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KS § 29 Ärende KS 2020-01245 

Utökning av aktiekapital i Dala Vatten och Avfall AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 

För Vansbro kommuns del godkänna ökningen av aktiekapital från 680 000 

kr till 4 000 000 kr i Dala vatten och avfall AB. 

För Vansbro kommuns del godkänna att en ökning av aktiekapital sker 

genom nyemission vilket innebär att antalet aktier ökar från 6 800 st. till 40 

000 st. 

För Vansbro kommuns del godkänna att aktieägaravtalet och 

bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB justeras. Innebärande att 

aktiekapitalet ändras till lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr samt att 

antal aktier ändras till lägst 20 000 st. och högst 80 000 st. 

Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare i Dala vatten 

och avfall AB ändra bolagsordning och genom nyemission öka 

aktiekapitalet.  

Vansbro kommun tecknar sig för 25% av aktierna i nyemissionen, 

motsvarande aktier för 830 000 kr, så att Vansbro kommuns andel av 

aktierna ökar från 170 000 kr till 1 000 000 kr.  

Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Beslut ovan ska gälla under förutsättning att samtliga ägarkommuner i Dala 

vatten och avfall AB fattar likartade beslut.  

Ärendet 

Dala Vatten och Avfall AB (bolaget) 556714-8555 har inkommit med en 

begäran om utökat aktiekapital. Aktiekapitalet i bolaget är 680 000 kr, 170 

000 kr för var och en av på de fyra ägarna. Enligt ägardirektiv 2014-05-16 

ska bolaget ha en långsiktig solid ekonomi med utrymme för nödvändiga 

investeringar.  

Enligt uppdrags- och samarbetsavtal 2012-01-01 ska kostnaden som bolaget 

debiterar teknikbolagen Gagnef Teknik AB, Leksand Vatten AB, Rättvik 

Vatten och Avfall AB och Vansbro Teknik AB inte överstiga Dala Vatten 

och Avfall AB:s självkostnader. Betalning kan ske á-conto i förskott eller i 

efterskott på basis av verkligt upparbetade kostnader. 

Bolaget har ett relativt lågt aktiekapital utan utrymme för nödvändiga 

investeringar och utan möjlighet att bygga likviditet genom resultat. 

Fakturering sker sedan januari 2013 med 3 700 000 kr á-conto i förskott 

varje månad. Bolaget har trots förskottsfakturering svag likviditet och 

problem att hantera betalning av större leverantörsfakturor vid 

månadsskiften.  
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Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av 

större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda 

till att kontrollbalansräkning ska upprättas. 

Kontrollbalansräkning är lagstadgad och ska upprättas när mer än halva 

registrerade aktiekapitalet är förbrukat. När det inträffar ska styrelsen kalla 

till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska återställa det 

registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. I annat fall kan 

styrelseledamöterna bli personligt ansvariga för bolagets skulder. 

Det finns ett flertal sätt att hantera den låga likviditeten. 

- Ett alternativ är att öka aktiekapitalet, förslagsvis från 680 000 kr till 

4 000 000 kr och genom nyemission. Förslaget innebär att bolagets 

ägare Gagnefs kommun 212000-2155, Leksand Vatten AB 556536-

6928, Rättviks kommun Kommunhus AB 556692-0152 samt 

Vansbro Kommun 212000-2130 ökar sitt aktiekapital från 170 000 kr 

vardera till 1 000 000 kr vardera. 

- Ett annat alternativ är att öka förskottsfaktureringen till 

teknikbolagen, förslagsvis en fördubbling av tidigare nivå från 3 700 

000 kr till 7 400 000 kr. 

- Ett tredje alternativ är att öka extern upplåning. Dala Vatten och 

Avfall AB har per 31 december 2019 27 725 000 kr i extern 

upplåning och amorterar 600 000 kr per år, vilket innebär att 

amorteringen är något lägre än avskrivningskostnaden som är 700 

000 kr per år. Det finns sedan tidigare beslut på kommunal borgen 

från de fyra ägarkommunerna som uppgår till 30 000 000 kr. 

 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 

För Vansbro kommuns del godkänna ökningen av aktiekapital från 680 000 

kr till 4 000 000 kr i Dala vatten och avfall AB. 

För Vansbro kommuns del godkänna att en ökning av aktiekapital sker 

genom nyemission vilket innebär att antalet aktier ökar från 6 800 st. till 40 

000 st. 

