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Kommunstyrelsen
KS § 24

Ärende KS 2019/74

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
avseende elevhälsa
Beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordningen med tillägget för elevhälsa.
Ärendet
Den nuvarande delegationsordningen saknar delegation inom att anmäla
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen antar delegationsordningen med tillägget för elevhälsa.
Beslutsunderlag
Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-02-25
Bilaga 1 till tjänsteutlåtande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 25

Ärende KS 2019/29

Redovisning av delegationsbeslut februari och mars
2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från
delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Redovisningar sker
regelbundet till kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut LSS 2019-01-04 - 2019-01-21
Delegationsbeslut LSS 2019-01-22 - 2019-02-12
Delegationsbeslut SoL Fn, 2019-01-04 - 2019-01-21
Delegationsbeslut SoL, 2019-01-22 - 2019-02-19
Delegationsbeslut ÄO, 2019-01-04 - 2019-01-21
Delegationsbeslut ÄO, 2019-01-22 - 2019-02-19
Delegationsbeslut IFO, framställd 2019-01-22
Delegationsbeslut IFO EKB, framställd 2019-01-22
Delegationsbeslut IFO, framställd 2019-02-21
Delegationsbeslut IFO EKB, framställd 2019-02-21
Delegationsbeslut W3D3, 2019-01-05 - 2019-01-21
Delegationsbeslut W3D3, 2019-01-22 - 2019-02-21
Delegationslista kommunstyrelsen Vansbro Bygg 2019-02-22
Föreläggande brandskyddskontroll, 2019-02-14

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 26

Ärende KS 2019/141

Investering för färdigställande av fiberutbyggnad i
Vansbro kommun
Förslag till kommunfullmäktige
Investeringsmedel på 2 310 000 kronor avsätts för att färdigställa påbörjad
fiberutbyggnad av kommunfullmäktiges ej fördelade investeringsmedel för
perioden 2019-2022.
Ärendet
De äskade investeringsmedlen på 2 310 000 kronor avser att bygga färdigt
stamnätet för Vansbro Fiber. Det innefattar inte ytterligare
kundpåkopplingar. Anledningen till prioritering av färdigställande av
stamnätet är bidragssituationen. Vansbro kommun har sökt och fått bidrag
från europeiska utvecklingsfonden, ERUF-bidrag, för utbyggnad av
stamnätet. För att undvika att bli återbetalningsskyldiga är det därför av vikt
att färdigställa stamnätet. De sträckor som återstår är följande:
- AD Bildelar – Medborgarhuset, 330 000 kronor
Denna sträcka behövs för att koppla ihop sträckan Vansbro centrum –
Äppelbo Östra Born vilket krävs för att vi ska fullgöra våra förpliktelser för
bidraget. Sträckan medfinansieras av ”ERUF 1½”, 1,52 miljoner kronor.
- Roddarheden, 1 630 000 kronor
Sträckan ingår i ”ERUF 2” som medfinansieras av bidrag, totalt 2,24
miljoner kronor.
- Uppsälje, 350 000 kronor
Sträckan ingår i ”ERUF 1” som medfinansieras av bidrag, totalt 4,34
miljoner kronor.
Tidigare så har det beslutats om 17,4 miljoner kronor i investeringsmedel
för bredbandsutbyggnaden under perioden 2015–2018. Det kommunala
målet är att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s per år 2020.
Uppdraget har också varit att söka bidrag (Eruf och LBP-stöd).
Förvaltningen har systematiskt sökt de stödmedel som går att få. I den
omfattande utbyggnad som har pågått sedan 2016 har fokus varit på att
hinna färdigställa de bidragsstödda sträckorna inom den beviljade
projekttiden. Ett av Vansbro kommuns ERUF-projekt ska vara färdigställt
vid nyår 2018 och två andra under 2019.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Enligt beräkningar har bredbandsutbyggnaden hittills kostat kommunen
21,5 miljoner kronor i investeringsmedel och har i nuläget cirka 300 kunder.
Investeringsmedlen för bredbandsutbyggnaden är slut. Färdigställande av
fiberstam är en förutsättning för fortsatt utbyggnad av accessnät bredband i
Vansbro kommun. För att färdigställa påbörjad utbyggnad så behöver
åtgärder göras på de 3 ovan nämna platserna, enligt bifogad översiktskarta
fiberutbyggnad, 2019-03-04.
Summa kostnad för att färdigställa fiberstamnätet uppgår till 2 310 000
kronor.
Förslag
Utskottet leva och bos förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Investeringsmedel på 2 310 000 kronor avsätts för att färdigställa påbörjad
fiberutbyggnad av kommunfullmäktiges ej fördelade investeringsmedel för
perioden 2019-2022.
Lars-Olov Liss (C), John Säljgård (LPO), Kurt-Lennart Karlsson (V) och
Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-03-12 KS Lb § 20
Tf samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2019-03-05
Översiktskarta fiberutbyggnad, 2019-03-04

