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KS § 29  

Information om krisberedskap 

Ärendet 

Kommunchef informerar om kommunens krisberedskapsarbete. 
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KS § 30 Ärende KS 2022-00304 

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av länsstyrelsens protokoll från granskning 

av verksamheten inom Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna för året 

2021 och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt. 

Ärendet 

Vansbro kommun har drygt 7000 invånare och 89 ställföreträdarskap. Av 

ställföreträdarskapen avser 60 vuxna personer. Antalet förvaltarskap är drygt 

11 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent. Av beslutade 

arvoden står kommunen för 47 procent av kostnaderna, vilket är högre än 

riksgenomsnittet på 43 procent. 

Totalt granskades sex akter från Vansbro kommun. Fem av akterna 

granskades direkt utan anmärkning och avseende en akt har länsstyrelsen 

begärt återkoppling. Efter återkoppling från överförmyndarenheten 

betraktades även den akten vara utan anmärkning. 

Länsstyrelsen granskar årligen överförmyndarverksamheten. Inspektionen 

genomfördes i december 2021 och inga anmärkningar riktades mot 

verksamheten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av länsstyrelsens protokoll från granskning 

av verksamheten inom Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna för året 

2021 och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 48, dok.nr. 10402 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2022-02-02, dok.nr. 10096 

Länsstyrelsen Dalarnas Läns protokoll daterat 2022-01-26, dok.nr. 10097 
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KS § 31 Ärende KS 2022-00345 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt.  

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så 

att fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen 

godkändes. I de fall det inte har gått ett år sedan motionen godkändes, ges 

ingen anledning till varför den inte beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 

våren och ett under hösten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 49, dok.nr. 10403 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-24, dok.nr. 10163 
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KS § 32 Ärende KS 2022-00346 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt, samt anledningen till detta. I enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att förslaget 

väcktes. I de fall det inte har gått ett år sedan medborgarförslaget godkändes, 

ges ingen anledning till varför den inte beretts färdigt. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 50, dok.nr. 10404 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-24, dok.nr. 10164 
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KS § 33 Ärende KS 2022-00221 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 3 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 51, dok.nr. 10405 

Tf sektorchef äldreomsorg, tjänsteutlåtande 2022-02-07, dok.nr. 9757 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2021 kvartal 3, 

dok.nr. 9758 
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KS § 34 Ärende KS 2022-00222 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 4 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 52, dok.nr. 10406 

Tf sektorchef äldreomsorg, tjänsteutlåtande 2022-02-07, dok.nr. 9759 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2021 kvartal 4, 

dok.nr. 9760 
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KS § 35 Ärende KS 2022-00018 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för överförs 

till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en presidieberedning. 

Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov. 

Uppdraget till presidieberedningen är: 

 

- Samordna det övergripande demokratiarbetet och utveckla arbetet i 

fullmäktige 

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

Reservation 

Kurt-Lennart Karlsson (V), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran 

Andersson (S) och Nils-Erik Edlund (S) reserverar sig kommunstyrelsens 

beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

 

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 55 att ärendet skulle 

bordläggas till dess att en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete genomförts. Denna vägledningsdebatt genomfördes 2021-

09-27. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-06 § 80 beslutar att ärendet 

återremitteras till kommunstyrelsen att inarbeta vägledningsdebattens 

synpunkter i ärendet. 
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Vid kommunstyrelsens informationsdagar 2022-01-18 och 2022-02-08 

genomfördes överläggning och diskussioner fördes kring olika förslag.  

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Demokratiberedningen finns kvar med oförändrat uppdrag. 

 

Demokratiberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice 

ordförandena, samt en ledamot vardera för övriga partier representerade i 

fullmäktige. Fullmäktiges ordförande är beredningsledare. Utöver detta utser 

fullmäktige personliga ersättare för var och en av ledamöterna med 

motsvarande partitillhörighet. Ersättarna får endast närvara vid 

sammanträdet när de tjänstgör.  

 

Demokratiberedningen har till uppdrag att:  

- Samordna det övergripande demokratiarbetet  

- Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige,  

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs  

- Verka för förbättrad integration och mångfald,  

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) och Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för överförs 

till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en presidieberedning. 

Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov. 

Uppdraget till presidieberedningen är: 

 

- Samordna det övergripande demokratiarbetet och utveckla arbetet i 

fullmäktige 

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

 

Pär Skagerling (M) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Torsten 

Larssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V) och Nils-Erik Edlund (S). 

 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Pär 

Skagerling (M) och Magdalena Busk (M). 

 

Avstår gör Leif Nilsson (C), Annika Simm-Eriksson (C) och Stina Munters 

(C). 

 

Med röstsiffrorna 4 ja och 4 nej finner ordföranden att ordförandens röst 

krävs för att avgöra ärendet. 

