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KS § 88 

Justering av dagordning 

Beslut 

Ärende KS 2021-00632 Lokala trafikföreskrifter gällande Järnvägsgatan och 

Norra Allégatan stryks från dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärende KS 2021-00632 Lokala trafikföreskrifter gällande Järnvägsgatan och 

Norra Allégatan stryks från dagordningen. 
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KS § 89 Ärende KS 2021-00400 

Årsredovisning 2020 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds 

årsredovisning för 2020. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund är ett gemensamt kommunalförbund 

bildat av kommunerna Malung-Sälen och Vansbro för gymnasie- och 

vuxenutbildningen. Kommunerna beslutade i slutet av 2018 och början av 

2019 att avveckla kommunalförbundet. Från och med 1 januari 2020 

ansvarar respektive kommun för gymnasieutbildning och vuxenutbildning 

inom den kommunala förvaltningen. Förbundets samlade utfall för år 2020 

är ett utfall på 0 tkr. Förbundet har för år 2020 totalt nettokostnader på 523 

tkr som finansierats via medlemsbidrag. Ingen verksamhet har bedrivits 

under året, en medarbetare har haft anställning till och med juli, därefter 

finns inga anställda. En avvecklingsplan är upprättad och finns i 

sammanträdesprotokollet från direktionen.  

 

Revisorerna har granskat årsredovisningen och inte funnit några väsentliga 

felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 

redovisningssed. Granskningens resultat redovisas i bilagan Granskning av 

bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västerdalarnas 

utbildningsförbunds årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 43 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-05 

Årsredovisning VDUF 2020 

Direktion VDUF 240221 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF 
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KS § 90 Ärende KS 2021-00544 

Årsredovisning 2020 Brandkåren norra Dalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Brandkåren norra Dalarnas årsredovisning 

för 2020.  

Ärendet 

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som sedan 1 januari 

2019 ansvarar för räddningstjänsten i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, 

Vansbro och Älvdalen. Tillsammans har dessa kommuner 56 991 invånare 

och förbundet har 299 anställda. Vansbro kommuns andel av förbundet är 

12,6 procent. 

 

Pandemin har inneburit många utmaningar för Brandkåren Norra Dalarna. 

Tillsynsarbetet stoppades till stora delar och övningarna har inriktats på 

digitala lösningar. Förbundet har utbildat 35 RIB-brandmän 

(räddningstjänstpersonal i beredskap) under året, antalet under ett normalt år 

brukar vara omkring 20, baserat på en personalomsättning på 10 procent. 

Utbildningskostnaden beräknas uppgå till 150 tkr per person från anställning 

till fullt utbildad brandman. 

 

De höga utbildningskostnaderna har resulterat i ett underskott mot budget för 

förbundet som saknat budget för dessa utbildningar. Medlemskommunerna 

har täckt underskottet med ett extra medlemsanslag på 2,6 mkr. Vansbro 

kommuns del uppgick till 315 850 kr. Utan denna underskottstäckning hade 

årets resultat varit 2,6 mkr sämre. Intäkterna påverkades också negativt av 

pandemin. Förbundet har under året tagit lån på 30 mkr för att betala 

övertagandet av brandbilar, andra transportmedel och inventarier som 

förbundet gjorde från respektive kommun 2019. 

 

Revisorerna gör följande uttalande: 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat 

som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”. 

 

Årsredovisningen är huvudsakligen upprättad i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt god redovisningssed 

med undantag för den avvikelse som finns avseende för lågt redovisad skuld 

för sociala avgifter avseende semesterlöneskuld. Med hänsyn tagen till 
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avvikelsen hade kommunalförbundet redovisat ett resultat som varit 389 tkr 

lägre. Kommunalförbundet lever därmed inte upp till kommunallagens krav 

på en ekonomi i balans för år 2020 vilket direktionen bör uppmärksamma 

och beakta vid budgetering och redovisning av kommande års resultat. 

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i 

huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. 

  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen 

uppställt. 

