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Kommunstyrelsen
KS § 1

Ärende KS 2020/1253

Riktlinjer inackorderingstillägg
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer revidering av Riktlinjer för
inackorderingstillägg (fastslagna 2019-12-03, KS 2019/836) som innebär att
alla antagna inom Gysam räknas som förstahandssökande.
Ärendet
Huvudmannen ansvarar för gymnasieverksamheten i den egna kommunen.
Utifrån detta tar huvudmannen beslut om de planer, policys och riktlinjer
som berör verksamheten. Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar
därmed även om riktlinjer för inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader relaterade till att elev på
grund av besvärlig resväg behöver inackordera sig på orten. Besvärlig
resväg räknas till om föräldrahemmet är beläget 50 km eller mer från
skolan. De flesta elever som söker inackorderingstillägg studerar vid annan
skolenhet än den egna. I riktlinjerna framkommer ansöknings-och
handläggningsprocess, vem som är berättigad bidraget,
inackorderingsnivåer, samt hur beslut kan överklagas.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen fastställer revidering av Riktlinjer för
inackorderingstillägg (fastslagna 2019-12-03, KS 2019/836) som innebär att
alla antagna inom Gysam räknas som förstahandssökande.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-01-11
Protokollsutdrag 2020-12-01
Protokollsutdrag 2020-11-2
Rektor, tjänsteutlåtande, 2020-10-26
Tilläggsbilaga: Revidering av riktlinjer för inackorderingstillägg, med
tillägg om att 2:a handsantagna/mottagna ska ha rätt till
inackorderingstillägg
Riktlinjer om inackorderingstillägg

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 2

Ärende KS 2020/1445

Plan för kommunala aktivitetsansvaret
Beslut
Kommunstyrelsen antar, i enlighet med skollagen (2010:800) 29 kap, 9 §,
Plan för kommunala aktivitetsansvaret, 2020-12-16.
Kommunstyrelsen uppmanar verksamheterna utifrån Plan för kommunala
aktivitetsansvaret att samarbeta för att hitta praktikplatser inom våra egna
verksamheter.
Uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen två gånger per år.
Ärendet
Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret i Vansbro kommun är att
minska riskerna för att ungdomar hamnar i utanförskap. Den enskilt största
riskfaktorn för unga att tidigt hamna i utanförskap är en ej genomförd
gymnasieutbildning. Unga som saknar gymnasieutbildning är kraftigt
överrepresenterade bland arbetslösa, försörjningsberoende och de som har
sjukersättning. Ur ett samhällsperspektiv betyder det att kommunernas
arbeta med att bidra till att skapa goda livschanser för unga som efter
grundskolan inte fullgör sin gymnasieutbildning är av stor betydelse ur flera
aspekter.
Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsen antar, i enlighet med skollagen (2010:800) 29 kap, 9 §,
Plan för kommunala aktivitetsansvaret, 2020-12-16.
Kommunstyrelsen uppmanar verksamheterna utifrån Plan för kommunala
aktivitetsansvaret att samarbeta för att hitta praktikplatser inom våra egna
verksamheter.
Uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen två gånger per år.
Beslutsunderlag
Plan för kommunala aktivitetsansvaret, 2020-12-16
Rutin för kommunala aktivitetsansvaret, 2020-12-16
Skolchef, tjänsteutlåtande 2020-12-16

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 3

Ärende KS 2020/1443

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående
skolor, enskilda huvudmän 2021
Beslut
Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag
till friskolor för 2021 som tagits fram av ekonomienheten och
skolförvaltningen enligt underlaget.
Ärendet
Beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till enskild
verksamhet/friskola för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9 finns bifogat som
beslutsunderlag.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag
till friskolor för 2021 som tagits fram av ekonomienheten och
skolförvaltningen enligt underlaget.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Bidragsberäkning och Interkommunal ersättning 2021
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-12-15

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 4

Ärende KS 2020/1453

Strategi för kompetensförsörjning i förskolan
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna strategin som avser att
säkerställa kompetensbehov inom förskolan i Vansbro kommun
Ärendet
Vansbro kommun har ett stort rekryteringsbehov av förskollärare.
Ett arbete har gjorts tillsammans med fackliga företrädare och skolledare i
Vansbro kommun kring behovet av kompetensförsörjning inom förskolan.
Målsättning är att öka andelen förskollärare inom förskolan i Vansbro
kommun och strategin gäller anställning av studerande på
förskollärarprogrammet. Strategin är väl förankrad hos fackliga
organisationer, rektorer och skolchef. Vid behov framöver kan strategin
komma att förändras.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna strategin som avser att
säkerställa kompetensbehov inom förskolan i Vansbro kommun
Beslutsunderlag
Strategi för att säkerställa kompetensförsörjning inom förskolan i Vansbro
kommun
Personalchef, tjänsteutlåtande 2020-12-16

