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KF § 104  

Information och meddelanden 

Ärendet 

Protokoll från politiska organ finns utdelade. 

  

Revisorernas granskning av kommunens delårsrapport finns utdelade. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland 

annat följande: 

- Transportplaner 2022-2033. Region Dalarna önskar synpunkter från 

kommunerna gällande tänkbara kandidater eller objekt till länsplanen. 

- Migrationsverket har aviserat att man har för avsikt att avveckla 

verksamhet i länet. De har även aviserat att dialog kommer föras med 

kommunerna. 

- Budget för förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid. Det befaras, 

på grund av otillräcklig förankring, att det saknas fem mkr för 

gymnasieskolan för kommande budgetår. 

- Processen avseende särskilt boende. Det finns ett antal ej godkända platser 

för särskilt boende på Bergheden som inte är godkända av Inspektionen för 

vård och omsorg. Av den anledningen kommer en inbjudan att gå till 

gruppledarna i kommunfullmäktige till den 7 januari 2021 för att diskutera 

frågan. 

  

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat följande: 

- Kommunens arbete avseende pågående coronapandemi. Förvaltningen 

arbetar med ständiga anpassningar av verksamheten. Sedan förra veckan 

genomförs distansstudier för gymnasiet. Från och med i morgon, tisdag, 

kommer även verksamheten på högstadiet genomföras genom 

distansstudier. En coronaanpassad verksamhet vid fritidsgården kommer 

fortsatt bedrivas. Simhall och gym är fortsatt stängt till och med 17 januari 

2021. 

- En översyn av förvaltningsorganisationen pågår. Översynen är presenterad 

för kommunstyrelsen, CSAM samt chefer i förvaltningen. Cheferna ska 

informera sina verksamheter om förslaget. Utifrån synpunkter från 

verksamheterna kommer riskbedömningar göras och förhandling att ske. 

- Översyn av Vansbro kommuns styrmodell. Under nästa år kommer ett 

förslag till ny styrmodell överlämnas för politiskt beslut. 

- Vansbro kommun deltar i kommunikations- och utbildningsprojektet 

Glokala Sverige - Agenda 2030. Projektet ska skapa kunskap och 

engagemang för Agenda 2030 bland politiker och anställda i kommuner och 

regioner. 
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KF § 105 Ärende KF 2020/42 

Interpellation angående föreningsbidrag till vissa 
föreningar med anledning av covid-19  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Ärendet 

Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner, 

interpellationer och frågor. 

  

Interpellation från Kurt-Lennart Karlsson (V) till kommunstyrelsens 

ordförande Stina Munters (C): 

”Ett flertal kommuner, vi kan nog säga det stora flertalet, har på grund av 

den rådande Corona situationen och de restriktioner som föreligger infört en 

” fond” där ideella föreningar som ej kunnat genomföra arrangemang som är 

en betydande del av deras inkomster, kan söka ekonomiskt stöd ifrån. 

  

Idrottsföreningar, kulturarrangemang, hembygdsföreningar och liknande 

kan söka stöd från de av statsmakten skapade stödformer. 

  

Byaföreningar och andra ideella föreningar som i sin verksamhet har 

arrangemang som i vår kommun är ett viktigt inslag av kommunens 

marknadsföring har tvingats ställa in sina arrangemang sedan april i år. 

Dessa arrangemang är en betydande del av dessa föreningars ekonomi och 

avgörande för deras framtid och överlevnad. 

  

Vi hoppas därför att det i Vansbro kommun tillskapas en fond där 

föreningar som inte är idrotts – kultur- hembygds eller liknande förening 

som kan söka anslag ur de av statsmakten tillskapade stödfonder, har 

möjlighet att söka stöd från kommunen för de uteblivna inkomsterna som 

grundar sig på de restriktioner och rekommendationer som råder pga. covid 

19. 

  

Hur ser den styrande majoriteten på tillskapandet av en sådan fond för att 

stödja de föreningar som idag kämpar för att överleva på grund av inställda 

arrangemang.” 