För Vansbro kommuns del godkänna att aktieägaravtalet och 

bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB justeras. Innebärande att 

aktiekapitalet ändras till lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr samt att 

antal aktier ändras till lägst 20 000 st. och högst 80 000 st. 

Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare i Dala vatten 

och avfall AB ändra bolagsordning och genom nyemission öka 

aktiekapitalet.  
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Vansbro kommun tecknar sig för 25 % av aktierna i nyemissionen, 

motsvarande aktier för 830 000 kr, så att Vansbro kommuns andel av 

aktierna ökar från 170 000 kr till 1 000 000 kr.  

Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Beslut ovan ska gälla under förutsättning att samtliga ägarkommuner i Dala 

vatten och avfall AB fattar likartade beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2021-03-01 

Protokollsutdrag, styrelsemöte, 2020-09-16 

Aktieägaravtal Dala vatten och avfall 

Bolagsordning Dala vatten och avfall 

Ägardirektiv Dala vatten och avfall 

Uppdrags- och samarbetsavtal 
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KS § 30 Ärende KS 2020-00919 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Ärendet 

Vansbro kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.  

 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2020-12-10 

Protokollsutdrag, kommuninvest, 2020-04-16 

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
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KS § 31 Ärende KS 2020-00219 

Återkoppling av åtgärdsplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna återrapporteringen samt ge 

förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån utskottens förslag. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen överlägger om åtgärdsplan för 2020. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna återrapporteringen samt ge 

förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån utskottens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens utskott leva och bo, 2021-02-08 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete 2021-02-

08 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens utskott omsorg 2021-02-08 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-10 

Åtgärdsplan 2020 för förvaltningsområde socialt stöd och omsorg 

innehållande punkter för politiskt ställningstagande 

Åtgärdsplan 2020 Kommunkansli och Internservice 

Åtgärdsplan 2020 Utbildning kultur och fritid 

Åtgärdsplan december 2020  
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KS § 32 Ärende KS 2020-00602 

Framtagande av plan för skolans framtida organisation 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsatta arbetet kring utredning av 

organisation och lokaler prioriteras för förskola och F-3 i Vansbro. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens utskott, utbildning och arbete gav 2019-05-10 § 25 

förvaltningen i uppdrag att utarbeta underlag för ställningstagande till 

eventuell justering av organisationen i grundskolan.  

Vid kommunstyrelsens informationsdag i augusti 2020 presenterades 

utredningen men inget ställningstagande om fortsatt hantering gjordes. 

Sedan augusti 2020 har det framkommit att behovet av organisation och 

lokaler är störst i Vansbro för förskola och F-3 varför översyn av detta 

område bör prioriteras. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsatta arbetet kring utredning av 

organisation och lokaler prioriteras för förskola och F-3 i Vansbro. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2021-02-24 

Utredning avseende skolorganisation 
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KS § 33 Ärende KS 2021-00127 

Inkommande interkommunal kostnadsersättning för 
Vansbro utbildningscenter 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer programprislista för gymnasieprogram på 

Vansbro Utbildningscenter. 

Ärendet 

Varje år tas en programprislista fram för inkommande IKE (interkommunal 

kostnadsersättning). Priset i listan är underlag till kommuner utanför Gysam 

som har elever som går på Vansbro Utbildningscenter. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer programprislista för gymnasieprogram på 

Vansbro Utbildningscenter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, skolchef, 2021-02-15 

Förslag till prislista 
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KS § 34 Ärende KS 2021-00128 

Information om programprislista för Gysam 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

Ärendet 

Varje år tas en programprislista fram i Gysam. Prislista är gemensam för alla 

kommuner inom Gysam. Priset i listan är underlag till både inkommande och 

utgående IKE (interkommunal kostnadsersättning) för kommuner inom 

Gysam. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

Beslutsunderlag 

Information om programprislista för Gysam 

Programprislista 
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KS § 35 Ärende KS 2021-00132 

Utredning om åtgärder för serveringsställen med 
anledning av coronapandemin 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Avgifter kopplade till serveringstillstånd och tillsyn av 

alkoholservering tas ut enligt fastställd taxa.  

 

- Serveringsställen får hålla öppet för försäljning av mat som inte 

förtärs på stället enligt de föreskrifter som meddelats av 

Folkhälsomyndigheten.  