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 5

Ärende KS 2020/1449

Uppföljning av bemanningsekonomi
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering kring arbetet med
bemanningsekonomi för november och december 2020, 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 och november
2020.
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 med flera. Projektägare är
kommunledningsgruppen. Utfallet av bemanningsekonomi följs via olika
mått exempelvis personalnyckeltal i månadsrapporter och prognoser, det
handlar om sjukfrånvaro, tim-fyllnad-och övertidsersättningar.
Nedan följer en kortrapportering av ingående delar som kommunstyrelsen
beslutat om uppföljning kring.
Datumen för uppdateringen finns som tidigare under varje rubrik.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering kring arbetet med
bemanningsekonomi för november och december 2020, i enlighet med
beslutet i KS 2020/23.
Beslutsunderlag
Personalchef, tjänsteutlåtande, 2020-12-15

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 6

Ärende KS 2020/23

Återkoppling av åtgärdsplan 2020
Beslut
Följande åtgärder tas bort ur åtgärdsplanen då åtgärderna är avslutade med
effekt.
1.1Fritidschecken
3.1 Omfattning av erbjudande av feriearbete
5.1 Timvikarier
5.3 Barn i behov av särskilt stöd/elevassistenter
6.1 Handlingsplan IFO
6.2 Jotibprojekt
6.6 Färre visstidsanställningar och fler tillsvidareanställningar – ska följas i
samband med månadsrapportering
Återrapport av Åtgärdsplan december 2020 godkänns.
Ärendet
Vansbro kommun har upparbetade underskott på totalt 28,8 mkr som ska
återställas inom en sex-årsperiod. Då negativa resultat finns som ska
återställas krävs enligt kommunallagen att en åtgärdsplan utarbetas. En
åtgärdsplan är beslutad och uppföljning ska ske kvartalsvis. I åtgärdsplan
december 2020 återrapporteras åtgärderna.
Ett antal åtgärder är genomförda med effekt, andra genomförda utan effekt
och ytterligare ett antal åtgärder förväntas inte ge någon effekt trots att de
tidigare föreslagits som en åtgärd. Initialt fanns 92 åtgärder i åtgärdsplanen,
I denna redovisning finns 29 åtgärder som ska genomföras för en ekonomi i
balans, vissa politiskt beslutade och andra som ska genomföras i
förvaltningen. I redovisningen föreslås att sju åtgärder tas bort ur planen.
Flera av åtgärderna avslutas vid årsskiftet. En ny åtgärdsplan kommer att
utarbetas under första halvåret 2021 för att möta kommande års ekonomiska
utmaningar.
Förslag
Ordförandes förslag:
Följande åtgärder tas bort ur åtgärdsplanen då åtgärderna är avslutade med
effekt.
1.1Fritidschecken
3.1 Omfattning av erbjudande av feriearbete
5.1 Timvikarier
5.3 Barn i behov av särskilt stöd/elevassistenter
6.1 Handlingsplan IFO
6.2 Jotibprojekt

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
6.6 Färre visstidsanställningar och fler tillsvidareanställningar - ska följas i
samband med månadsrapportering
Återrapport av Åtgärdsplan december 2020 godkänns.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan december 2020
Ekonomichef, tjänsteutlåtande, 2020-12-15

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 7

Ärende KS 2020/1306

Inrättande av korttidshem för barn och unga enligt 9 §
6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett korttidshem för barn och unga enligt lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inrättas i Vansbro
kommun.
Ärendet
Enligt LSS lagstiftningen har kommunen skyldighet att erbjuda bland annat
insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Korttidsvistelsen kan
arrangeras i olika former. Den bör kunna ges i särskilt anordnade
korttidshem eller stödfamiljer. I Vansbro kommun finns idag inget
korttidshem och förslaget är att inrätta ett korttidshem för korttidsvistelse
för barn och unga enligt lag om stöd och service till viss funktionshindrade,
LSS.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ett korttidshem för barn och unga enligt lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inrättas i Vansbro
kommun.
Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande, 2020-12-15