 

Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C): 

”Under våren 2020 drabbades Sverige av Corona-pandemin. Restriktioner 

har införts av Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen. Ett 

exempel på restriktioner är förbudet mot offentliga tillställningar med fler 
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än 50 personer samt bestämmelser om att hålla avstånd, s k social 

distansering. Detta har haft till följd att många planerade arrangemang som 

till exempel cuper, matcher, midsommarfirande, konserter, festivaler och 

utställningar har fått ställas in eller skjutas på framtiden. 

  

Det har funnits statliga stöd att söka för föreningar anslutna till 

Riksidrottsförbundet, dels direkt till Riksidrottsförbundet, dels genom 

Dalarnas lokalavdelning av Riksidrottsförbundet. 

  

För verksamma inom kulturområdet har Kulturrådet administrerat statligt 

stöd och Region Dalarna har haft visst stöd som kunnat sökas. 

  

Föreningsbidragen som kommunen betalar till föreningar inom kommunen 

kommer inte reduceras med anledning av svårigheter att genomföra 

aktiviteter, nivån kommer hållas enligt 2019 års verksamhet. 

  

En kommunal fond/bidrag för föreningar som inte är idrotts-, kultur-, 

hembygds- eller liknande föreningar kan vara möjligt att tillskapa men 

bedömning bör då göras av flera olika aspekter. 

  

Hur fonden/bidraget ska finanserias måste också lösas då det inom 

kommunen inte finns några andra bidrag som kan omfördelas för detta 

ändamål. 

  

Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag lyfta denna fråga på 

kommande möte med kommunstyrelsen för ställningstagande om hur frågan 

hanteras vidare.” 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutsunderlag 

Interpellation, 2020-10-21 

Interpellationssvar, 2020-11-16   
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KF § 106 Ärende KF 2020/48 

Interpellation om förskolan Mossebo 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Ärendet 

Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner, 

interpellationer och frågor. 

  

Interpellation från Pär Skagerling (M) till kommunstyrelsens ordförande 

Stina Munters (C): 

”Jag vill veta när det tidsbegränsade bygglovet för paviljongerna vid 

förskolan Mossebo går ut och var förskoleverksamheten är planerad att vara 

placerad efter detta datum?” 

 

Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C): 

”Det tidsbegränsande bygglovet för paviljongerna vid Mossebo förskola 

upphör 2022-11-21. 

  

I den utredning som pågår gällande skolans lokaler är förskolan Mossebo en 

del av den. Där har politiken gjort medskicket att det i första hand är 

förskola och F-3 i centrala Vansbro som skall prioriteras. Vi planerar för en 

workshop mellan politik och förvaltning i början av året för att komma 

vidare och få en tydlig politisk viljeriktning.” 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutsunderlag 

Interpellation, 2020-12-08 

Interpellationssvar, 2020-12-11   
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KF § 107  

Information om bostadsutredning 

Förslag 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Näringslivschef Oskar Lundgren informerar om genomförd 

bostadsutredning samt kommunens näringslivsarbete. Bland annat redogörs 

för följande: 

- Den positiva utvecklingen av antal arbetstillfällen inom kommunen åren 

2008 till 2019. 

- Uppdragen för näringslivsfunktionen, samhällsbyggnadsenheten 

respektive stiftelsen Vansbrohem. 

- De rekommendationer som framkommit i utredningen. 

- Den fokusgrupp för bostäder som beskrivs i kommunens 

näringslivsstrategi samt uppdraget för gruppen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Utredning om bostadsförsörjning i Vansbro kommun, daterad november 

2020   
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KF § 108 Ärende KS 2020/509 

Investering för projektering, om- och nybyggnation 
samt renovering av särskilda boendeplatser vid 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bygga på hus 06 och hus 05 med vardera 

10 lägenheter och med detta förknippad ombyggnation av hus 04. 

Ombyggnation av plan 1 och renovering av plan 2 i hus 05 i samma 

omfattning som tidigare beslut i hus 06. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 60 mkr i investeringsmedel för att 

bygga på hus 05 och 06 på Bäckaskog med 20 lägenheter samt ombyggnad 

och renovering av hus 05. 

Reservationer 

Gunnel Gustafsson (V) reserverar sig skriftligt mot kommunfullmäktiges 

beslut. 