 

- Inga lättnader för hemleverans av alkohol tillåts. Möjlighet att 

servera alkohol och mat genom catering till slutna sällskap finns 

enligt alkohollagen. En förutsättning är att alkohollagens regler följs, 

exempelvis ska ansvarig serveringspersonal närvara under hela 

serveringstiden för att försäkra sig om att ansvarsfull 

alkoholservering sker.  

Reservation 

Pär Skagerling (M) reserverar sig mot första beslutspunkten. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-16 att ge förvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheter följande: 

- Tillfälligt slopa debitering av avgifter kopplade till serveringstillstånd 

och tillsyn av alkoholservering under 2021. 

 

- Tillåta restauranger att ha öppet och servera mat till klockan 22 så 

länge restriktionerna finns kvar. 

 

- Tillåta hemleverans av alkoholhaltiga måltidsdrycker tillsammans 

med lagad mat.  

 

Första punkten är kopplad till avgifter för prövning av ansökningar och 

ändringar av serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för dessa verksamheter. 

Det är kommunfullmäktige som bestämmer tillsynsavgifternas storlek. När 

det gäller tillsyn av alkohol finns sedan tidigare beslut en politisk vilja att 

eftersträva full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen. 
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Att lämna stöd till enskilda näringsidkare får endast ske om det finns 

synnerliga skäl för det. Alla serveringsställen drabbas mer eller mindre av 

pandemin, inte enbart de med serveringstillstånd. 

Punkt två gäller öppettider. Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter som 

börjar gälla den 1 mars 2021 reglerar alla serveringsställens öppettider. Alla 

serveringsställen ska hållas stängt mellan klockan 20.30 och 05.00. Vansbro 

kommun kommer att följa de föreskrifter som finns beslutade.  

Punkt tre gäller hemleverans av alkoholhaltiga måltidsdrycker. Det finns 

inga möjligheter i lagstiftningen för andra verksamheter än systembolaget att 

bedriva detaljhandel med alkoholhaltiga drycker. Vansbro kommun kommer 

inte avvika från lagen. Det finns idag möjlighet att söka cateringstillstånd för 

att servera alkohol till slutna sällskap i andra lokaler som anmälts till 

tillsynsmyndigheten. Serveringsansvariga måste dock finnas tillgängliga på 

plats under hela serveringstiden. 

 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Avgifter kopplade till serveringstillstånd och tillsyn av 

alkoholservering tas ut enligt fastställd taxa.  

 

- Serveringsställen får hålla öppet för försäljning av mat som inte 

förtärs på stället enligt de föreskrifter som meddelats av 

Folkhälsomyndigheten.  

 

- Inga lättnader för hemleverans av alkohol tillåts. Möjlighet att 

servera alkohol och mat genom catering till slutna sällskap finns 

enligt alkohollagen. En förutsättning är att alkohollagens regler följs, 

exempelvis ska ansvarig serveringspersonal närvara under hela 

serveringstiden för att försäkra sig om att ansvarsfull 

alkoholservering sker.  

 

Pär Skagerling (M) förslag:  

- Avgifter kopplade till serveringstillstånd och tillsyn av 

alkoholservering slopas tillfälligt under 2021.  

 

- Serveringsställen får hålla öppet för försäljning av mat som inte 

förtärs på stället enligt de föreskrifter som meddelats av 

Folkhälsomyndigheten.  
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- Inga lättnader för hemleverans av alkohol tillåts. Möjlighet att 

servera alkohol och mat genom catering till slutna sällskap finns 

enligt alkohollagen. En förutsättning är att alkohollagens regler följs, 

exempelvis ska ansvarig serveringspersonal närvara under hela 

serveringstiden för att försäkra sig om att ansvarsfull 

alkoholservering sker.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat enligt Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljöchef, 2021-03-01 

Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra  

liknande produkter, samt receptfria läkemedel 

Socialministers svar på fråga om microcatering 

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter  

och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga  

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-02-16 
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KS § 36 Ärende KS 2021-00177 

Information om behovsutredningar och tillsynsplaner 
för miljökontoret 

Beslut 

Kommunstyrelsen mottar informationen.  

Ärendet 

Miljökontoret har i dialog med Länsstyrelsens miljöenhet haft en 

överenskommelse att lämna in behovsutredning och tillsynsplan enligt 

miljöbalken senast i slutet på februari 2021.  