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 8

Ärende KS 2020/1416

Revidering av avtal med Adium omsorg AB
Förslag till kommunfullmäktige
1. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 10.1
Ersättning särskilt boende, med ett tillägg om 200 kr per dygn per belagd
korttidsplats.
2. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 3.
Uppdraget i de delar som avses uppdraget för hemtjänst till att inte omfatta
insatser nattetid.
Ärendet
Vansbro kommun har sedan 2016-04-01 avtal med Adium Omsorg AB om
entreprenaddrift av särskilt boende, hemtjänst och träffpunkt i
kommundelen Äppelbo. Adium omsorg AB har ansökt hos Inspektionen för
vård och omsorg, IVO, om tillstånd att bedriva 16 platser särskilt boende på
Bergheden i Äppelbo och fick den 2020 -03-06 avslag på den ansökan för
boendeplatserna i dubbletterna, d.v.s. tre av totalt sex platser. Konsekvens
detta är att befintligt avtal därmed inte kan uppfyllas. En dialog har förts
mellan representanter för kommunen och företrädare för Adium Omsorg AB
kring hur detta kan lösas.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:
1. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 10.1
Ersättning särskilt boende, med ett tillägg om 200 kr per dygn per belagd
korttidsplats.
2. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 3.
Uppdraget i de delar som avses uppdraget för hemtjänst till att inte omfatta
insatser nattetid.
Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Avtal Adium Omsorg AB
Beslut från IVO angående tillstånd
Socialchef, tjänsteutlåtande, 2020-12-02

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 9

Ärende KS 2020/1458

Upphandling av drift särskilt boende och hemtjänst i
Äppelbo
Beslut
Kommunstyrelsen vidhåller tidigare fattat beslut, KS 2020-05-12 § 99, om
att upphandla drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med
2022-04-01
Ärendet
Med anledning av att det är oklart om antal platser på Berghedens
äldreboende och att det saknas ställningstagande om vart kommunens
särskilda boenden och andra boendeformer för äldre ska finnas bör en
upphandling för entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo
från och med 2022-04-01 ej genomföras i nuläget.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen vidhåller tidigare fattat beslut, KS 2020-05-12 § 99, om
att upphandla drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med
2022-04-01
Pär Skagerling (M), Anneli Hultgren (C), Torsten Larsson (KD), John
Säljgård (LPO) och Monica Ericson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande, 2020-12-15

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 10

Ärende KS 2020/1444

Initiering av utredning avseende ändring av detaljplan
för del av Vansbro 9:3 Söderåsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att utöka användningsområdet i detaljplanen, del av Vansbro
9:3 Söderåsen till att även innefatta bland annat bostadsändamål, skola,
handel och kontor.
Ärendet
Söderåsens boende är en vårdinrättning för bland annat demensboende som
i detaljplanen idag beskrivs som ”område för allmänt ändamål”. För att även
inkludera möjligheterna och göra en mer flexibel detaljplan som även
innefattar bostadsändamål, skola, handel och kontor så krävs en
detaljplaneändring, då gällande detaljplan enbart tillåter allmänt ändamål
som vårdinrättning.
Förvaltningen utreder förutsättningar och kostnader för ändring av
användningsområdet gällandedetaljplanen Söderåsen, till att även inkludera
andra ändamål som bostäder handel och kontor. Tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen utarbetas med förslag till beslut om planändring.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att utöka användningsområdet i detaljplanen, del av Vansbro
9:3 Söderåsen till att även innefatta bland annat bostadsändamål, skola,
handel och kontor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande, 2020-12-14

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 11

Ärende KS 2020/1458

Finansiering av ny förvaltningsorganisation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillföra budget motsvarande 1200 tkr till
kommunkansli för att finansiera ny förvaltningsorganisation.
Budgettillskottet finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Ärendet
Kommunchef har i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och
förslag till ny förvaltningsorganisation har nu presenterats.
Översynen genomförs på övergripande nivå, nuvarande
förvaltningsområden. Från nuvarande fyra förvaltningsområden föreslås en
uppdelning så att fem nya sektorer bildas (namnbyte från
förvaltningsområde till sektor). De fem föreslagna sektorerna är Lärande,
Äldreomsorg, Social omsorg, Samhälle och Service. För att kunna bemanna
de fem sektorerna krävs att ytterligare en sektorchef inrättas och att
budgetmedel tillskjuts förvaltningen (kommunchefs budget) motsvarande
1200 tkr.
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillföra budget motsvarande 1200 tkr till
kommunkansli för att finansiera ny förvaltningsorganisation.
Budgettillskottet finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande, 2020-12-16