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 27

Ärende KS 2018/829

Investering i Bäckaskogs äldreboende för
ombyggnation, renovering och nybyggnation
Förslag till kommunfullmäktige
Tiden för återremissen förlängs till kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2019.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-11 § 117 att ärendet om investering
i Bäckaskogs äldreboende för ombyggnation, renovering och nybyggnation
skulle återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering med budget för
hela projektet, komplettering med Söderåsens framtid i både plan och
budget, information till samtliga partier i fullmäktige om projektet och hur
utredningen kom fram till denna lösning. Ärendet skulle presenteras på
fullmäktiges sammanträde i mars 2019.
Efter informationen till samtliga partier i fullmäktige behandlade
kommunstyrelsen ärendet och valde att remittera ett antal frågeställningar
till de politiska partierna för att få en tydligare politisk inriktning kring
ärendet innan beslut fattas om investeringen. Det innebär att återremissen
inte kan besvaras inom tiden fullmäktige beslutat om och förlängd tid för
återremissen begärs därför.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tiden för
återremissen förlängs till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-03-12
Protokollsutdrag, 2018-12-11 KF § 117

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 28

Ärende KS 2018/809

Biblioteksplan 2019-2022
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2019 - 2022 för Vansbro
kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda vilket utskott som
ansvarar för beredning av biblioteksverksamhet.
Ärendet
Alla kommuner skall enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ha antagit en
Biblioteksplan som beskriver en strategisk utveckling av kommunens
bibliotek. År 2010 antogs den första biblioteksplanen för Vansbro kommun
och den gällde under perioden 2010 – 2018. Detta är en reviderad
biblioteksplan för mandatperioden 2019 – 2022.
Ärendet remitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21 § 214
till utskotten leva och bo och utbildning och arbete för vidare beredning.
Utskotten behandlade ärendet vid sammanträden 2019-02-08 KS Ua § 6
respektive 2019-02-12 KS Lb § 7 och uppdrog åt bibliotekschef att justera
föreslagen biblioteksplan i enlighet med vad som framkommit vid de båda
sammanträdena.
Förslag
Utskottet leva och bos förslag:
Utskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta Biblioteksplan 2019 - 2022 för Vansbro kommun.
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda vilket utskott som
ansvarar för beredning av biblioteksverksamhet.
2. Utskottet anser att nyckeltalen bör hållas på en rimlig nivå att
biblioteksplanen inte överarbetas.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till utskottet leva och bos förslag.
Ordförandens förslag:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Punkt 2 i utskottet leva och bos förslag till kommunstyrelsen stryks med
anledning av att det redan anses vara utfört i och med företagen revidering
av biblioteksplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag till kommunfullmäktige under bifall
eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer punkt 1 i utskottets förslag till kommunstyrelsen under
bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordförande ställer punkt 2 i utskottets förslag till kommunstyrelsen under
bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2019-02-12 KS Lb § 7
Protokollsutdrag, 2019-02-08 KS Ua § 6
Protokollsutdrag, 2018-11-21 KS § 214
Förslag till Biblioteksplan för Vansbro kommun 2019 - 2022
Bibliotekschef, tjänsteutlåtande 2018-10-29
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Kommunstyrelsen
KS § 29

Ärende KS 2018/824

Kommunal borgen för Brandkåren i Norra Dalarna
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för
Brandkåren Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 40 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig
administration.
Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar
likalydande beslut.
Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-0101 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet
ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens
kommuner.
Kommunerna har sedan tidigare genomfört investeringar för de olika
brandkårerna och i samband med bildandet av förbundet ska överföring ske
av anläggningstillgångarna, detta sker genom ett köp av respektive
kommun. Finansieringen av köpet kommer att ske genom upplåning av
medel från Kommuninvest.
Bedömningen är att anläggningstillgångarna uppgår till cirka 30 miljoner
kronor för samtliga kommuner men för att garantera förbundet möjlighet till
upptagande av ytterligare lån för investeringar i framtiden föreslår
ekonomigruppen för förbundsbildandet (ekonomichefer/ekonomer från
respektive kommun) att borgensnivån sätts till 40 miljoner kronor.
I grunden fördelas borgensåtagandet enligt fördelningen av
medlemsbidraget men Kommuninvest kräver att respektive kommun
beslutar om borgen såsom för egen skuld.
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Utdragsbestyrkande
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Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig
administration.
Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet, i annat fall tillfaller återbäringen Mora
kommun som säteskommun.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för
Brandkåren Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 40 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig
administration.
Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar
likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-02-05