 

Vi tillstryker att respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar 

ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

Vi tillstryker att förbundets årsredovisning godkänns. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Brandkåren 

norra Dalarnas årsredovisning för 2020.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 45 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-06 

Årsredovisning 2020 BRAND 

Brandkåren Norra Dalarna granskning av årsredovisning 2020  

Årsbokslut samt revisisonsrapport/berättelse meddelande 
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KS § 91 Ärende KS 2021-00368 

Årsredovisning 2020 Stiftelsen Vansbrohem 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 

2020. 

Ärendet 

Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2020 med 

tillhörande resultat- och balansräkning Årets resultat är ett överskott på 62 

tkr. 

 

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet 

inklusive 2020 års överskott, totalt 2 299 630 kronor överförs i ny räkning. 

 

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2020 samt att överlämna 

årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna gör bland annat följande uttalanden: 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem för 

år 2020. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

 

Utöver revisionen av årsredovisningen har revisionen även utfört en revision 

av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2020. Enligt deras 

uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt högsta 

lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 2019-12-31. Vid årets slut var 114 mkr nyttjade. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Stiftelsen 

Vansbrohems årsredovisning för 2020. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 44 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-05 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 
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KS § 92 Ärende KS 2021-00553 

Årsredovisning 2020 samordningsförbundet Finsam 
Västerdalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarnas årsredovisning för 2020. 

Ärendet 

Förbundets resultat uppgick till -42 tkr mot budgeterade -223 tkr, en positiv 

avvikelse på 181 tkr mot budget. Av förbundets totala kostnader har 56 

procent gått till insatser och 44 procent till administration. De förstnämnda 

uppgick till 1 mkr och administrationen till 786 tkr. Resultatet har påverkats 

negativ med anledning av en uppgörelse om en tidigare tvistig fordran på 

Malung-Sälens kommun med 186 tkr. 

 

Avvikelsen mot budget beror främst på att 516 tkr mindre än budgeterat gått 

till insatser på grund av att medel till insatser inte sökts av huvudmännen. 

Dessutom har budgeterade medel för förebyggande insatser inte utnyttjats. 

Administrativa kostnader, förutom uppgörelsen, visar på en negativ 

avvikelse mot budget på 141 tkr. Avvikelsen beror främst på att kostnader 

för arvoden och köp av tjänst förbundschef har varit högre än budgeterat. 

Det balanseras delvis av lägre kostnader för kompetensutveckling.  

Från tidigare år har förbundet ett ingående överskott på 530 tkr. Årets 

resultat innebär att utgående överskott minskar till 489 tkr. Det egna 

kapitalet uppgår vid årets slut till 28 procent av årets intäkter och överskrider 

således rekommenderat tak som bör ligga på en nivå runt 20 procent av det 

totala bidraget.  

 

Revisorerna gör följande uttalande: 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för samordningsförbundet 

Finsam Västerdalarna för år 2020. 

 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning 

per den 31 december 2020 och dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
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Vi tillstryker därför att resultaträkningen och balansräkningen för 

samordningsförbundet fastställs. 

 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 

styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna för år 

2020. 

 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontroller har 

varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningslagen är 

förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

 

Vi tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-05-25 KS Au § 46 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Underlag för beslut om ansvarsfrihet Finsam Västerdalarna 2020 
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KS § 93 Ärende KS 2021-00413 

Verksamhetsberättelse och bokslut från 
Hjälpmedelsnämnden 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Hjälpmedelsnämnden Dalarnas 

verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. 

Ärendet 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden 

ingår Region Dalarna och länets 15 kommuner. Region Dalarna har tre 

ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot. 

Regionen är värdkommun och hjälpmedelsnämnden ingår i dess 

organisation. Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel, 

tillbehör och förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av 

kommunernas och regionens ansvar. 

 

Den gemensamma hjälpmedelsnämnden redovisar ett underskott mot budget 

på 3,8 mkr efter understkottstäckning från kommunerna med 2,1 mkr. Detta 

då att det i Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna fastställs att om resultatet 

överstiger 1 procent av budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska 

resultatet fördelas mellan Regionen och kommunerna. 

 

2020 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 

efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt pandemi. 