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 
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föredra att bygga ett vårdboende istället för att renovera hus 01. Hus 01 kan 

användas för administration eller att inrymma en familjecentral. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att bygga på hus 06 och hus 05 med vardera 

10 lägenheter och med detta förknippad ombyggnation av hus 04. 

Ombyggnation av plan 1 och renovering av plan 2 i hus 05 i samma 

omfattning som tidigare beslut i hus 06. 

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 60 mkr i investeringsmedel för att 

bygga på hus 05 och 06 på Bäckaskog med 20 lägenheter samt ombyggnad 

och renovering av hus 05. 

  

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att projektera för att 

bygga 12 – 18 platser för särskilt boende på korsnäsområdet Dala-Järna och 

att projekteringen för det sker i samarbete med stiftelsen Vansbrohem i 

samband med stiftelsen Vansbrohems projektering för byggnationen av 

seniorboende på område Korsnäs. 

  

Antalet platser 12 till 18, antalet platser balanseras efter utredning om 

behovet av platser.  

  

Kommunfullmäktige fattar beslut att bygga om bottenvåningen på hus 5 

Bäckaskog samma som tidigare beslut kring gamla köket hus 6 samt att 

övriga tomställda ytor utnyttjas för att stärka tillgången på särskilda 

boenden. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att framarbeta förslag på 

utbyggnad av särskilda boendeplatser på Bergheden Äppelbo. 

  

Vansbro kommun inleder samarbete med Stiftelsen Vansbrohem för att 

tillskapa trygghetsboende på Solgärdet Dala Järna och Legoland Nås. 

  

Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall till Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag. 

  

Pär Skagerling (M), Torsten Larsson (KD), Anneli Hultgren (C), Lars-Olov 

Liss (C), John Säljgård (LPO), Nils-Erik Edlund (S), Monica Ericsson (S), 

Nall Lars-Göran Andersson (S), Karl Björklund (M), Ulrika Gärds Åkeson 

(S) och Stina Munters (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att han vägrar att lägga fram första, andra, fjärde och 

femte stycket i Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag då ordföranden anser att 

det innebär att ett nytt ärende väcks. 

  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kurt-Lennart Karlssons 

(V) förslag enligt tredje stycket och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 230 

Socialchef och sektorchef för Intern service, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Förteckning över tidigare fattade beslut 
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KF § 109 Ärende KS 2020/743 

Strategisk plan 2021-2023 (budget) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå driftbudget för 2021 enligt följande: 

  

- Kommunfullmäktige 510 tkr 

- Kommunstyrelsen 2 942 tkr 

- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr 

- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr 

- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr 

- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr 

- Kollektivtrafik 4 096 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 500 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr 

- Jävsnämnden 88 tkr - Överförmyndare 1 300 tkr 

- Revisionen 597 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

Målvärden beslutas enligt strategiska planen. 

Reservationer 

Torsten Larsson (KD) reserverar sig skriftligt mot kommunfullmäktiges 

beslut till förmån för eget förslag. 

  

Nathalie Larsson Berglund (KD), André Ihlar (KD) och Dan Hellenberg 

(KD) reserverar sig skriftligt mot kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan 2021-2023 den 29 

september 2020. Kommunfullmäktige beslutade även att när ny prognos 

över nivån på statsbidragen för 2021 har inkommit tas ny ställning till 

driftbudget för 2021. 

  

I den senaste skatteunderlagsprognosen förbättrats kommunens 

skatteintäkter med knapp 7 mkr. Då intäktsökningen tydligt påverkar de 

ekonomiska förutsättningarna föreslås förändring av budget. Förslaget 

innebär justering av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag för 

åren 2021-2023 enligt senaste skatteunderlagsprognosen och ökning av 

kommunstyrelsens budget 2021. Ökningen för kommunstyrelsen sker av 

kommunstyrelsens medel till förfogande för att klara av 

verksamhetsförändringar och oförutsedda kostnader för till exempel 
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placeringar inom individ och familjeomsorgen och funktionshinderområdet. 

Genom dessa förändringar föreslås även förändring av budget för årets 

resultat. 

  

Prognosen per augusti 2020 är ett överskott på 18,3 mkr. Det indikerar att 

återställning under 2020 kan göras på mer än de budgeterade 1,7 mkr vilket 

ger en snabbare takt för återställning av upparbetade underskott. 