På grund av omprioritering av arbetsuppgifter har miljöchef i dialog med 

Länsstyrelsens miljöenhet kommit överens om att tillsynsplanerna lämnas 

först efter Kommunstyrelsens sammanträde den 13 april. Länsstyrelsen har 

visat en stor förståelse för oss som liten kommun och förstår att vi behöver 

prioritera inkommande ärenden och introduktion av ny personal med mera. 

De meddelar dock att enligt 26 kap 8 § får Länsstyrelsen förelägga en 

kommun som inte fullgör de skyldigheter som följer av kommunens 

tillsynsuppdrag att avhjälpa bristen. 

Tillsynsplanerna ska beskriva vilken tillsyn som nämnden valt att prioriteras 

utifrån miljökontorets tillgångar på resurser och utifrån de mål som finns. 

Miljökontorets förslag på tillsynsplaner kommer att bygga på att 

dispensansökan för hälsoskyddsinspektör/alkohol och tobakshandläggare 

beviljas.  

Vid sidan av den löpande planeringen i verksamheten sker en dialog med 

närliggande kommuner om samverkan för att bättre utnyttja 

spetskompetenser inom arbetsområdena. På livsmedelssidan har ett avtal 

med Gagnefs kommun tecknats med köp av cirka 20 % inom 

livsmedelsområdet. Att upprätta en långsiktig samverkan med andra 

kommuner och då kunna köpa timmar i vissa utvalda ärenden eller inom 

vissa områden är både lönsamt och möjliggör bättre kompetensutveckling 

inom olika områden. Konsult anlitas endast i lägen där kompetens inte kan 

köpas från annan kommun. 

 

Förslag 

Ordförandes förslag:  

Kommunstyrelsen mottar informationen.  
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Beslutsunderlag 

Information om tillsynsplanering för miljökontoret 
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KS § 37 Ärende KS 2021-00186 

Policy för exploateringsavtal   

Beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 

exploateringsavtal, daterade 2021-02-24. 

Ärendet 

Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning 

anta riktlinjer för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar. Vansbro kommun har inte använt sig av markanvisning 

tidigare. Detta på grund av att det saknas intresse för bostadsbyggande från 

marknaden. Det senaste året har dock kommunen blivit kontaktad av olika 

aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande. 

Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om 

kommunen avser att ingå exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger 

utgångspunkter och mål för sådana avtal. 

För att möjlighet skall finnas att exploatera mark för bland annat 

bostadsbyggande behöver Vansbro kommun därför anta riktlinjer för 

markanvisning och exploateringsavtal, enligt gällande lagstiftning. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 

exploateringsavtal, daterade 2021-02-24. 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadschef, 2021-02-24 

Riktlinjer exploateringsavtal Vansbro kommun 
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KS § 38 Ärende KS 2021-00117 

Policy för markanvisningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 

markanvisning, daterade 2021-02-24. 

Ärendet 

Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning 

anta riktlinjer för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar. Vansbro kommun har inte använt sig av markanvisning 

tidigare. Detta på grund av att det saknas intresse för bostadsbyggande från 

marknaden. Det senaste året har dock kommunen blivit kontaktad av olika 

aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande. 

Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om 

kommunen avser att ingå exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger 

utgångspunkter och mål för sådana avtal. 

För att möjlighet skall finnas att exploatera mark för bland annat 

bostadsbyggande behöver Vansbro kommun därför anta riktlinjer för 

markanvisning och exploateringsavtal, enligt gällande lagstiftning. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 

markanvisning, daterade 2021-02-24. 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadschef, 2021-02-24 

Riktlinjer markanvisningsavtal Vansbro kommun 
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KS § 39 Ärende KS 2021-00172 

Avgränsningar upphandling för entreprenaddrift 
särskilt boende och hemtjänst Äppelbo 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att i arbete med framtagande av 

upphandlingsdokument för upphandling för entreprenaddrift av särskilt 

boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 2022-04-01 ska följande 

avgränsningar göras: 

1. Platsantal och inriktning fastställs utifrån direktiv och råd från IVO. 

2. Insatser nattetid i ordinärt boende utförs av Vansbro Kommun och 

ingår därmed inte i upphandlingen. 

3. KSAU ges i uppdrag att fatta beslut om avtalslängd utifrån planering 

för om- och tillbyggnation av vård- och omsorgsboende på 

Bäckaskog. Avtalslängd ska sättas så att det inte låser framtida behov 

av platsförändringar. 

4. Egenregin ska ej lägga anbud 

Reservation 

Nils-Erik Edlund (S), Monica Eriksson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V) Nall 

Lars-Göran Andersson (S), och Pär Skagerling (M) reserverar sig mot 

beslutet.  