Förvaltningen redovisar ett negativt resultat om -3,8 mkr. Påverkansfaktorer 

är främst evakuering och anpassning av lokaler som sammantaget uppgår till 

en kostnad av cirka 9 mkr. en stor utskrotning av trögrörliga artiklar kopplat 

till mindre yta efter evakuering, på grund av mögelskadade lokaler, 

genererade en kostnad av ca 3,5 mkr. Ytterligare faktorer är minskad 

försäljning av tyngdtäcken på grund av ändrade direktiv gällande 

förskrivning. På IT-sidan ses en ökad kostnad kopplat till fler användare i 

verksamhetssystem och prisökning från leverantören. Sjukfrånvaron är 

främst kopplat till att personal följt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer att stanna hemma vid symptom. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 47 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-24 

Granskning av bokslutet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor 
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KS § 94 Ärende KS 2021-00382 

Kommunikationspolicy 

Beslut 

Ärendet återremitteras för förenkling och förtydligande av skrivningen i 

policyn. 

Ärendet 

Sedan 2017-04-01 saknar Vansbro kommun en kommunikationspolicy, då 

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. Sedan dess 

har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument. 

 

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor. Den är ett vägledande dokument i 

all kommunikation. Den beskriver hur kommunen säkerställer att 

kommuninvånare, medarbetare, företag och deras anställda, brukare av 

kommunens tjänster, besökare, blivande kommuninvånare och övriga 

myndigheter, organisationer och föreningar får korrekt information, samt ett 

korrekt och tillgängligt bemötande. 

 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet återremitteras för förenkling och förtydligande av skrivningen i 

policyn. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 49 

Kommunikatör, tjänsteutlåtande 2021-04-19 

Förslag till Kommunikationspolicy 
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KS § 95 Ärende KS 2021-00501 

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att frågan 

har hanteras i den organisationsutredning som pågått. 

Reservation 

Kurt-Lennart Karlsson (V) och Nall Lars-Göran Andersson (S) reserverar sig 

mot beslutet. 

Ärendet 

En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och Kurt-

Lennart Karlsson (V). Motionärerna föreslår att Vansbro kommun ska 

återinföra tidsbegränsade förordnanden vid anställningar av 

verksamhetschef- och enhetschefer. 

 

Ärendet hanterades på kommunstyrelsen 2020-10-20, KS § 196, som 

återremitterade ärendet för att invänta pågående omorganisation. Ny 

organisation är nu förhandlad och rekrytering har gjorts. De nya sektorchefer 

(tidigare benämning förvaltningsområdeschef/verksamhetschef) som anställs 

erbjuds ett chefsförordnande med grundanställning i kommunen.  

Motionen föreslås därför vara besvarad. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att frågan 

har hanteras i den organisationsutredning som pågått. 

 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Torsten Larsson (KD) och Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till Kurt-Lennart Karlssons (V) 

förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Kurt-Lennart Karlssons (S) förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

 

Ja röstar Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), 

Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD) och John Säljgård 

(LPO). 

 

Nej röstar Pär Skagerling (M), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran 

Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V) och Karin Sjöberg (S). 

 

Med utfallet 6 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 48 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Motion angående tidsbegränsade förordnanden som chefer, Vansbro 2019-

05-08 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-20 KS § 196 
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KS § 96 Ärende KS 2021-00568 

Angörande av hårdgjord delvis asfalterad yta, del av 
fastigheten Grönalid 1:1  

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med 

assisCo AB 559093–7958 att avsätta 1 200 000 kronor i investeringsmedel 

för angörande av delvis asfalterad hårdgjord yta på del av fastigheten 

Grönalid 1:1. 

 

Investeringen är intäktsfinansierad och därmed ingår den inte i den 

investeringsram som kommunen årligen avsätter. 

Ärendet 

Vansbro kommun har fått förfrågan från assisCo AB om mark för 

upprättande av padelhall med tillhörande moduler för dusch och wc. 