  

Kommunfullmäktige har fastställt de strategiska målen, komplettering sker i 

detta dokument med indikatorer och målvärden. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå driftbudget för 2021 enligt följande: 

  

- Kommunfullmäktige 510 tkr 

- Kommunstyrelsen 2 942 tkr 

- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr 

- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr 

- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr 

- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr 

- Kollektivtrafik 4 096 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 500 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr 

- Jävsnämnden 88 tkr - Överförmyndare 1 300 tkr 

- Revisionen 597 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

Målvärden beslutas enligt strategiska planen. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till målvärden i kommunstyrelsens 

förslag. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för förvaltningsområdet 

utbildning, kultur och fritid utökas med 6,2 Mkr för 2021 samt att anslaget 

för kommunstyrelsens medel till förfogande utökas från 1,5 till 2,5 Mkr. I 

övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 

  

Lars-Olov Liss (C), Stina Munters (C), Anneli Hultgren (C), Pär Skagerling 

(M) och Monica Ericsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Torsten Larssons (KD) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 232 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-19 

Förslag till strategisk plan 2021-2023   
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KF § 110 Ärende KS 2020/1164 

Förfrågan om köp av Saltvik 118:15 

Beslut 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:15 godkänns. 

  

Vansbro Saltvik 118:15 säljs för 50 000 kr. 

Ärendet 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Saltvik 118:15. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:15 godkänns. 

  

Vansbro Saltvik 118:15 säljs för 50 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 233 

Utredare, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Förslag till köpeavtal 

Översiktskarta, 2020-11-11 

Tomtkarta, 2020-11-11   
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KF § 111 Ärende KS 2020/1166 

Förfrågan om köp av Grönalid 1:12 

Beslut 

Köpeavtal för Vansbro Grönalid 1:12 godkänns. 

  

Vansbro Grönalid 1:12 säljs för 50 000 kr. 

Ärendet 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Grönalid 1:12. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Köpeavtal för Vansbro Grönalid 1:12 godkänns. 

  

Vansbro Grönalid 1:12 säljs för 50 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 234 

Utredare, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Förslag till köpeavtal 

Tomtkarta, 2020-10-19 
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KF § 112 Ärende KS 2020/1337 

Investeringsplan 2021 för Vansbro Teknik AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Investeringsbudget 2021 för Vansbro teknik AB. 

Ärendet 

Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande: 

bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 

beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:  

a) bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,  

b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,  

c) investeringsplan Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten. 

  

samt 

Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de 

närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och 

omsätts i en årsbudget. Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska 

samordnas med kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende 

verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.  

  

Från Vansbro Teknik AB inkom en investeringsplan som en grund för att 

även fastställa föreslagen taxa, redovisas i bilaga. Investeringsplanen ska 

beslutas av kommunfullmäktige enligt ägardirektiven. Vansbro Teknik ABs 

styrelse har beslutat om driftbudget 2021, likviditetsprognos för 2021 och 

att anta investeringsbudget för 2021 samt att lämna investeringsbudget 2021 

vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 

  

Vansbro Teknik ABs styrelse har dessutom beslutat om en 5-årig 

investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

  

Investeringsbudget 2021 förutsätter att VA- och avfallstaxor beslutas av 

kommunfullmäktige. 

  

För 2021 års investeringsbudget är investeringsbeloppet 15,2 mkr och inget 

lånebehov föreligger. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Investeringsbudget 2021 för Vansbro teknik AB antas. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 235 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-13 

Investeringsplan 5 år Vansbro Teknik AB 

Utdragsbestyrkande styrelsebeslut 

Vansbro Teknik AB budget 2021   
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KF § 113 Ärende KS 2020/1223 

VA-taxa 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2021. 

Reservationer 

John Säljgård (LPO) och Anders Hed (LPO) reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut. 

  

Anders Lundin (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 

förmån för eget förslag. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för 2021. 

  

- Brukningsavgifterna höjs med 2 % 

- Anläggningsavgiften höjs med 5 % 

  

Bakgrunden är att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. Höjningen 

av anläggningsavgiften är relaterad till att det i dagsläget är en låg 

kostnadstäckning. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2021. 

