågående coronaepidemin
fortsätta att hållas stängd till och med 2020-09-20.
Anneli Hultgrens (C) tilläggsförslag:
Om coronapandemin fortsätter och dagverksamheten tvingas hållas stängd
under längre tid kommer situationen för både brukare och anhöriga att bli
ohållbar. Förvaltningens ges därför i uppdrag att hitta alternativa former för
dagverksamhet för att möta brukarnas behov. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen i nästa kedja
Torsten Larsson (KD, Kurt-Lennart Karlsson (V) och Monica Ericsson (S)
yrkar bifall till ordförandens förslag och Anneli Hultgrens (C)
tilläggsförslag.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-04
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KS § 160

Ärende KS 2020/767

Detaljplanläggning på del av fastighet Saltvik 118:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanläggning för bostäder på del
av fastigheten Saltvik 118:1.
Beräknad kostnad för geoteknisk undersökning och detaljplanarbeten ca 300
tkr finansieras ur Strategisk utveckling.
Ärendet
Efterfrågan av bostäder i Vansbro kommun är stort. Planläggning av
områden för att skapa förutsättning för bostadsbyggande är nödvändigt,
bland annat för att klara kompetensförsörjningen från näringslivet.
Del av Saltvik 118:1 (Österå) bedöms som ett lämpligt område att
detaljplanelägga för bostadsändamål, i enlighet med
bostadsförsörjningsprogrammet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanläggning för bostäder på del
av fastigheten Saltvik 118:1.
Beräknad kostnad för geoteknisk undersökning och detaljplanarbeten ca 300
tkr finansieras ur Strategisk utveckling.
Torsten Larsson (KD) och Monica Ericsson (S) yrkar bifall till ordförandens
förslag och Anneli Hultgrens (C) förslag.
Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till Anneli Hultgrens (C) förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-07-29
Karta över området, 2020-07-29

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 161

Remiss angående ansökan om förlängt och utökat
tillstånd för bergtäkt vid Sönnberget samt tillstånd för
hantering av icke farligt avfall
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra om förlängt och utökat tillstånd för
bergtäkt vid Sönnberget.
Kommunstyrelsen har inget att erinra om tillstånd för icke farligt avfall,
utan ser positivt på möjligheten till återvinning av massor.
Ärendet
Dala Järna Last AB har hos Länsstyrelsen ansökt om förlängning och utökat
tillstånd för bergtäkten vid Sönnberget (strax söder om Eldforsen). Bolaget
vill utöka och förlänga befintlig täkt samt utöka brytningen till att även
omfatta brytning av morän.
Bolaget ansöker även om en för dem helt ny verksamhet där man har för
avsikt att ta emot icke farligt avfall i form av till exempel asfalt, betong,
tegel samt övriga jordmassor som kommer att mellanlagras och bearbetas
för återvinning.
Ansökningshandlingarna är omfattande med tillståndsansökan, tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och bilagor samt
kompletteringshandlingar och bedöms överlag som väl genomarbetade.
Täktverksamheten har bedrivits på platsen sedan slutet av 80 – talet och
verksamheten är förenligt med kommunens översiktsplan.
Ärendet påbörjades hösten 2019 med samråd på plats med deltagare från
Länsstyrelsen och Miljökontoret. Bolaget har i sin ansökan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning redogjort för den
planerade verksamheten på fastigheten.
Miljökontoret har på delegation tidigare i processen lämnat yttrande till
Länsstyrelsen gällande kompletteringar av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen. Bolaget har därefter inkommit med
kompletteringar till sin ansökan där man även har kommenterat inkomna
synpunkter.
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Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har inget att erinra om förlängt och utökat tillstånd för
bergtäkt vid Sönnberget.
Kommunstyrelsen har inget att erinra om tillstånd för icke farligt avfall,
utan ser positivt på möjligheten till återvinning av massor.
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Kommunstyrelsen
KS § 162

Remiss angående slutliga bullervillkor Rågsvedens
såg - Sveden trä
Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter eller erinran på ansökan om
slutgiltiga bullervilkor Rågsvedens såg – Sveden trä.
Kommunstyrelsen ser positivt på de åtgärder och arbete som företaget
bedriver för att minska verksamhetens bullerpåverkan.
Ärendet
Sveden trä fick 2015 tillståndför utökad verksamhet samt villkorför buller
satta under en prövotid. Under denna tid har åtgärder gjorts för att minska
verksamhetens bullerpåverkan samt att en buller kartläggning har utförts.
Sveden trä har därefter föreslagit att de provisoriska bullervillkoren ska
fastställas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därför gett Vansbro kommun
möjlighet att lämna synpunkter över bolagets redovisning samt de
föreslagna slutgiltiga villkoren för buller.
Sveden trä har gjort flera åtgärder som minskar buller vilket är mycket
positivt för den närliggande boendemiljön.
Det bör kunna förväntas att företag som utvecklas gör kontinuerliga
förbättringar i och med att ny teknik utvecklas, vilket Sveden trä tydligt har
visat i sina underlag att man har gjort.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen har inga synpunkter eller erinran på ansökan om
slutgiltiga bullervilkor Rågsvedens såg – Sveden trä.
Kommunstyrelsen ser positivt på de åtgärder och arbete som företaget
bedriver för att minska verksamhetens bullerpåverkan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-08-14
Underlag till remiss
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Kommunstyrelsen
KS § 163

