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KS § 6  

Justering av dagordning 

Beslut 

1. Ärende ”Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda i 

Vansbro kommun” läggs till dagordningen. 

2. Ärendena ”Kommunal borgen för Brandkåren i Norra Dalarna”, 

”Grundinsats Brandkåren Norra Dalarna” och ”Pensionsavtal för 

förtroendevalda OPF-KL18” stryks från dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Ärende ”Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda i 

Vansbro kommun” läggs till dagordningen. 

2. Ärendena ”Kommunal borgen för Brandkåren i Norra Dalarna”, 

”Grundinsats Brandkåren Norra Dalarna” och ”Pensionsavtal för 

förtroendevalda OPF-KL18” stryks från dagordningen.   
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KS § 7 Ärende KS 2018/789 

Revidering av reglemente för ersättning till 
förtroendevalda i Vansbro kommun 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen yttrande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återremittera 

arvodesberedningens förslag till Reglemente för ersättning för 

förtroendevalda i Vansbro kommun för beaktande av den av 

kommunstyrelsen beslutande arbetsbeskrivningen för utskotten antagen av 

kommunstyrelsen 2018-11-21 § 200 som gäller från och med 2019-01-01, 

vilket innebär en ökad arbetsbelastning och tidsåtgång för 

utskottsordförande. 

Jäv 

Anneli Hultgren (C) och Torsten Larsson (KD) deltar ej 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 förslag är att fast arvode för ordförande i utskottet 

omsorg utgår med 7% av riksdagsledamöternas arvode och att arvode utgår 

med 4% till ordförande i utskottet leva och Bo samt utbildning och Arbete. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återremittera 

arvodesberedningens förslag till Reglemente för ersättning för 

förtroendevalda i Vansbro kommun för beaktande av den av 

kommunstyrelsen beslutande arbetsbeskrivningen för utskotten antagen av 

kommunstyrelsen 2018-11-21 § 200 som gäller från och med 2019-01-01, 

vilket innebär en ökad arbetsbelastning och tidsåtgång för 

utskottsordförande. 

  

John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M), Christer Spett (KD) och Lovisa 

Berglund (C) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningen, beredningsutlåtande 2018-12-20 
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Förslag till arvoden till kommunalt förtroendevalda i Vansbro kommun 

(bilaga 2 till Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro 

kommun)   
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KS § 8 Ärende KS 2018/994 

Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet 
Tönderberget 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bildande av Tönderbergets naturreservat är 

förenlig med översiktsplanen. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till bildande av 

Tönderbergets naturreservat med tillhörande föreskrifter och skötselplan 

enligt utarbetat förslag. 

Ärendet 

Länsstyrelsen Dalarna har utarbetat ett förslag på bildande av naturreservat 

för delar av Tönderberget beläget ca 3 km norr om Skålö söder om Hulen. 

Naturreservatets areal är 69 ha och består av Tönderbergets 

nordostsluttning. Skogen i området består av en äldre tallskog med inslag av 

barrblandskog och lövträd. Tönderbergets höga naturvärden 

uppmärksammades i rapporten Vildmarksriket som togs fram 2010 av 

Mora, Leksand och Vansbro kommuner. Syftet med reservatet är att bevara 

biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer men också att tillgodose 

behovet av områden för friluftslivet. 

  

För att områdets naturvärden ska bevaras måste det undantas från skogsbruk 

vilket framgår av föreskrifterna för reservatet. Jakt kommer fortsatt att vara 

tillåtet inom reservatet men med vissa restriktioner t.ex. upplåtande av 

korttidsjakt, passens utformning och uttransport av vilt för att undvika 

markskador. Plockning av matsvamp och bär kommer att vara tillåtet och 

fisket påverkas ej då endast en mindre vattensamling finns inom området. 

  

Naturreservatet ligger inom riksintresseområde för friluftsliv 

(Vildmarksriket) och instiftande av reservatet bedöms följa riksintressets 

avsikt att skydda lämpliga naturmiljöer för att bibehålla upplevelsevärden 

för friluftslivet. 

  

Det finns inga kända kulturlämningar i området. 

  

Länsstyrelsen bedömer att reservatsbildningen är förenligt med 

hushållningsbestämmelserna för mark- och vattenområden enligt 3 kap. 

miljöbalken samt kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen bedömer också 

att inskränkningar som sker i allmänhetens rätt att färdas och vistas i 

området är av sådan ringa omfattning att någon konsekvensutredning enligt 
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förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning inte 

behövs. 

  

Bildandet av reservaten bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar 

samt Ett rikt växt- och djurliv. 