  

Anders Lundins (C) förslag: 

Kommunfullmäktige bibehåller VA-taxa från 2020. 

  

Pär Skagerling (M), Dan Hellenberg (KD), Leif Nilsson (C), Nall Lars-

Göran Andersson och Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Lundins (C) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 236 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-13 

VA-taxa 2021 Vansbro 

Protokollsutdrag, 2020-09-16 Vansbro Teknik AB   
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KF § 114 Ärende KS 2020/1224 

Avfallstaxa 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2021. 

Reservationer 

John Säljgård (LPO) och Anders Hed (LPO) reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut. 

  

Anders Lundin (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 

förmån för eget förslag. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för 2021. 

Följande föreslås: 

  

Höjning av avfallstaxan med 2 %  

- Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av 

brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på grund av 

ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av skärpta 

utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grund av nytt 

avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare. 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till ÅVC) endast 

för villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för fast avgift 

företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via företagsbiljett. 

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i 

avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna i 

huvudsak avser förbränning. 

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att 

källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl). 

- Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre motsvara 

kostnaderna till entreprenör med anledning av förändringar i avtal. Avser 

endast specifika beställningar av extra tjänster och innebär ingen höjning av 

avfallstaxan i sin helhet. 

- Mindre justering föreslås av avgift för latrinkärl, i kombination med en 

sänkning av avgiften för hämtning av latrinkärl vid fastighet. Påverkar ej 

taxan som helhet. 

  

Nya abonnemang för helår och fritidshus; 

- möjlighet att välja delning avseende abonnemanget ”var åttonde vecka”. 

Gäller både helår och fritidshus. 
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- möjlighet att välja 370 l som kärlstorlek, var fjärde eller varannan vecka. 

Gäller både helår och fritidshus. 

  

Tillägg av extra tjänster, endast efter beställning: 

- Fritidshus draghjälp 

– hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad hämtningssäsong, ett eller 

två kärl. 

- Byte av smutsigt kärl 

- befintligt kärl byts till ett rent kärl, vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

- Hyra av gravitationslås, per kärl 

- Hyra av lock-i-lock, per kärl (endast för verksamheter) 

- Tvätt av container (endast för verksamheter) 

  

I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

I övrigt oförändrad avfallstaxa. 

I övrigt oförändrad slamtaxa. 

  

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Senast avfallstaxan höjdes i Vansbro var 2015-01-01 och höjningen var 3,2 

%. 

  

Inom avfallsverksamheten följer de flesta tjänster index med benämningen 

”Avfallsindex A12:1MD - Insamling av hushållsavfall inklusive diesel”. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2021. 

  

Anders Lundins (C) förslag: 

Kommunfullmäktige bibehåller Avfallstaxa för 2020. 

  

Dan Hellenberg (KD) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Lundins (C) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 237 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-13 

Förslag till Avfallstaxa Vansbro kommun 

Protokollsutdrag, 2020-09-16 VTAB § 47 
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KF § 115 Ärende KS 2020/1333 

Påbörjande av planarbete för del av Vansbro Västra 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om planbesked. 

2. Kommunfullmäktige meddelar planuppdrag, med villkor att planarbetet ej 

påbörjas förrän planavtal tecknats mellan kommunen och sökande. 

3. Avgiften för planbesked och framtagande av planhandlingar uppgår till 9 

500 kr respektive 152 000 kr, i enlighet fullmäktige fastställd taxa. Faktura 

skickas separat. 

4. Utredningar nödvändiga för framtagandet av planhandlingarna bekostas 

av sökande och ingår ej i ovanstående avgift. 

  

Fastighet: YTTERÅKER 2:5 

Sökande: Lyko Online AB 

Ärendet 

Begäran om planbesked inkom 2020-11-10. I inlämnade handlingar framgår 

att sökanden avser att göra en större tillbyggnad till befintliga lokaler. 

Planområdet skall omfatta fastigheten Ytteråker 2:5 och eventuellt delar av 

Snöån 13:37. Byggnadshöjd och exploateringsgrad i detaljplanen skall 

utformas för att möta verksamhetens framtida behov. 