Ärende KS 2020/155

Utredning om inrättande av individnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 (KS 2016/716) att nuvarande
politiska organisation ska bibehållas utan förändringar under
mandatperioden 2019-2022. Därmed avslutas ärendet.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 (KS § 33) att en utredning om
nedläggning av kommunstyrelsens utskott och inrättande av en
individnämnd skulle genomföras. Utredningen om nedläggning av
kommunstyrelsens utskott presenterades för kommunstyrelsen, som 202004-07 beslutade att organisationen med utskott fortsatt ska gälla (KS § 74).
Kommunstyrelsen ger i uppdraget ingen motivering till varför man vill
inrätta en individnämnd.
Att inrätta en nämnd som ansvarar för delar av, eller all myndighetsutövning
skulle helt klart avlasta kommunstyrelsen, som då skulle få mer tid till själva
styrelseuppdraget. Det skulle också sammanföra beslutanderätten
(befogenheten) med ansvaret, då en nämnd skulle få sitt uppdrag direkt från,
och därmed ansvara inför kommunfullmäktige.
Om all myndighetsutövning läggs på en nämnd kan Jävsnämnden upphöras
i och med det.
Förslag
Anneli Hultgrens (C) förslag:
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 (KS 2016/716) att nuvarande
politiska organisation ska bibehållas utan förändringar under
mandatperioden 2019-2022. Därmed avslutas ärendet.
Torsten Larsson (KD), Kurt-Lennart Karlsson (V) och Nall Lars-Göran
Andersson (S) yrkar bifall till Anneli Hultgrens (C) förslag.
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-06-26
Utredning om inrättande av individnämnd
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Kommunstyrelsen
KS § 164

Ärende KS 2020/636

Delegering av rätt att fatta tilldelningsbeslut avseende
ärendehanteringssystem
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta tilldelningsbeslut avseende
upphandling av ärendehanteringssystem till kommunchef.
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat (KS 2019/357) att avsätta medel för att
genomföra en upphandling av nytt ärendehanteringssystem. Vanligtvis fattar
arbetsutkottet, på delegation av kommunstyrelsen beslut om tilldelning vid
upphandlingar som överstiger tröskelvärdet. Tröskelvärdet överskids i detta
fall eftersom hela avtalstiden (3+2+2+1 år) inräknas.
Anbud ska vara ingivna den 21 augusti och systemutvärderingar ska göras
under vecka 36 och 38, vilket gör det svårt att ha ett beslutsunderlag färdigt
den 23 september som är sista inlämningsdag för att arbetsutskottet ska
kunna fatta beslut i oktober. Det är nödvändigt att fatta beslut under oktober
månad, då uppsägning av nuvarande avtal måste göras då för att inte löpa
ytterligare ett år.
Eftersom upphandlingen går ut under sommaren och tidsschemat gör det
svårt att hinna med i de ordinarie beslutskedjorna, så underlättar det om
beslutanderätten avseende tilldelning vid upphandling av
ärendehanteringssystem delegeras till kommunchef.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta tilldelningsbeslut avseende
upphandling av ärendehanteringssystem till kommunchef.
Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-06-29
Protokollsutdrag, 2019-06-24 KF § 89
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-04-15
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Kommunstyrelsen
KS § 165

Ärende KS 2020/739

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
för ärenden enligt lag (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer del 5. Miljö och bygg i kommunstyrelsen
delegationsordning i enlighet med förslag daterat 2020-08-05.
Ärendet
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i
kraft den 1 juli 2020 och gäller året ut. En tillfällig delegationsordning antas
och gäller så länge det finns aktuella ärenden eftersom lagen gäller även
efter årsskiftet för pågående ärenden.
Lagen är utformad så att enligt 4 § ansvarar den nämnd som ansvarar för
miljö- och hälsoskyddsområdet över den nya lagen och anslutande
föreskrifter. I Vansbro kommun är Kommunstyrelsen och Jävsnämnden
tillsynsmyndigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Båda nämnderna
har tillsyn över serveringsställen som berörs av lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Nämnderna bör vidaredelegera
beslutsrätten eftersom det är viktigt att kunna fatta beslut skyndsamt då det
handlar om att begränsa smittspridning.
Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram förslag till hur
beslutanderätt enligt den lagen kan delegeras. Förvaltningen har utifrån
förslaget tagit fram bilaga 1 ” Kommunstyrelsen delegationsordning för
ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen”.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer del 5. Miljö och bygg i kommunstyrelsen
delegationsordning i enlighet med förslag daterat 2020-08-05.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-08-05
Förslag till delegationsordning del 5. Miljö och bygg, 2020-08-05
Miljöchef, tjänsteutlåtande 2020-07-14
Förslag till delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
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Kommunstyrelsen
KS § 166