Ärendet 

Beslut har fattats om att drift av särskilt boende och hemtjänst i 

kommundelen Äppelbo ska upphandlas för entreprenaddrift från och med 

2022-04-01. I arbetet med att utarbeta upphandlingsdokument har 

frågeställningar lyfts upp för ställningstagande gällande avgränsningar i 

upphandlingen. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:  

Kommunstyrelsens beslutar att i arbete med framtagande av 

upphandlingsdokument för upphandling för entreprenaddrift av särskilt 

boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 2022-04-01 ska följande 

avgränsningar göras: 

1. Platsantal och inriktning fastställs utifrån direktiv och råd från IVO.  

2. Insatser nattetid i ordinärt boende utförs av Vansbro kommun och ingår 

därmed inte i upphandlingen. 
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3. Vansbro kommun tillhandahåller kost i särskilt boende och matlådor i 

ordinärt boende. 

4. Förvaltningen ges i uppdrag att fatta beslut om avtalslängd utifrån 

planering för om- och tillbyggnation av vård- och omsorgsboende på 

Bäckaskog. Avtalslängd ska sättas så att det inte låser framtida behov av 

platsförändringar i Äppelbo. 

5. Egenregin ska kunna lägga anbud 

 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsens beslutar att i arbete med framtagande av 

upphandlingsdokument för upphandling för entreprenaddrift av särskilt 

boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 2022-04-01 ska följande 

avgränsningar göras: 

1. Platsantal och inriktning fastställs utifrån direktiv och råd från IVO. 

2. Insatser nattetid i ordinärt boende utförs av Vansbro Kommun och 

ingår därmed inte i upphandlingen. 

3. KSAU ges i uppdrag att fatta beslut om avtalslängd utifrån planering 

för om- och tillbyggnation av vård- och omsorgsboende på 

Bäckaskog. Avtalslängd ska sättas så att det inte låser framtida behov 

av platsförändringar. 

4. Egenregin ska ej lägga anbud. 

 

Pär Skagerlings (M) tilläggsförslag: 

I arbete med framtagande av upphandlingsdokument för upphandling för 

entreprenaddrift av särskilt boende i Äppelbo och hemtjänst i Vansbro 

kommun från och med 2022-04-01 ska följande avgränsningar göras. 

 

John Säljgård (LPO) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till Lars-Olov Liss 

(C) förslag, 

 

Nils-Erik Edlund (S) och Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till Nall 

Lars-Göran Andersson förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de två huvudförslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Lars-Olov Liss (C) förslag. 

 

Ordförande ställer Pär Skagerlings (M) tilläggsförslag under avslag mot 

bifall och finner att kommunstyrelsen avslagit förslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialchef, 2021-02-24 
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KS § 40 Ärende KS 2021-00159 

Matdistribution och matlådor i ordinärt boende 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att matlådor och matdistribution i ordinärt boende 

kvarstår som biståndsbedömd insats. 

Ärendet 

Vansbro kommuns hemtjänst bedriver idag daglig distribution av matlådor. I 

åtgärdsplan 2020 för ekonomi i balans är en av åtgärderna att se på 

möjligheten att sänka kommunens kostnader genom att ta bort matlådor i 

ordinärt boende. Åtgärden innebär även att kommunen inte längre 

distribuerar matlådor. Behovet kan då tillgodoses genom insatserna inköp av 

hel- och halvfabrikat från livsmedelsbutiker och i vissa fall enklare 

matlagning i hemmet. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att matlådor och matdistribution i ordinärt boende 

kvarstår som biståndsbedömd insats. 

 

Nils-Erik Edlund (S), Lars-Olov Liss (C), Nall Lars-Göran Andersson (S), 

Pär Skagerling (M), Kurt-Lennart Karlsson (V), John Säljgård (LPO) och 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialchef, 2021-02-22 

Utredning gällande avveckling av matdistribution och matlådor 
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KS § 41 Ärende KS 2021-00171 

Trygghetsbostäder och träffpunkt för äldre 

Beslut 

Trygghetsbostäder och träffpunkt för äldre ska, i samverkan med stiftelsen 

Vansbrohem, enligt utarbetat förslag startas på Solgärdet i Dala-Järna och på 

Legoland i Nås. 