 

Förfrågan gäller ett arrendeavtal om 15 år som innefattar en hårdgjord delvis 

asfalterad yta.  Lokaliseringen är nordöst om nuvarande brandstation vid 

korsningen Fabriksvägen och Kroons väg, på fastigheten Grönalid 1:1 som 

ägs av Vansbro kommun. 

 

För att iordningsställa den hårdgjorda ytan samt att dra fram 

anslutningspunkt för Vatten och avlopp beräknas kostnaden bli 1,2 mkr. 

 

Arrendeavtalets prissättning regleras utifrån marknadsmässiga priser. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige beslutar, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med 

assisCo AB 559093–7958 att avsätta 1 200 000 kronor i investeringsmedel 

för angörande av delvis asfalterad hårdgjord yta på del av fastigheten 

Grönalid 1:1.  

 

Investeringen är intäktsfinansierad och därmed ingår den inte i den 

investeringsram som kommunen årligen avsätter. 
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Anneli Hultgren (C), Lars-Olov Liss (C), Torsten Larsson (KD), Kurt-

Lennart Karlsson (V) och John Säljgård (LPO) yrkar bifall till ordförandens 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 50 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-05-31 

Situationsplan 
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KS § 97 Ärende KS 2021-00567 

Arrendeavtal för hårdgjord yta Grönalid 1:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendeavtal beviljas för hårdgjord yta, del av 

Vansbro Grönalid 1:1 förutsatt att bygglov beviljas. 

Ärendet 

En muntlig förfrågan om upprättande av padelhall med tillhörande moduler 

för dusch och wc har inkommit till kommunen. Aktören är intresserad av att 

upprätta ett arrendeavtal på en grusad och delvis asfalterad yta, lokaliserad 

till Grönald 1:1. Den tänkta placeringen är nordöst om nuvarande 

brandstation i korsningen fabriksvägen och kroons väg. Marken ägs av 

Vansbro kommun. 

 

Förslag om arrendeavtalet gäller ytan på bifogad situationsplan.  

Åtgärden är planstridig och behöver hanteras i en bygglovsprocess och 

prövas för tillfälligt bygglov. 

 

Ett detaljplanarbete pågår för fastigheten Grönalid 1:1 som även innefattar 

brandstation och nybyggnad av ambulansgarage. I Planarbetet arbetas också 

in en planändring som möjliggör idrott inkluderat padelhall. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendeavtal beviljas för hårdgjord yta, del av 

Vansbro Grönalid 1:1 förutsatt att bygglov beviljas. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Förslag om arrendeavtal  

Situationsplan 
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KS § 98 Ärende KS 2021-00532 

Periodprognos per april 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per april 2021. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att 

minimera kommunstyrelsens underskott för 2021. Återrapport sker i 

samband med prognos per augusti. Kommunstyrelsens medel till förfogande 

används för att täcka kommunstyrelsens underskott och fördelas ej till någon 

verksamhet. 

Ärendet 

Prognosen för helåret per april visar på ett överskott på 3 mkr. Ett underskott 

mot budget med 5,9 mkr. 

 

Utbildning kultur och fritid redovisar i prognosen ett underskott för helåret 

på 11 mkr. 6,6 mkr är kopplade till gymnasieverksamheten och 5 mkr av 

dessa är kända sedan tidigare. Den 9 februari presenterades en Ekonomisk 

analys för skolan på Kommunstyrelsens informationsdag. Slutsatsen av 

analysen var att Vansbro utbildningscenter (gymnasiet) kommer att ha en 

brist i budget på 5 mkr på grund av höga kostnader för den interkommunala 

ersättningen till andra kommuner då många elever väljer att läsa i andra 

kommuner. Om detta finns mer att läsa i prognosen under Utbildning, kultur 

och fritids avsnitt.  

 

Budgetunderskottet för detta, som återfinns på Övergripande inom UKF, för 

gymnasiets brist ska behandlas i samband med denna prognos och förslaget 

är att budgetmedel förs från KS medel till förfogande till Vansbro 

utbildningscenter. 