  

I översiktsplanen är området utpekat som mark med radonrisk samt område 

med naturvärden. Området omfattas inte av någon detaljplan eller några 

områdesbestämmelser. Förslaget till nytt naturreservat bedöms således vara 

förenligt med översiktsplanen. 

  

De föreskrifter som föreslagits anses väl avvägda för att uppnå syftet med 

reservatet utan att inskränka på andra verksamheter eller friluftslivet. 

  

Vansbro kommun ser positivt på att områden med höga naturvärden och 

områden värdefulla för friluftslivet ges ett permanent skydd. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att bildande av Tönderbergets naturreservat är 

förenlig med översiktsplanen. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till bildande av 

Tönderbergets naturreservat med tillhörande föreskrifter och skötselplan 

enligt utarbetat förslag. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tjänsteutlåtande 2018-12-19   
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KS § 9 Ärende KS 2018/1023 

Upphandling avseende konsulter för projektering av 
Bäckaskogs äldreboende Hus 06 

Beslut 

Upphandling av konsulter för projektering av ombyggnad, renovering och 

nybyggnad Hus 06 på Bäckaskog genomförs. 

Ärendet 

Upphandling av konsulter för framtagande av entreprenadhandlingar krävs 

för att kunna handla upp ombyggnaderna i Hus 06. Färdiga handlingar för 

en avdelning med 10 boendeplatser på bottenvåningen i det före detta köket 

och för en påbyggnad med ytterligare en våning tas fram. Beslut om själva 

entreprenadupphandlingen görs i steg 2. Den kan göras i etapper. Medel för 

att iordningställa bottenvåningen med 10 platser finns avsatt i 2019 års 

investeringsbudget.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Upphandling av konsulter för projektering av ombyggnad, renovering och 

nybyggnad Hus 06 på Bäckaskog genomförs. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Fastighetschef, tjänsteutlåtande 2018-12-28 

Förslagsskiss utformning boendeavdelning Hus 06   
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KS § 10 Ärende KS 2019/3 

Förlängning av entreprenadavtal med Adium omsorg 
AB 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att träffa en överenskommelse med Adium 

omsorg AB om förlängning till och med 2022-03-31 enligt gällande avtal. 

Ärendet 

Sedan 2012-04-01 bedriver Adium omsorg AB hemtjänst, särskilt boende 

och öppen dagverksamhet för äldre i kommundelen Äppelbo på 

entreprenadavtal med Vansbro kommun. Nuvarande avtal gäller från och 

med 2016-04-01 och löper till och med 2020-03-31 med möjlighet till två 

års förlängning. Överenskommelse om förlängning ska träffas senast 12 

månader före avtalstids utgång. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att träffa en överenskommelse med Adium 

omsorg AB om förlängning till och med 2022-03-31 enligt gällande avtal. 

  

Torsten Larsson (KD), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V), Pär Skagerling (M) och John Säljgård (LPO) yrkar bifall till 

Anneli Hultgrens (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2019-01-02 

Avtal Adium omsorg AB Dnr KS 2015/203   
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KS § 11  

Ansökan om serveringstillstånd stadigvarande 
allmänheten 

Beslut 

Snöå Bruk Event och Fastighets AB, org nr 559180-8521 beviljas följande 

tillstånd: 

  

1. Stadigvarande serveringstillstånd på Snöå Bruk Herrgård för servering av 

spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 

med serveringstid 11.00 - 01.00. 

  

2. Stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutna sällskap i andra 

lokaler än Snöå bruk. Tillståndet gäller servering av spritdrycker, starköl, 

vin och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap med följande villkor: 

- Varje serveringstillfälle ska anmälas till och godkännas av kommunen 

(tillståndsmyndigheten). 

  

Beslutet har fattats med stöd av 8 kap 2 och 4 § § alkohollagen (2010:1622). 

Jäv 

Stina Munters (C) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Snöå Bruk Event och Fastighets AB har ansökt om tillstånd att servera 

spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker på Snöå Bruk 

Herrgård i matsalar, uteservering samt rumsservering/minibar. Bolaget har 

också ansökt om serveringstillstånd för catering till slutna sällskap, till 

exempel bröllop eller jubileum. De planerar då att använda ha logen som 

Snöå golfklubb äger som serveringslokal. 

  

Ansökan kom in till kommunen den 19 december 2018.  Prövningsavgift på 

11000 kr för serveringstillståndet har betalats till kommunen. Utredningen 

visar att bolaget uppfyller kraven för att kunna beviljas stadigvarande 

serveringstillstånd. 

  

Tillstånd krävs enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen. I Vansbro 

kommun är det Kommunstyrelsen som är tillståndsmyndighet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 
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Snöå Bruk Event och Fastighets AB, org nr 559180-8521 beviljas följande 

tillstånd: 

  

1. Stadigvarande serveringstillstånd på Snöå Bruk Herrgård för servering av 

spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 

med serveringstid 11.00 - 01.00. 