Ärendet 

Av fastställt bostadsförsörjningsprogram framgår ett behov av inrättande av 

bland annat trygghetsbostäder för äldre. I planen för Framtidens äldreomsorg 

framgår även där ett behov av trygghetsbostäder samt träffpunktsverksamhet 

för äldre. Utifrån dessa styrdokument har förvaltningen i dialog med 

stiftelsen Vansbrohem utarbetat ett förslag till koncept för trygghetsbostäder 

och träffpunkt för äldre i Vansbro kommun. Förslaget följer även 

kommunfullmäktiges beslut att kommunen får inrätta och driva 

trygghetsbostäder. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Trygghetsbostäder och träffpunkt för äldre ska, i samverkan med stiftelsen 

Vansbrohem, enligt utarbetat förslag startas på Solgärdet i Dala-Järna och på 

Legoland i Nås. 

 

Nils-Erik Edlund (S) och Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandes 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialchef, 2021-02-24 

Information trygghetsbostäder och träffpunkter för äldre i Vansbro kommun 
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KS § 42 Ärende KS 2021-00121 

Revidering av lönekriterier för lärare 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Lönekriterier för lärare i grundskola och 

gymnasieskola i Vansbro kommun, daterat 2021-02-04. 

Ärendet 

Lönekriterierna är ett verktyg för arbetsgivare att nå målen för 

verksamheten. Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla 

medarbetarens bidrag till måluppfyllelsen. Enlig Huvudöverenskommelse 

(HÖK) för de olika fackliga organisationerna ska lönekriterier för 

lönesättning tydligt visa hur arbetsinsatserna värderas och måste därför utgå 

från verksamhetens uppdrag och mål. Vid lönesamtalet är lönekriterierna ett 

hjälpmedel för chef och medarbetare att föra en dialog kring medarbetarens 

prestation i förhållande till verksamhetens uppdrag och mål.  

 

Lönekriterierna för grundskollärare i Vansbro kommun har reviderats genom 

ett partsgemensamt arbete.  

 

De genomförda justeringarna kan sammanfattas i tre punkter: 

Kriterierna ska gälla även gymnasielärare 

Tydliggörande av stegring mellan nivåerna.  

Konkretiseringar 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer Lönekriterier för lärare i grundskola och 

gymnasieskola i Vansbro kommun, daterat 2021-02-04. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personalsekreterare, 2021-02-04 
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KS § 43 Ärende KS 2021-00166 

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av rapporten ”Årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet 2020, inklusive bilagorna” 

 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltning ska påbörja uppdatering av det 

personalpolitiska handlingsprogrammet. 

Ärendet 

År 2020 har präglats av Coronapandemin. Pandemin har haft stor inverkan 

på samhället och även på arbetsmiljön i Vansbro kommun.  

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och ligger för 2020 på 10,56%. Ökningen 

kan till stor del förklaras av pandemin. Skarpa restriktioner har tvingat 

medarbetare att stanna hemma från jobbet vid lättare symtom vilket gjort att 

sjukfrånvaron ökat. Andelen som varit sjuka längre än 60 dagar har minskat 

till 44,44% av den totala sjukfrånvaron, vilket snarare kan förklaras av att 

korttidsfrånvaron ökat markant än att långtidssjukfrånvaron minskar 

Sjukfrånvaron är inte bara kostsam i form av sjuklönekostnader och 

kostnader för ersättarrekryteringar. Kvalitén i verksamheten blir oerhört 

lidande av den höga frånvaron. Medarbetare som mår bra på jobbet och är 

engagerade utför ett bättre jobb. 2020 kommer att vara ett år som är svårt att 

jämföra med andra år då vi fick helt andra förut-sättningar än vad vi 

någonsin haft. 

Den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön hos oss i Vansbro kommun ser 

vi påverkar allt ifrån sjukfrånvaro till resultat av HME-enkät, Chefoskopets 

utfall och de förändringsarbeten som bedrivs. Vi ser att det finns en tydlig 

koppling mellan vilka förutsättningar som finns i organisationer för våra 

ledare och hur arbetsmiljön på respektive enhet/arbetsplats beskrivs/upplevs. 

I verksamheter där det finns goda förutsättningar för ledaren att bedriva ett 

engagerat och strukturerat arbetsmiljöarbete finns också en upplevelse av 

bättre trivsel, större engagemang och fler möjligheter till att lära nytt eller 

utveckla arbetssätt hos våra medarbetare. Organisatoriska- och sociala 

faktorer som inte upplevs främjande har tyvärr motsatt effekt och vi kan se 

att vi i Vansbro kommun de facto lider av att yttre förutsättningarna inte 

finns för alla våra chefer för att lyckas i sitt arbetsmiljöarbete av olika skäl.  