 

Socialt stöd och omsorg prognosticerar ett underskott för helåret på 22,9 

mkr. Underskottet inom Vård och omsorg beror på kostnader över budget 

inom äldreomsorgen. På grund av pandemin har skyddsutrustning behövt 

köpas in i betydligt större utsträckning än under ett normalår. För att 

tillförsäkra en tillräcklig bemanning under utbrott har extra personal satts in 

under våren 

 

Underskottet inom funktionshinderomsorgen beror framförallt på fler 

ärenden än budgeterat inom personlig assistans och elevhemsboenden enligt 
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LSS. Café unikum räknar också med lägre intäkter än budgeterat på grund av 

pandemin. 

 

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 17,2 mkr. 2,2 

mkr prognostiseras vara merkostnader för inhyrd personal beroende på hög 

frånvaro hos ordinarie personal. Resterande underskott beror på kostnader 

för köpta vårdplatser samt ekonomiskt bistånd. 

 

Samhällsbyggnad visar ett mindre underskott för helåret. Samhällsbyggnad 

övergripande inklusive sotning visar ett underskott på 277 tkr. Sotningen står 

för 57 tkr av detta underskott vilket beror på en nedskrivning av de 

prognostiserade intäkterna på grund av pandemin. Gata/park prognosticerar 

ett överskott på 500 tkr tack vare lägre kostnader för snöröjning och 

gräsklippning. 

 

Kommunkansli och intern service lämnar en prognos som är 1,9 mkr bättre 

än budget. Schablonersättningar redovisas inom området och för dessa 

redovisas en prognos med ett överskott på drygt 2 mkr. Dessa medel bör 

överföras till verksamheter som har ökade kostnader och därmed minska 

underskott i andra verksamheter. Kommunkansli exklusive 

schablonersättningar prognoserar med ett överskott på knappt 400 tkr och 

intern service ett underskott med drygt 600 tkr. 

 

Finansieringen lämnar ett överskott på 21,1 mkr. Det beror främst på två 

saker: skatteintäkter, utjämningsystemet fastighetsavgiften och generella 

bidrag ger ett överskott på 10,5 mkr mot budget och redovisning av 

investeringsprojektet för byggande av en skyddsvall ökar kommunens 

resultat med 10 mkr.  

 

Till denna rapport finns även en personalrapportering för april. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per april 2021. 

 

Ordförandens tilläggsförslag: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att 

minimera kommunstyrelsens underskott för 2021. Återrapport sker i 

samband med prognos per augusti. Kommunstyrelsens medel till förfogande 

används för att täcka kommunstyrelsens underskott och fördelas ej till någon 

verksamhet. 
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Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och 

ordförandens tilläggsförslag. 

 

Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till ordförandens tilläggsförslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 52 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-20 

Periodprognos per april 2021 Vansbro kommun 

Personalrapportering april 2021 
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KS § 99 Ärende KS 2021-00439 

Intern kontrollplan 2021  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tillägg till intern kontrollplanen för år 2021. 

Ärendet 

Förvaltningen arbetade fram en intern kontrollplan för 2021 utifrån 

uppföljningen av 2020 års intern kontrollplan samt bedömning av risker. 

Efter dialog mellan förvaltning och politik framkom önskemål om att 

komplettera planen med kontrollpunkter inom individ- och 

familjeomsorgens område. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner tillägg till intern kontrollplanen för år 2021. 

 

Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-05-25 KS Au § 53 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Intern kontrollpunkter tillkommande för socialt stöd och omsorg, 2021 
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KS § 100 Ärende KS 2021-00293 

Anhållan om kommunal borgen för att finansiera 
bostadsbyggande 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Stiftelsen Vansbrohem, detta då 

underlag för var eventuella bostäder ska byggas eller ekonomisk kalkyl 

saknas i den inkomna borgensanhållan. 