  

2. Stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutna sällskap i andra 

lokaler än Snöå bruk. Tillståndet gäller servering av spritdrycker, starköl, 

vin och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap med följande villkor: 

- Varje serveringstillfälle ska anmälas till och godkännas av kommunen 

(tillståndsmyndigheten). 

  

Beslutet har fattats med stöd av 8 kap 2 och 4 § § alkohollagen (2010:1622). 

  

Pär Skagerling (M) och Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till ordförandens 

förslag 

Beslutsunderlag 

Miljöchef, tjänsteutlåtande 2019-01-08   
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KS § 12 Ärende KS 2018/970 

Val till Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 
2019 - 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i brottsförebyggande rådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Monica Ericsson (S) 

Ärendet 

Enligt beslut utgörs brottsförebyggande rådet av Vansbro kommunpolis, 

kommunalråd, en representant för oppositionen, kommunchef, 

verksamhetschef utbildning och arbete, chefen för individ- och 

familjeomsorgen, folkhälso- och ungdomssamordnare samt 

säkerhetssamordnare. 

  

I och med ny mandatperiod har en ny kommunstyrelse utsetts, och 

ledamöter från kommunstyrelsen (kommunalråd och representant för 

oppositionen) bör utses för brottsförebyggande rådet för mandatperioden 

2019 – 2022. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot i brottsförebyggande rådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Monica Ericsson (S) 

  

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot i brottsförebyggande rådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-01-04   
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KS § 13 Ärende KS 2018/971 

Val till politisk samverkansberedning för kommun-
region för mandatperioden 2019 - 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i politisk samverkansberedning 

för kommun-region för mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Anneli Hultgren (C) 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter till politisk 

samverkansberedning för kommun-region (POLSAM) för mandatperioden 

2019 – 2022. Vid samverkansberedningens första möte i ny mandatperiod 

väljs ordförande för mandatperioden. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i politisk samverkansberedning 

för kommun-region för mandatperioden 2019-2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Anneli Hultgren (C) 

  

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot i politisk samverkansberedning 

för kommun-region för mandatperioden 2019-2022 utse: 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-01-04   
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KS § 14 Ärende KS 2018/972 

Val till kommunala pensionärs- och handikapprådet för 
mandatperioden 2019 - 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunala pensionärs- och handikapprådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Karin Sjöberg (S) 

  

2. till ersättare i kommunala pensionärs- och handikapprådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Therese Henrikssen (LPO) 

Vakant 

  

3. till ordförande i kommunala pensionärs- och handikapprådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse följande poster till kommunala pensionärs- 

och handikapprådet: 

- 2 ledamöter varav en ordförande 

- 2 ersättare 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamot i kommunala pensionärs- och handikapprådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

  

2. till ersättare i kommunala pensionärs- och handikapprådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Therese Henrikssen (LPO) 

  

Monica Ericssons (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamot i kommunala pensionärs- och handikapprådet för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Karin Sjöberg (S) 
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Valet av andra ersättarplatsen i kommunala pensionärs- och handikapprådet 

för mandatperioden 2019-2022 bordläggs. 

  

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i kommunala pensionärs- och 

handikapprådet för mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-01-04   
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KS § 15 Ärende KS 2019/13 

Redovisning av delegationsbeslut januari 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 IFO, framställd 2019-01-04 

Delegationsbeslut IFO EKB, framställd 2019-01-04 

Delegationsbeslut LSS, 2018-11-20 - 2019-01-03 

Delegationsbeslut SoL, 2018-11-20 - 2019-01-03 

Delegationsbeslut ÄO, 2018-11-20 - 2019-01-03 

Delegationsbeslut W3D3, 2018-12-01 - 2019-01-04 

Delegationsbeslut plan- och byggenheten, 2018-11-30 - 2019-01-08 

Delegationsbeslut miljö, framställd 2019-01-04   
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KS § 16 Ärende KS 2018/602 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2018, kvartal 2 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

2 2018. 

2. Rapport av ej verkställda beslut kvartal 2 2018 överlämnas till 

kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 2 2018. 

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: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

2 2018. 

2. Rapport av ej verkställda beslut kvartal 2 2018 överlämnas till 

kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 2 2018. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2018-08-07 

Rapport kvartal 2 2018   
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KS § 17 Ärende KS 2018/772 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2018, kvartal 3 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2018. 

2. Rapport av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 överlämnas till 

kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 3 2018. 

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: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2018. 

2. Rapport av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 överlämnas till 

kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 3 2018. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2018-12-18 

Rapport kvartal 3 2018 

 