I den situation som varit under detta år med pandemi är förutsättningar för 

ledarskapet avgörande. När förutsättningarna för våra chefer att vara 

närvarande, agera som goda ledare och lyckas i sitt arbetsmiljöarbete inte är 

optimala begränsar det möjligheterna att hantera de utmaningar som vi ställs 
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inför. Här är tid till ledarskapet och kollegialt stöd framgångsfaktorer att 

jobba med. 

Arbetsbelastningen upplevs som hög i många verksamheter. Övertidsuttaget 

har ökat från 4359 timmar år 2019 till 5337 timmar år 2020. Det innebär en 

ökning med 22,4%. 

Vi ser att organisatoriska och sociala förutsättningar fortsätter att skapa 

ohälsa i vår organisation. Psykisk ohälsa kräver ofta stora och långa 

rehabiliteringsinsatser. I de fall arbetsförhållanden ligger till del av grunden 

för frånvaron kan kostsamma insatser via företagshälsovårdsliknande 

insatser behövas. Risken för att behovet av denna typ av in-satser kommer 

att öka och därmed kostnaderna för dessa är stor. Behovet av att på olika sätt 

utbilda och arbeta med förebyggande insatser för att stärka den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön har aldrig varit större.  

Bristande resurser inom personalfunktionen under året har bidragit till att 

utbildningsinsatser men framför allt strategiskt arbete med bland annat 

utvecklande av stödmaterial inte kunnat utföras i samma utsträckning som 

under föregående år. Effekterna i verk-samheterna syns genom att dokument 

inte är kända i organisationen och behovet av stöd är fortsatt stor. För att 

kunna fortsätta utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet och stödja 

cheferna behöver resurser finnas. 

Under 2020 har utbildningar i arbetsmiljö genomförts i den omfattning som 

varit möjlig. Under hösten övergick man till digitala utbildningar via teams. 

Personalfunktionen har arbetat med implementering av det nya 

samverkansavtalet som började gälla 2020-01-01 och stöttat verksamheterna 

vid uppstart av ESAM (enhetssamverkan, samverkan på ex en skola). 

Personalfunktionen har arbetat mycket operativt i verksamheterna bland 

annat med stöd i rehabiliteringsarbetet. Man har också stöttat cheferna i 

strategi och fördelning av personalresurser i pandemins spår. 

Inför 2021 ser vi att stort fokus behöver ligga på den organisatoriska och 

sociala arbets-miljön. Vi har de senaste åren haft en ökande sjukfrånvaro 

som till stor del har sin grund i psykisk ohälsa. På grund av pandemin ser vi 

en betydande risk att denna typ av frånvaro kommer att öka ännu mer.  

Vansbro kommun genomfört en hel del förändringar och omorganisationer, 

vilket har en tendens att påverka den upplevda arbetsmiljön negativt med 

exempelvis oro och frustration hos vissa medarbetare. Det ekonomiska läget 

och besparingar tvingar oss till att hitta nya arbetssätt. Medarbetare har olika 

förutsättningar att hantera dessa förändringar, vilket vi som organisation 

behöver hantera och vara lyhörda för.  

Att fortsätta utveckla chefers arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna 

skapa god ar-betsmiljö även för övriga medarbetare. Utbildning för våra 

ledare i svåra sam-tal/lösningsfokuserade samtal är en del i detta. Det är 

viktigt att personalfunktionen kan fortsätta ge ett operativt stöd i att hantera 
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arbetsmiljöärenden. Undersökningar, riskbedömningar och uppföljningar av 

arbetsmiljön på våra arbetsplatser behöver utvecklas liksom dialogen med 

medarbetare kring arbetsmiljön. För detta behöver personalfunktionen 

fortsatt arbeta brett med utbildningar samtidigt som man ger det operativa 

stödet.  

Vidare är det viktigt att fortsätta utveckla stödjande processer för 

verksamheterna för att vi ska uppnå den kvalitetsnivå vi eftersträvar i 

arbetsmiljöarbetet.  