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 30

Ärende KS 2018/826

Grundinsats Brandkåren Norra Dalarna
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun tillskjuter en grundinsats
till kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna motsvarande 12,6 % av
1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 151 000 kronor.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar
likalydande beslut.
Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-0101 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet
ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens
kommuner.
Av underlagen till beslutet framgår bland annat att den totala budgeten för
kommunalförbundet 2019 uppgår till 54 958 000 kronor, exklusive hyra,
och fördelar sig till respektive kommun enligt följande:
Kommun, fördelning, bidrag inkl hyra, bidrag exkl hyra
Mora
34,7 % 20 057
19 085
Orsa,
10,8 % 6 417
5 927
Älvdalen 24,4 % 15 121
13 406
Leksand 17,5 % 11 163
9 600
Vansbro 12, 6 % 8 940
6 940
Summa 100 %
61 698
54 958
Förbundschefen har tillsammans med ekonomiavdelningen i Mora Kommun
utarbetat ett förslag till budget 2019 och plan för 2020 - 2021. Därefter har
ekonomigruppen gått igenom förslaget och kompletterat med ett förslag till
grundinsats på totalt 1,2 mkr. Grundinsatsen är avsedd att stärka förbundets
egna kapital och bedömningen i ekonomigruppen är att det skulle hjälpa
förbundet i uppstarten. Insatsen påverkar inte resultatet men stärker
balansräkningen och förbundets möjligheter till finansiering. Direktionen i
förbundet har tagit ställning budget till 2019 och plan för 2020 - 2021 och
där ingår förslaget till grundinsats.
Förslaget till grundinsats har inte behandlats tidigare i respektive
kommunfullmäktige.
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Grundinsatsen fördelar sig enligt följande för respektive kommun:
Mora 416
Orsa
130
Älvdalen 293
Leksand 210
Vansbro 151
Summa 1 200
Grundinsatsen finansieras genom likvida medel och bokförs som en fordran
på Brandkåren Norra Dalarna.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemskommuner fattar
likalydande beslut.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun tillskjuter en grundinsats
till kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna motsvarande 12,6 % av
1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 151 000 kronor.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar
likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-02-05
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Kommunstyrelsen
KS § 31

Ärende KS 2019/73

Reglemente för Revisionen Brandkåren Norra Dalarna
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente – Revision Brandkåren Norra
Dalarna under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar
likalydande beslut.
Ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-0101 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet
ägs av förbunds-medlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och
Älvdalens kommuner.
Förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har inför bildandet antagit
ett reglemente för förbundsdirektionen och har nu att besluta om reglemente
avseende förbundets revision.
Revisorernas verksamhet styrs av bestämmelser i lag och god revisionssed
men även av ett reglemente. Det nu gällande förslaget till reglemente för
kommunalförbundet utgör respektive fullmäktiges och medborgarnas
instrument för granskning och kontroll av förbundsdirektionens verksamhet.
Revisionen möjliggör för att insynen säkerställs och bidrar till att legitimitet
och förtroende för förbundets verksamhet bibehålls.
Förslaget till reglemente för revision i Brandkåren Norra Dalarna reglerar
vidare förutsättningarna för:
- Revisionens formella reglering
- Revisorernas antal och organisation
- Revisorernas ekonomi och förvaltning
- Revisorernas sakkunniga biträden
- Revisionens arbetsformer
- Revisionens rapportering
- Revisorerna och direktionen
- Revisorernas arkiv
- Personuppgiftsansvar
- Reglementets giltighet
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente – Revision
Brandkåren Norra Dalarna under förutsättning att övriga
förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.
Justerande
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Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-02-05
Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna
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Kommunstyrelsen
KS § 32

Ärende KS 2019/116

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för Kommunstyrelsen i Vansbro
kommun, daterat 2019-02-21.
Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Ett förslag till revidering av reglementet har utarbetats. Förslaget innebär att
fullmäktige delegerar ett antal ärendegrupper till kommunstyrelsen.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Reglemente
för Kommunstyrelsen i Vansbro kommun, daterat 2019-02-21
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-21
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, 2019-0221
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Kommunstyrelsen
KS § 33

Ärende KS 2018/789

Revidering av reglemente för ersättning till
förtroendevalda i Vansbro kommun
Yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Enligt arvodesberedningens förslag, samt att,
2. ”Kommunala pensionärs- och handikapprådet” byts ut mot ”kommunala
pensionärs- och funktionsvariationsrådet” i § 9 punkt 6 i Reglemente för
ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun.
Jäv
Torsten Larsson (KD) och Anneli Hultgren (C) deltar inte i handläggningen
av ärendet på grund av jäv.
Ärendet
Arvodesberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att föreslå
fasta arvoden för ordförande i kommunstyrelsens utskott.
Arvodesberedningens tidigare förslag har återremitterats. Förslag att fast
arvode för ordförande i utskottet för omsorg utgår med 10 % av
riksdagsledamöternas arvode och att arvode utgår med 8 % till ordförande i
utskottet leva och bo samt utbildning och arbete.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsens yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Enligt arvodesberedningens förslag, samt att,
2. ”Kommunala pensionärs- och handikapprådet” byts ut mot ”kommunala
pensionärs- och funktionsvariationsrådet” i § 9 punkt 6 i Reglemente för
ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun.
Beslutsunderlag
Arvodesberedningen, beredningsutlåtande 2019-02-13
Protokollsutdrag, 2019-01-28 KF § 9
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun 2019 2022
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Kommunstyrelsen
KS § 34