  

En naturvärdesinventering har gjorts på platsen och en geoteknisk utredning 

gjordes i samband med bygglov för befintlig byggnad. Markens 

beskaffenhet visade inga tecken på att vara olämplig för byggnation. 

Naturvärdesinventeringen visade inte på höga naturvärden av något slag. 

  

Motivering 

Då planerad tillbyggnad förutsätter detaljplaneläggning för att bygglov skall 

kunna beviljas, är kommunens avsikt att påbörja planarbete. Utifrån de 

förutsättningar som kommunen har vetskap om idag görs bedömning att det 

är troligt att planarbetet kan slutföras under 2021. 

  

Bedömning görs att planen kan handläggas med standardförfarande. Ett 

planprogram bedöms inte nödvändigt för detta planarbete. Planavtal skall 

tecknas mellan kommun och sökande för att reglera betalningsvillkor och 

parternas åtagande, först därefter kan planarbetet påbörjas. 
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Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om planbesked. 

2. Kommunfullmäktige meddelar planuppdrag, med villkor att planarbetet ej 

påbörjas förrän planavtal tecknats mellan kommunen och sökande. 

3. Avgiften för planbesked och framtagande av planhandlingar uppgår till 9 

500 kr respektive 152 000 kr, i enlighet fullmäktige fastställd taxa. Faktura 

skickas separat. 

4. Utredningar nödvändiga för framtagandet av planhandlingarna bekostas 

av sökande och ingår ej i ovanstående avgift. 

  

Fastighet: YTTERÅKER 2:5 

Sökande: Lyko Online AB 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 238 

Enhetschef, tjänsteutlåtande 2020-11-11 

Utkast till ungefärlig situationsplan 2020-11-11   
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KF § 116 Ärende KS 2020/1295 

Bildande av samverkansbolag, Nodena AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att det delägda bolaget Mittnät AB 

förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att Mittnät AB tillträder som part i 

aktieägaravtalet för Nodena AB. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att bolagsordningen i Mittnät AB ändras så 

att delägande i Nodena AB möjliggörs. 

  

Kommunfullmäktige ger ombudet, eller dennes ersättare, vid Mittnät AB:s 

bolagsstämma i uppdrag att för kommunens räkning rösta i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

Vansbro Kommun äger 2,4 procent av aktierna i bolaget Mittnät AB, och 

föreslås att etablera ett samägt bolag, Nodena AB, i en samverkan med 

andra stadsnätskluster. Övriga statsnätskluster är bolagen Kumbro AB med 

säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med 

säte i Linköping. Syftet med det samägda bolaget är att tillgängliggöra 

grundläggande infrastruktur till en marknad av nationella operatörer, och att 

främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till 

nytta, ökad konkurrens och andra mervärden för kommunens invånare, 

näringsliv och offentlig verksamhet. 

  

Beslutet i Vansbro kommun förutsätter att Mittnät ABs styrelse fattar beslut 

om delägarskap i Nodena AB. 

  

Vid dagens sammanträde informerar VD för Mittnät AB, Elin Bertilsson, 

om ärendet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner att det delägda bolaget Mittnät AB 

förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att Mittnät AB tillträder som part i 

aktieägaravtalet för Nodena AB. 
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Kommunfullmäktige godkänner att bolagsordningen i Mittnät AB ändras så 

att delägande i Nodena AB möjliggörs. 

  

Kommunfullmäktige ger ombudet, eller dennes ersättare, vid Mittnät AB:s 

bolagsstämma i uppdrag att för kommunens räkning rösta i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 239 

Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Förslag till aktieägaravtal 

Förslag till bolagsordning 

Förslag till ägardirektiv   
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KF § 117 Ärende KS 2020/1141 

Skolskjutsreglemente 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Länsövergripande skolskjutsreglemente – 

för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 

bilaga med kommunens lokala beslut - godkänns och gäller i Vansbro 

kommun från och med augusti 2021, läsårsstart 2021-2022. 