Ärendet 

En anhållan har inkommit från Stiftelsen Vansbrohem om utökad kommunal 

borgen för att finansiera eventuellt kommande investering i 

bostadsbyggande. För exempelvis 30 lägenheter bedömer Stiftelsen 

investeringsbehovet vara 50 mkr. Idag har Stiftelsen en borgen om 123 mkr 

varav 114,2 mkr är utnyttjat. Byggandet av seniorbostäder i Dala-Järna 

bedöms rymmas inom detta tillsammans med egna medel. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 5 maj 

tillsammans med bland annat Stiftelsen Vansbrohems ordförande och 

verkställande tjänsteman diskuterat behovet av borgensåtagande för 

byggnation av bostäder. Inget underlag finns över vart de eventuella 

bostäderna planeras byggas eller en ekonomisk kalkyl. Ärendet 

återremitteras till Stiftelsen för att återkomma när underlag finns. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Stiftelsen Vansbrohem, detta då 

underlag för var eventuella bostäder ska byggas eller ekonomisk kalkyl 

saknas i den inkomna borgensanhållan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 54 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Anhållan 
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KS § 101 Ärende KS 2021-00444 

Avgifter inom biblioteksverksamheten 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till avgifter inom biblioteksverksamheten. 

Ärendet 

Arbetet med att förverkliga bibliotekssamverkan i Dalarna går vidare. I 

samband med detta föreslår biblioteksansvariga i kommunerna att införa 

gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken. Förslaget kompletteras med 

uppdatering av andra avgifter specifika för Vansbro bibliotek. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget till avgifter inom biblioteksverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 60 

Bibliotekschef, tjänsteutlåtande 2021-04-19 
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KS § 102 Ärende KS 2021-00290 

Förskoleplatser i centrala Vansbro 

Beslut 

Ärendet återremitteras för beaktande av tidigare fattat beslut, 2021-04-13 KS 

§ 60. 

Ärendet 

Behovet av förskoleplatser i centrala Vansbro är stort. Vårdnadshavare har 

fått erbjudande om att få en förskoleplats i Dala-Järna på Skogsgläntan. 

Samtliga har tackat nej i väntan på en plats i centrala Vansbro. Som 

huvudman är kommunen skyldiga att erbjuda en plats i närheten av bostaden 

om inget annat önskas inom fyra månader från ansökningsdatum enligt 8 

kap. 14-15 § i skollagen. 

Förslag 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Ärendet återremitteras för beaktande av tidigare fattat beslut, 2021-04-13 KS 

§ 60. 

 

Anneli Hultgren (C), Kurt-Lennart Karlsson (C) och Nall Lars-Göran 

Andersson (S) yrkar bifall till Pär Skagerlings (M) förslag. 

Beslutsunderlag 

Skolchef och sektorchef, tjänsteutlåtande 2021-05-31 
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KS § 103 Ärende KS 2021-00575 

Utredning avseende förskola och F-3 i Vansbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen i utredningen avseende förskola 

och F-3 i Vansbro är en enhet för förskola och F-3 skola i centrala Vansbro. 

Ärendet 

Den 16 mars 2021 var kommunfullmäktiges alla partier inbjudna till en 

informationskväll där förvaltningens tjänstepersoner föredrog bakgrund i 

ärendet. Alla partier fick möjlighet att inkomma med remissvar till den 15 

april 2021. Fyra partier har redovisat sina remissvar. 

 

Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen att besluta om en inriktning 

för framtagande av direktiv för det fortsatta arbetet med utredning avseende 

förskola och F-3 skola i Vansbro. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen i utredningen avseende förskola 

och F-3 i Vansbro är en enhet för förskola och F-3 skola i centrala Vansbro. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till Anneli Hultgrens (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Skolchef och sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-05-11 
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KS § 104 Ärende KS 2021-00549 

Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att den så kallade skolmiljarden ska fördelas till 

årskurs 7 -9 inom Vansbro Kommun. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska besluta hur den så kallade skolmiljarden ska fördelas. 

Vansbro kommun har under våren 2021 tilldelats 607 883 kronor för 2021. 