Ärende KS 2019/84

Revidering av arbetsordning för kommunala
pensionärs- och handikapprådet
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige reviderar kommunala pensionärs- och
handikapprådets arbetsordning enligt följande:
- Rådet byter namn till ”Kommunala pensionärs- och
funktionsvariationsrådet”. Då ”Kommunala pensionärs- och
handikapprådet” förekommer i arbetsordningen byts detta ut mot
”Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet”.
- Representation från Den lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen stryks ur
arbetsordningen, då beredningen har upphört.
- ”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och
Handikapprådet och organisationerna utser inom sig en vice ordförande”
ändras till
”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och
funktionsvariationsrådet. Om ordföranden inte kan delta vid ett
sammanträde, får rådet utse en annan representant för kommunstyrelsen till
ordförande för förevarande sammanträde. Den tillfällige ordföranden
behöver inte vara representant eller ersättare i rådet.”
2. Med anledning av att rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen
fastställer kommunstyrelsen framgent rådets arbetsordning.
Ärendet
Kommunala pensionärs- och handikapprådet diskuterade och föreslog
revideringar av sin arbetsordning vid sammanträde 2019-02-04 § 6.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige reviderar kommunala pensionärs- och
handikapprådets arbetsordning enligt följande:
- Rådet byter namn till ”Kommunala pensionärs- och
funktionsvariationsrådet”. Då ”Kommunala pensionärs- och
handikapprådet” förekommer i arbetsordningen byts detta ut mot
”Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet”.
- Representation från Den lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen stryks ur
arbetsordningen, då beredningen har upphört.
- ”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och
Handikapprådet och organisationerna utser inom sig en vice ordförande”
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Kommunstyrelsen
ändras till
”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och
funktionsvariationsrådet. Om ordföranden inte kan delta vid ett
sammanträde, får rådet utse en annan representant för kommunstyrelsen till
ordförande för förevarande sammanträde. Den tillfällige ordföranden
behöver inte vara representant eller ersättare i rådet.”
2. Med anledning av att rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen
fastställer kommunstyrelsen framgent rådets arbetsordning.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-18
Protokollsutdrag, 2019-02-04 KPHR § 6
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Kommunstyrelsen
KS § 35

Ärende KS 2018/226

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
revidering av förbundsordning
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Finsam Västerdalarna enligt
förslag.
Ärendet
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna bildades den 1 januari 2008,
med stöd av lagen (2003:12310) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Malung-Sälens kommun och
Vansbro kommun.
En revidering av förbundsordningen föreslogs för Finsam Västerdalarna
förslogs under 2018 men behandlades inte av Vansbro kommun, den
reviderade förbundsordningen föreslås nu förändras.
Revideringen har föranletts av att Landstinget Dalarna uttryckt ett önskemål
om mer enhetliga förbundsordningar för länets samordningsförbund. Vid
länsägardialog 2016 för samordningsförbundens parter beslutades det att
ordförandena för länets samordningsförbund skulle ta fram en mall för att få
mer enhetliga förbundsordningar. Utifrån denna mall har sedan styrelsen för
Finsam Västerdalarna, efter inhämtande av synpunkter från parterna vid
lokal ägardialog under 2017 enats om förslag till ny förbundsordning.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förbundsordning för
Finsam Västerdalarna enligt förslag.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tf kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-02-05
Förslag till förbundsordning för Finsam Västerdalarna, ankom 2018-03-13.
Förbundsordning för Finsam Västerdalarna
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Kommunstyrelsen
KS § 36

Ärende KS 2019/11

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPFKL18)
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Ärendet
Vansbro kommun har sedan tidigare antagit OPF-KL, Bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda. OPF-KL gäller för de
förtroendevalda som valdes in första gången vid valet 2014.
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd.
Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda i huvudsak ska ha samma
skydd för efterlevande som anställda. Tidigare pensionsbestämmelserna
PBF eller PRF-KL gäller fortfarande för de som var invalda före 2014.
I samband med dessa uppdateringar bör Pensionspolicyn ses över och
revideras.
Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga.
Beslutsunderlag
Personalchef, tjänsteutlåtande i ärende KS 2019/11
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd
till förtroendevalda (OPF-KL18), cirkulär 18:31 inkl bilaga 1 och 2
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