Ärendet 

Kollektivtrafik förvaltningen, Region Dalarna har fått i uppdrag att ta fram 

ett nytt skolskjutsreglemente efter önskemål från kommuner och i uppdrag 

av regionstyrelsen genom regionplanen. Reglementet har framtagits i en 

arbetsgrupp där alla Dalakommuner inbjudits till. Representanter från elva 

kommuner samt tjänsteperson från kollektivtrafik förvaltning har deltagit i 

arbetet under perioden november 2019 - september 2020. 

  

Detta sammanställdes sedan och gick ut på remiss till kommunerna före 

sommaren 2020. Vansbro kommun svarade på remissen i ärende 

KS2020/619 (KS § 171). 

  

Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga 

gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och 

trafik. 

  

Den lokala bilagan har arbetats om med fasta punkter i vilket kommunen 

själv bestämmer över. Huvuddokumentet är lika över hela regionen. 

  

Reglementet gäller för elever i grundskola från förskoleklass till årskurs 9, 

grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjutsreglementet gäller from 

läsåret 2021-2022 (augusti 2021). 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att Länsövergripande skolskjutsreglemente – 

för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 

bilaga med kommunens lokala beslut - godkänns och gäller i Vansbro 

kommun från och med augusti 2021, läsårsstart 2021-2022. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 240 

Rektorsassistent, tjänsteutlåtande 2020-11-16 

Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente 

Lokal bilaga   
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KF § 118 Ärende KS 2020/1212 

Ansvarig utgivare för webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel 

(C) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

  

Den ansvarige utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under 

sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv 

för eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta ska 

kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje sammanträde. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 

till ställföreträdande utgivare. 

Ärendet 

Den 6 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att i realtid webbsända sina 

sammanträden. 

  

Då en sådan sändning sker i realtid, riktar sig till allmänheten samt 

sändningen sker på en tid som bestäms av kommunen, ska sändningen 

registreras hos Myndigheten för press, radio och TV. När sändningen 

registreras hos myndigheten krävs även att en ansvarig utgivare utses. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel 

(C) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

  

Den ansvarige utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under 

sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv 

för eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta ska 

kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje sammanträde. 

  

Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 

till ställföreträdande utgivare. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 241 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-11-09   
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KF § 119 Ärende KS 2020/1290 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och 
omsorg 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för 

vård och omsorg” daterat 2020-11-10. 

  

De nya avgifterna och tillämpningsanvisningarna ska gälla från och med 

2021-01-01. 

Ärendet 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

och aktiva deltagande i samhällslivet. 

  

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 

  

För detta stöd och denna hjälp får kommunen, enligt grunder som 

kommunen bestämmer, ta ut skäliga avgifter som inte överstiger 

kommunens självkostnader. För den enskilde får de avgifter som ingår i 

maxtaxan tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 

prisbasbelopp, socialtjänstlagen 8 kap 5 §, eller den enskildes eget 

beräknade avgiftsutrymme. Med avgiftsutrymme avses den inkomst som 

den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, 

fördelad med lika belopp per månad med avdrag för minimibelopp, eget 

förbehållsbelopp och bostadskostnad. 

  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har en årlig översyn av avgifter 

för vård och omsorg skett. Som ett resultat av denna översyn föreslås en del 

ändringar. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för 

vård och omsorg” daterat 2020-11-10. 

  

De nya avgifterna och tillämpningsanvisningarna ska gälla från och med 

2021-01-01. 



 

Protokoll Sida 32 (36) 

2020-12-14  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 242 

Protokollsutdrag, 2020-11-23 KS Oms § 140 

Avgiftshandläggare, tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, hemtjänst, 

särskilt boende, hemsjukvård, 

    



 

Protokoll Sida 33 (36) 

2020-12-14  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 120 Ärende KS 2020/1131 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2020 kvartal 3 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2020. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 243 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-11-03 

Rapport över ej verkställda beslut   



 

Protokoll Sida 34 (36) 

2020-12-14  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 121 Ärende KS 2020/916 

Förslag om förändrat huvudmannaskap för Gysam 
Dalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samverkansavtal för gymnasieskolan, 

GYSAM, med 4 bilagor. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till Dalarnas kommunförbund att administrera 

och besluta i frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i 

Samverkansavtal med bilagor. 

Ärendet 

På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie 

genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för att förändra 

huvudmannaskapet för GYSAM. 