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av rapporten ”Årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet 2020, inklusive bilagorna” 

 

Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltning ska påbörja uppdatering av det 

personalpolitiska handlingsprogrammet. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personalchef, 2021-02-24 

Rapport arbetsmiljö 2020  

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020  
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KS § 44 Ärende KS 2021-00073 

Feriearbete 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Fortsatt erbjuda 20 platser för feriearbete, enligt tidigare beslut i KS 

2020/845, till ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 och första 

året på gymnasiet samt uppfyller de ställda kraven.  

- Utöka antalet platser med 5 stycken ferieplatser ytterligare till 

ungdomar i gymnasieålder med utökat behov av handledning och 

som annars står utan sysselsättning under sommarlovet. För dessa 

platser behöver medel för handledare och lön till ungdomarna 

tillföras. 

- I det fall det kommer statsbidrag för att möjliggöra utökade 

feriearbeten i kommunerna ska dessa medel användas för att ge 

ytterligare ungdomar möjlighet till ett sommarjobb enligt samma 

villkor som de 20 ordinarie platserna. 

Ärendet 

De senaste åren har arbetsmarknaden för unga i Vansbro ändrats vilket 

innebär att det finns sommarjobb även för de som går första året på 

gymnasiet både inom privata nä-ringslivet och inom Vansbro kommun.  

Tidigare år har man med hjälp av schablonersättningar och statsbidrag 

kunnat erbjuda alla som ville ha en plats ett feriearbete. Från 2020 

reducerades antalet budgeterade platser till 20 st.  

Trots reducering av budget 2020 kunde alla ungdomar som sökte arbete 

2020 även det året erbjudas arbete med hjälp av ett statsbidrag som 

aviserades så sent att det inte kunde tas med i budgetarbetet.  

Arbetsuppgifterna för ungdomarna under 2020 fanns i huvudsak inom intern 

service och då utomhusarbete (park, gata) och antalet ungdomar som fick en 

plats uppgick till 35 stycken. 

Förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Fortsatt erbjuda 20 platser för feriearbete, enligt tidigare beslut i KS 

2020/845, till ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 och första 

året på gymnasiet samt uppfyller de ställda kraven.  

- Utöka antalet platser med 5 stycken ferieplatser ytterligare till 

ungdomar i gymnasieålder med utökat behov av handledning och 

som annars står utan sysselsättning under sommarlovet. För dessa 
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platser behöver medel för handledare och lön till ungdomarna 

tillföras. 

- I det fall det kommer statsbidrag för att möjliggöra utökade 

feriearbeten i kommunerna ska dessa medel användas för att ge 

ytterligare ungdomar möjlighet till ett sommarjobb enligt samma 

villkor som de 20 ordinarie platserna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personalchef, 2021-02-24 

Rapport avseende feriearbete 2020 
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KS § 45 Ärende KS 2021-00165 

Löneöversyn 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen mottar informationen. 

Ärendet 

Flera fackliga organisationers centrala avtal löpte ut under våren 2020. På 

grund av pandemin sköts förhandlingarna till hösten. De centrala avtalen 

blev klara i början av november. Trots denna försening har kommunen 

betalat ut nya löner till alla medarbetare senast under december 2020, vilket 

innebär att det inte kommer att påverka budget för 2021.  

De planerade satsningarna har genomförts.  

Resultatet av löneöversynen 2020 blev totalt 2,47 %. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen mottar informationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personalchef, 2021-02-09 

Protokoll facklig förhandling med Lärarförbundet, 2020-05-07 

Protokoll facklig förhandling med DIK, 2020-11-06 

Protokoll facklig förhandling med Lärarnas riksförbund, 2020-05-11 

 



 

Protokoll Sida 30 (31) 

2021-03-16  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 46 Ärende KS 2021-00148 

Redovisning av delegationsbeslut februari 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen överlägger om redovisning av delegationsbeslut för 

februari 2021. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut LSS, 2021-01-27 - 2021-02-23 

Delegationsbeslut SoL fn, 2021-01-27 - 2021-02-23 

Delegationsbeslut ÄO, 2021-01-27 - 2021-02-23 

Delegationslista för individ- och familjeomsorgen perioden 2021-01-27 - 

2021-02-24 

Delegationslista Ciceron 

Delegationslista för plan-och byggenheten perioden 2021-01-27 -2021-02-24 

 



 

Protokoll Sida 31 (31) 

2021-03-16  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 47 Ärende KS 2021-00176 

Redovisning av domar för januari och februari 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen överlägger om redovisning av domar för januari och 

februari 2021. 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, assistent, 2021-02-24 

 