Av detta är hälften utbetalt och resterande del utbetalas i juni. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att den så kallade skolmiljarden ska fördelas till 

årskurs 7 -9 inom Vansbro Kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 62 

Skolchef, tjänsteutlåtande 2021-05-06 
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KS § 105 Ärende KS 2021-00434 

Plan utifrån mål för patientsäkerhetsarbete 2021 för 
utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av plan utifrån mål för patientsäkerhetsarbete 

2021 för utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsen senast 

1 juni, inkomma med en plan för hur Vansbro kommuns hälso- och sjukvård 

ska stärka både omvårdnadspersonal och legitimerade sjuksköterskors 

kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet genom utbildningsinsatser 

både internt och externt. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av plan utifrån mål för patientsäkerhetsarbete 

2021 för utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 61 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef enligt HSL, 

tjänsteutlåtande 2021-05-03 

Plan utifrån mål för patientsäkerhetsarbete 2021 för utbildningsinsatser inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. 
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KS § 106 Ärende KS 2021-00436 

Uppföljning särskilt boende egen regi 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapport uppföljning särskilt boende i egen 

regi 2021. 

Ärendet 

Uppföljning av särskilt boende, Söderåsen, Vansbro kommun har gjorts. 

Underlaget till rapporten har samlats in genom enkät och intervjuer med 

olika personalkategorier. Bedömning är att boendet har en fungerande 

verksamhet. Det identifierade området där det finns en risk är individuell 

plan - genomförandeplan. Verksamheten har informerats och har kännedom 

om området som behöver förbättras. En egenkontrollspunkt är upprättad 

inom hela socialt stöd och omsorgsverksamheter som bedöms vara tillräcklig 

för att åtgärda den risk som identifierats. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapport uppföljning särskilt boende egen 

regi 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 59 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och äldreomsorgschef, tjänsteutlåtande 

2021-04-28 

Rapport – Uppföljning särskilt boende egen regi 
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KS § 107 Ärende KS 2021-00540 

Avsiktsförklaring avseende fortsatt utredning av ett 
regionalt HVB-hem i Dalarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i 

fortsatt utredning av HVB-hem med inriktning missbruk och NPF-

problematik (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i Dalarna. 

Ärendet 

Under våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till 

socialchefsnätverket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt 

möta utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning. 

 

Socialchefsnätverket enades om fyra områden att undersöka vidare om 

möjligheter till samarbete. Dessa var gemensam rekrytering och utbildning 

av familjehem, behandlingshem/stödboende, familjerätt samt LSS 

handläggning. Borlänge kommun fick ansvar för att leda processen för 

behandlingshem/stödboende. Med hänsyn till området omfattning och 

komplexitet bedrivs arbetet i form av en förstudie. 

 

Arbetet genomfördes tillsammans med ett flertal kommuner i Dalarna, 

förstudierapporten presenterades till kommundirektörerna i Dalarna 2021-

03-17. Beslut togs att Borlänge kommun ska ansvara för en fortsatt utredning 

av regionalt HVB-hem med utgångspunkt från vad som presenterades i 

förstudien. Uppföljning och återkoppling skulle framledes ske till 

socialchefsnätverket. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i 

fortsatt utredning av HVB-hem med inriktning missbruk och NPF-

problematik (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i Dalarna. 

Beslutsunderlag 

protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 58 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-05-05 

Slutrapport samverkan boende 
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KS § 108 Ärende KS 2021-00541 

Avsiktsförklaring avseende länsgemensam rekrytering 
och utbildning av familjehem i Dalarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i en 

fördjupad utredning om länsgemensam rekrytering och utbildning av 

familjehem i Dalarna. 

Ärendet 

Under våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till 

socialchefsnätverket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt 

möta utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning. 

 

Socialchefsnätverket enades om fyra områden att undersöka vidare om 

möjligheter till samarbete. Dessa var gemensam rekrytering och utbildning 

av familjehem, behandlingshem/stödboende, familjerätt samt LSS 

handläggning. Falu kommun tog ansvar för att leda processen mot 

gemensam rekrytering och utbildning av familjehem. 2021-03-17 

presenterades utredningarna för kommuncheferna i Dalarna och det 

beslutades att fortsatt arbete med genomförande av de olika 

samverkansprojekten skulle ske genom socialchefsnätverket. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i en 

fördjupad utredning om länsgemensam rekrytering och utbildning av 

familjehem i Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-05-24 KS Au § 57 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-05-05 

Utredning, Länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i 

Dalarna 



 

Protokoll Sida 34 (39) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 109 Ärende KS 2021-00372 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
missbruk och beroende  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderad länsövergripande överenskommelse 

om samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 

beslut. 