 

Ordföranden röstar nej. 

 

Med röstsiffrorna 4 ja och 5 nej finner därmed ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Torsten Larssons (KD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10147 

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges fullmäktigeberedning av 

ärendet, dok.nr. 8984 
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KS § 36 Ärende KS 2022-00358 

Försäljning av Vansbro Saltvik 118:5 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:5 godkänns. 

 

Vansbro Saltvik 118:5 säljs för 60 000 kronor. 

Ärendet 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Saltvik 118:5. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:5 godkänns. 

 

Vansbro Saltvik 118:5 säljs för 60 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 54, dok.nr. 10408 

Utredare, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10212 

Karta över fastigheten och närliggande område, dok.nr. 10213 

Karta över fastigheten och närliggande område, översikt, dok.nr. 10214 

Förslag på köpeavtal Vansbro Saltvik 118:5, dok.nr. 10215 
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KS § 37 Ärende KS 2022-00348 

Ställningstagande för ny driftsbudget 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för hänsynstagande av prognos per 

april 2022. 

Ärendet 

I beslutet för den strategiska planen 2022 (KF 2021-00065) fastslogs under 

punkt I. att Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos avseende nivån 

på statsbidragen 2022 har inkommit, tas ny ställning till driftsbudget 2022. 

 

Förvaltningen redovisade i ärende ”Uppföljning av budget 2022” (KS 2022-

00157), tidigt identifierade budgetavvikelser som framkommit efter 

augustiprognosen och i detaljbudgetarbetet. I denna rapport används 

skatteunderlagsprognosen från SKR från januari som visade på ökade 

intäkter med 4,1 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen gav, i ärendets beslut, i uppdrag till förvaltningen att 

utarbeta kompletterande underlag gällande prognos av nivån för de generella 

statsbidragen för 2022 så att kommunfullmäktige enligt beslut 2021-09-27, § 

54, kan ta ny ställning till driftbudgeten för 2022. 

 

Den 17 februari 2022 publicerade SKR den senaste 

skatteunderlagsprognosen. Effekten för Vansbro kommun är ökade intäkter, 

gentemot den strategiska planen, på 8,7 miljoner kronor. Skatteintäkterna 

förväntas öka med 10,8 miljoner kronor och generella statsbidrag och 

utjämningar minska med 2,1 miljoner kronor. 

  

SKR beräknar att BNP-tillväxten för år 2021 hamnar på 4,9 procent (utfall 

saknas ännu för det sista kvartalet) och 3,6 procent för 2022. Det är en 

upprevidering av tillväxtprognosen både för 2021 och 2022. 

 

Konjunkturutvecklingen under 2021 och 2022 ökar de beskattningsbara 

inkomsterna. Det kommunala skatteunderlaget (rensat för regelförändringar) 

förutses växa med 5,3 procent 2021 och 4,7 procent 2022. Det är historiskt 

höga nivåer då skatteunderlaget under ett normalår har 4 procents ökning. 

Skatteunderlagets utveckling beror på en stark ökning av lönesumman 2021 

och förklaras av återhämtningen efter det svaga året 2020 samt vissa 

tillfälliga positiva effekter. 
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Antalet arbetade timmar har justerats ned för förra årets sista kvartal. Det 

beror dels på en ökad smittspridning och sjukfrånvaro och dels på en något 

lägre ökning av sysselsättningen. De arbetade timmarna förväntas öka igen 

när medelarbetstiden normaliseras. 

 

Förvaltningen rekommenderar att beslut om ny driftsbudget beslutas efter att 

periodprognos för april har presenterats i maj. Den 28 april presenterar SKR 

nästa skatteunderlagsprognos vilken troligtvis kommer att vara säkrare än 

den senaste prognosen. Detta med tanke på den oroliga situationen i världen. 

Vidare kommer årets prognosticerade resultat vara säkrare än de avvikelser 

som presenterades i ärendet ”Uppföljning av budget 2022”. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för hänsynstagande av prognos per 

april 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 55, dok.nr. 10409 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10167 

Ställningstagande för ny driftsbudget 2022 översikt, dok.nr. 10168 

Uppföljning budget 2022 översikt rev 220209, dok.nr. 10169 
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KS § 38 Ärende KS 2022-00301 

Policy för investeringar 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige antar investeringspolicy för Vansbro kommun. 

Ärendet 

Nuvarande regelverk kring investeringar, policy och riktlinjer antogs 2011-

06-20 (KF §66) och 2014-01-14 (KS §22). 

 

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som utifrån lagar, regler och 

rekommendationer fastställer vad som gäller för hantering av investeringar 

inom Vansbro kommun. I samband med detta ärende beslutar även 

kommunstyrelsen om Riktlinjer för investeringar ( 2022-00236). Riktlinjerna 

syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och i det 

samlade resursutnyttjandet med målsättning att även förtydliga 

beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen för 

investeringar.  