Ärende KS 2020/665

Redovisning av delegationsbeslut augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen tar del av listor för redovisning av delegationsbeslut.
Redovisning sker regelbundet till kommunstyrelsen från delegater enligt
kommunstyrelsens delegationsordning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut IFO 2020-06-18 - 2020-07-16
Delegationsbeslut IFO 2020-05-27 - 2020-06-18
Delegationsbeslut plan och bygg 2020-06-20 - 2020-07-29
Delegationsbeslut ÄO 2020-05-27 - 2020-06-17
Delegationsbeslut SoL fn 2020-05-27 - 2020-06-17
Delegationsbeslut LSS 2020-05-27 - 2020-06-17
Delegationsbeslut W3D3 ej sekretess 2020-06-20 - 2020-07-29
Delegationsbeslut W3D3 sekretess 2020-06-20 - 2020-07-29
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Kommunstyrelsen
KS § 167

Ärende KS 2020/753

Rapportering av domar augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Ärendet
Saken
Dom i Förvaltningsrätten, 2020-06-11, mål nr 1928–20 gäller bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Kommunstyrelsen i Vansbro kommun har beslutat att avslå NN ansökan om
bistånd i form av kontaktperson. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak att
NNs behov kan tillgodoses genom redan beviljade insatser i form av daglig
verksamhet och boendestöd. Kommunstyrelsen vidhåller sitt beslut.
Förvaltningsrättens avgörande
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken
Dom i Förvaltningsrätten 2020-07-08, mål nr 2300-20 överklagat beslut
2020-04-08. gällande bistånd i form av särskilt boende.
Kommunstyrelsen beslutade att avslå NN ansökan om bistånd i form av
särskilt boende. För att få en ansökan om särskilt boende beviljad enligt
socialtjänstlagen ska den sökande ha ett varaktigt omfattande tillsynsbehov
och/ eller omvårdnadsbehov och behoven ska inte kunna tillgodoses i sk.
ordinärt boende genom hemtjänstinsatser, tillsyn nattetid m.m. NN har idag
hemtjänstinsatser i form av personlig omvårdnad, serviceinsatser och tillsyn
dag och natt. Behovet bedöms tillgodoses med insatser genom hemtjänst
och larm.
Förvaltningsrättens avgörande
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Beslutsunderlag
Assistent, tjänsteutlåtande 2020-07-17
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Kommunstyrelsen
KS § 168

Ärende KS 2020/809

Avsteg från platsförlagda studier för gymnasiet vid
pandemi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsteg från platsförlagda studier för
gymnasieskolan, Vansbro Utbildningscenter, får göras om särskilda
förutsättningar/särskilda skäl föreligger i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förordning 2020:115.
Kommunstyrelsen beslutar att rektor ges delegation att göra bedömning och
fatta beslut kring avsteg från platsförlagda studier.
Punkten läggs till kommunstyrelsens delegationsordning.
Ärendet
Enligt Folkhälsomyndighets förändrade rekommendationer, så ska
gymnasieskolans verksamhet från och med 15:e juni 2020 återgå från fjärroch distansstudier till platsförlagd verksamhet. Utifrån rådande
pandemiläge, Covid-19/Corona, så finns möjlighet för huvudmannen att
göra avsteg från att bedriva undervisningen platsförlagd, om särskilda
förutsättningar/särskilda skäl föreligger.
Utifrån detta behöver huvudmannen fatta beslut om gymnasieverksamheten
får bedrivas med avsteg från platsförlagda studier, i enlighet med förordning
(2020:115), Utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss smitta, samt om rektor för huvudmannens räkning på
delegation bemyndigas att fatta avstegsbeslut.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avsteg från platsförlagda studier för
gymnasieskolan, Vansbro Utbildningscenter, får göras om särskilda
förutsättningar/särskilda skäl föreligger i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förordning 2020:115.
Kommunstyrelsen beslutar att rektor ges delegation att göra bedömning och
fatta beslut kring avsteg från platsförlagda studier.
Punkten läggs till kommunstyrelsens delegationsordning.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Beslutsunderlag
Rektor Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2020-08-07
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