Ärendet 

Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete 

ifråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar. I länet regleras samarbetet genom en länsövergripande 

överenskommelse mellan kommunerna i Dalarna och Region Dalarna. En 

revidering har skett av tidigare samverkansöverenskommelse (från 2016). 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner reviderad länsövergripande överenskommelse 

om samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-05-25 KS Au § 56 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-04-27 

Minnesanteckningar, Välfärdsrådet 210422 (p. 10) 

Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet 

Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och 

kommunerna i Dalarna om samverkan rörande personer som missbrukar; 

alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar 
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2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 110 Ärende KS 2021-00247 

Utlysning av statsbidrag till kommuner för 
habiliteringsersättning 2021 

Beslut 

1. Den del av statsbidraget för habiliteringsersättning som inte åtgår för att 

bibehålla den höjda ersättningen ska betalas ut till de som under 2021 har 

deltagit i daglig verksamhet, enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, i form av extra utbetalning som tillfälligt engångsbelopp 

vid två tillfällen, juni och december. 

2. Det första tillfälliga engångbeloppet ska baseras på närvaro under 

perioden januari – maj och det andra tillfälliga engångsbeloppet baseras på 

närvaro under perioden juli – november. 

Ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel 

till kommunerna för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av 

kommunerna i syfte att införa, höja en låg dagpenning eller bibehålla höjd 

ersättning till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 

(habiliteringsersättning). 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

1. Den del av statsbidraget för habiliteringsersättning som inte åtgår för att 

bibehålla den höjda ersättningen ska betalas ut till de som under 2021 har 

deltagit i daglig verksamhet, enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, i form av extra utbetalning som tillfälligt engångsbelopp 

vid två tillfällen, juni och december. 

2. Det första tillfälliga engångbeloppet ska baseras på närvaro under 

perioden januari – maj och det andra tillfälliga engångsbeloppet baseras på 

närvaro under perioden juli – november. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 55 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-05-05 
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2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 111 Ärende KS 2021-00381 

Kulturpris 2021 

Beslut 

Per Ola Björklund tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2021. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse mottagare av Kulturpris 2021. 

 

Vansbro kommuns kulturpris delas ut varje år och är till för att 

uppmärksamma personer som utfört verksamhet inom kulturområdet som 

har varit viktig för kommunen och invånarna. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Per Ola Björklund tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-05-25 KS Au § 64 

Sammanställning av nominerade till Kulturpris 2021, daterad 2021-05-03 
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2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 112 Ärende KS 2021-00447 

Naturpris 2021 

Beslut 

Emmy Ihlar tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2021. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse mottagare av Naturpris 2021. 

 

Vansbro kommuns naturpris delas ut varje år och är till för att 

uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla 

naturmiljöer i kommunen. Den som får priset ska ha en personlig 

anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området 

natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Emmy Ihlar tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 63 

Sammanställning av nominerade till Naturpris 2021, daterad 2021-05-03 
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2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 113 Ärende KS 2021-00576 

Rapportering av domar maj 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Inkomna domar och beslut ska rapporteras löpande till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 66 

Assistent individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande 2021-05-10 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 114 Ärende KS 2021-00572 

Redovisning av delegationsbeslut maj 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från 

delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Redovisning sker 

regelbundet till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 65 

Delegationsbeslut enligt LSS för perioden 2021-04-21 - 2021-05-09 

Delegationsbeslut enligt SoL funktionsnedsättning för perioden 2021-04-21 - 

2021-05-09 

Delegationsbeslut enligt SoL äldreomsorg för perioden 2021-04-21 - 2021-

05-09 

Delegationsbeslut IFO 2021-04-21 - 2021-05-09 

Delegationsbeslut plan- och byggenheten för perioden 2021-04-21 - 2021-

05-07 

Delegationsbeslut KS maj 2021 Ciceron 

 