  

Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen 

(FBR) vid årsskiftet 2020/2021 och att nuvarande arbetssätt och 

ledningsorganisation inom GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. 

  

Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom 

verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans 

med Elevantagningen och AVmedia. 

  

DKF:s styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för 

GYSAM Dalarna. Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att 

medlemskommunerna skulle tillfrågas om intresse. Beslut om värdskap togs 

av DKF:s styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner Samverkansavtal för gymnasieskolan, 

GYSAM, med 4 bilagor. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till Dalarnas kommunförbund att administrera 

och besluta i frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i 

Samverkansavtal med bilagor. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 



 

Protokoll Sida 35 (36) 

2020-12-14  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-12-01 KS § 252 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-22 

Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med bilagor   



 

Protokoll Sida 36 (36) 

2020-12-14  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 122 Ärende KF 2020/38 

Val av ersättare till överförmyndaren 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-02-01. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

ersättare för överförmyndare. Uppdraget gäller till och med 2022-12-31. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-02-01. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-11-17 KF § 102 

 



Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet att bygga på två av byggnaderna med en våning på Bäckaskog Särskilt 

boende. 

Vi ser att utbyggnaden av Särskilda boenden i Vansbro kommun skall ske där behovet finns och med 

utgångspunkt att hela vår kommun skall leva. 

Vårt förslag är att utbyggnad av särskilda boenden skall ske med ombyggnad av bottenvåning hus 5 

samma som hus 6 tidigare köket. 

Vi föreslår att Vansbro kommun tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem projekterar för en 

byggnation av Särskilda boenden med 12 till 18 boendeplatser i samband med Stiftelsen 

Vansbrohems projektering för byggnation av seniorboenden på Korsnäsområdet.  

Vi föreslår Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att framarbeta förslag på utbyggnad av 

särskilda boendeplatser på Bergheden Äppelbo 

Vi föreslår Vansbro kommun inleder samarbete med Stiftelsen Vansbrohem för att tillskapa 

trygghetsboende på Solgärdet Dala Järna och Legoland Nås.  

 

 

 

Gunnel Gustavsson    

Vänsterpartiet     



   
     2020-12-14 

RESERVATION 

Vi kristdemokrater reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut angående strategisk plan 

för 2021-2023 gällande den del som avser driftbudget för 2021. 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag att tillföra förvaltningsområdet utbildning, kultur 

och fritid 6,2 miljoner kronor i 2021 års driftbudget samt att utöka kommunstyrelsens medel 

till förfogande från 1,5 till 2,5 Mkr och inte till 6,5 Mkr. 

Motivet till vårt förslag att tillföra förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 6,2 Mkr i 

2021 års driftbudget är de stora behov som finns inom skolan. 

Grundskolan har under de senaste åren tillförts medel som inte är i paritet med vad 

kostnadsutjämningen i statsbidragssystemet indikerar då Vansbro kommuns s.k. 

strukturkostnader är högre än den budget som tilldelats grundskolan. Samtidigt har skolan 

stora utmaningar i alltför låg måluppfyllelse. Vi ställer oss bakom de höjda ambitionerna för 

grundskolan som t ex att andelen behöriga elever till gymnasieskolan ska öka från 73,7% 

2019 till över 85% 2021. Ekonomiska resurser räcker inte, men bidrar till att alla elever kan få 

den hjälp de behöver och att fler elever blir behöriga till gymnasieskolan. 

Gymnasieskolan redovisar ett ökat behov på 5,5 Mkr för 2021 jämfört med det föreliggande 

förslaget. I och för sig finns möjlighet att gymnasieskolan kan få del av kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda behov, men frågan är dels om dessa medel räcker och dels om hur 

gymnasieskolan ska agera innan besked kommer om extra resurser. Skolan har här två 

möjligheter som båda är olyckliga och egentligen omöjliga. Det ena att följa den budget som 

tilldelats och göra kraftiga neddragningar och det andra att fortsätta verksamheten som 

tidigare, bortse från budgeten och hoppas på extra resurser. 

 

Torsten Larsson André Ihlar  Nathalie Larsson Berglund        Dan Hellenberg 

 