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 12

Ärende KS 2020/1403

Remiss regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin
2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt nedan till Region
Dalarna.
Ärendet
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och
prioriteringar fram till 2030. Förslaget har bland annat lämnats till länets
samtliga kommuner på remiss. Förslaget förväntas träda i kraft från juni
2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. Förslaget
har arbetats fram i bred dialog med representanter från kommuner,
näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen
från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, tillsammans med
kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalarna samt
lärdomar från nuvarande strategi. Partier i kommunfullmäktige i Vansbro
kommun har erbjudits att lämna underlag till Vansbro kommuns remissvar.
Följande svar föreslås avlämnas från kommunstyrelsen i Vansbro kommun.
Vad är er samlade uppfattning om förslaget?
Svar: Bra struktur, väl genomarbetat och bred förankring.
Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som
föreslås? Hur väl fångar de för länet gemensamma utmaningar?
Svar: Vi anser att många gemensamma utmaningar finns med. Bra att
uppföljningen finns med. Om vi i länet skall möta näringslivets
transportbehov och öka tillgängligheten i transportsystemet genom att stärka
insatser för överflyttning mellan trafikslag och över geografiska gränser
samt öka tillgänglighet till arbete och studier då krävs fler viktiga satsningar
än Dalabanan. De kringliggande orterna behöver ha kortare restider till
Falun/ Borlängeregionen för att en upprustad Dalabana ska gynna hela länet.
Näringslivet i Västerdalarna samt de turistströmmar som passerar kräver
även de en fortsatt utvecklad infrastruktur för att vara konkurrenskraftiga.
En upprustning av Västerdalsbanan är nödvändig för att flytta över än mer
godstransporter och persontrafik till järnväg och därmed bidra till att
klimatmålen nås samt kortare restider och säkra transporter. Vi vill även
understryka vikten av ett fortsatt arbete för att rusta Inlandsbanan vilket
skulle gynna hela länet och landet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Hur ser ni på principerna för genomförandet?
Svar: Bra. Viktigast av allt är kontinuerlig uppföljning och att strategin finns
med när beslut skall fattas i stora frågor som del av beslutsunderlag...(Vad
sa vi i strategin? Lätt annars att man glömmer och den blir en hyllvärmare)
Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation
bidra?
Svar: Genom att använda strategin när vi ta fram våra egna styrande
dokument på lokal nivå, den skall vara ständigt aktuell i arbetet i BDU,
DKF, Polsam, Välfärdsråd...Vägen in...osv för att målen i strategin skall
uppnås.
Har ni ytterligare något att tillägga som inte ryms i frågorna ovan?
Svar: Utmaningen är att hålla i och hålla ut, då ägandeskapet av ett väl
genomarbetat dokument/ en strategi oftast är starkast hos dem som varit
delaktiga i framtagandet, när människor och politiker byts ut så kan saker
lätt falla mellan stolarna. Därför är årshjul med kontinuerligt
uppföljningsarbete samt att frågorna återkommer på olika politiska agendor
superviktigt!
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt nedan till Region
Dalarna.
Beslutsunderlag
Remissutgåva Ny Dalastrategi;
Remissvar - Region Dalarna
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Kommunstyrelsen
KS § 13

Ärende KS 2020/1428

Redovisning av delegationsbeslut december 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
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut december 2020, IFO
Delegationsbeslut LSS, 2020-11-11 - 2020-12-15
Delegationsbeslut SoL fn, 2020-11-11 - 2020-12-15
Delegationsbeslut ÄO, 2020-11-11 - 2020-12-15
Delegationslista adressbeslut 2020
Miljökontoret KS delegationsbeslut 2020-11-12 -2020-12-15
Plan- och byggenheten delegationslista KS 2020-11-12 -2020-12-15
Redovisning av delegationsbeslut, W3D3 2020-11-12 - 2020-12-16 ej
sekretess
Redovisning av delegationsbeslut, W3D3 2020-11-12 - 2020-12-16
sekretess
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Kommunstyrelsen
KS § 14

Ärende KS 2020/1472

Rapportering av domar december 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Ärendet
Inkomna domar och beslut för perioden 2020-11-11 - 2020-12-16 .
Förslag
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Beslutsunderlag
Assistent, tjänsteutlåtande, 2020-12-16
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Kommunstyrelsen
KS § 15

Ärende KS 2020/509

Rättelse av protokoll - Investering för projektering, omoch nybyggnation samt renovering av särskilda
boendeplatser vid Bäckaskog
Beslut
Kommunstyrelsen rättar kommunstyrelsens beslut § 230, 2020-12-01,
genom att besluta om följande tillägg:
Kommunstyrelsen beslutar att utskottet leva och bo ska utgöra styrgrupp för
Säbo-projektet.
Ärendet
I de rapporter och utredningar som tagits fram och bifogats i tidigare
beslutskedjor 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.
I etapp två iordningställs hus 05 med tjugo nya boendeplatser och tretton
lägenheter renoveras. Efter färdigställande av etapp två innebär det att
kommunen har sextiosex anpassade och renoverade boendeplatser. Det som
då återstår att renovera och bygga om lägenheterna i hus 01. För att klara
behovet av platser långsiktigt behöver en nybyggnation ske. Det är att
föredra att bygga ett vårdboende istället för att renovera hus 01. Hus 01 kan
användas för administration eller att inrymma en familjecentral.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen rättar kommunstyrelsens beslut § 230, 2020-12-01,
genom att besluta om följande tillägg:
Kommunstyrelsen beslutar att utskottet leva och bo ska utgöra styrgrupp för
Säbo-projektet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