 

Där policyn är mer övergripande är riktlinjerna mer detaljerade. 

 

En stor anledning till omarbetandet av dessa dokument är införandet av 

komponentredovisning. Detta innebär att istället för att ha en 

avskrivningsperiod (exempelvis 33 år) för en byggnad så delas byggnaden 

upp i olika komponenter som får sina egna avskrivningsperioder. 

Exempelvis 15 år för en markanläggning, 40 år för ett tak och 10 år för 

vitvaror.  

 

Införandet av detta möjliggör även att investeringsmedel kan användas för 

fastighetsunderhåll. I det tidigare regelverket krävdes det en standardhöjning 

för att någonting skulle vara en investering. Nu kan även en investering vara 

återställning av tidigare standard, eller ett utbyte av en komponent med 

samma standard för den som ersätts.  
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I styrdokumenten föreslås en uppdelning av kommunens investeringar på 

följande sätt: 

 

Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av 

skattemedel. I denna kategori ingår inköp av mark. 

 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra 

intäkter. I denna kategori ingår investeringar för exploatering.    

 

Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern 

offentlig part. 

 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa 

kommunfullmäktige beslutar om i Strategisk plan avseende den 5-åriga 

investeringsplanen. Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade 

investeringar och inköp av mark räknas inte in i investeringsramarna. 

 

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar 

särredovisas i kommunens investeringsredovisning i den ekonomiska 

rapporteringen. 

 

I förslaget föreslås även att ekonomichef beslutar om investeringsprojekt 

som finansieras av bidrag från statlig myndighet eller statsbidrag. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige antar investeringspolicy för Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 56, dok.nr. 10410 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10091 

Förslag till Investeringspolicy Vansbro kommun, dok.nr. 10092 
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KS § 39 Ärende KS 2022-00302 

Riktlinjer för investeringar 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för investeringar för Vansbro kommun, 

under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för investeringar i 

Vansbro kommun. 

Ärendet 

Nuvarande regelverk kring investeringar, policy och riktlinjer antogs 2011-

06-20 (KF §66) och 2014-01-14 (KS §22). 

 

Riktlinjerna för investeringar syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk 

planering, uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning 

att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 

arbetsprocessen för investeringar.  

 

I samband med detta ärende beslutar även Kommunfullmäktige om 

Investeringspolicy för Vansbro kommun (2022-00235). Investeringspolicyn 

är ett övergripande ramverk som utifrån lagar, regler och rekommendationer 

fastställer vad som gäller för hantering av investeringar inom Vansbro 

kommun. 

 

Där policyn är mer övergripande är riktlinjerna mer detaljerade. 

  

En stor anledning till omarbetandet av dessa dokument är införandet av 

komponentredovisning. Detta innebär att istället för att ha en 

avskrivningsperiod (exempelvis 33 år) för en byggnad så delas byggnaden 

upp i olika komponenter som får sina egna avskrivningsperioder. 

Exempelvis 15 år för en markanläggning, 40 år för ett tak och 10 år för 

vitvaror.  

 

Införandet av detta möjliggör även att investeringsmedel kan användas för 

fastighetsunderhåll. I det tidigare regelverket krävdes det en standardhöjning 

för att någonting skulle vara en investering. Nu kan även en investering vara 

återställning av tidigare standard, eller ett utbyte av en komponent med 

samma standard för den som ersätts.  
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I styrdokumenten föreslås en uppdelning av kommunens investeringar på 

följande sätt: 

 

Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av 

skattemedel. I denna kategori ingår inköp av mark. 

 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra 

intäkter. I denna kategori ingår investeringar för exploatering.   

  

Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern 

offentlig part. 

 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa 

kommunfullmäktige beslutar om i Strategisk plan avseende den 5 åriga 

investeringsplanen.  Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade 

investeringar och inköp av mark räknas inte in i investeringsramarna. 

  

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar 

särredovisas i kommunens investeringsredovisning i den ekonomiska 

rapporteringen.  

  

I förslaget föreslås även att ekonomichef beslutar om investeringsprojekt 

som finansieras av bidrag från statlig myndighet eller statsbidrag.  

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för investeringar för Vansbro kommun, 

under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för investeringar i 

Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 57, dok.nr. 10411 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10093 

Förslag till Riktlinjer investeringar Vansbro kommun, dok.nr. 10094 
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KS § 40 Ärende KS 2022-00349 

Deltagande och medfinansiering Leader 2023 - 2030 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom 

medlemskap och finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning av 

att övriga nio kommuner deltar). 

 

Medel anslås ur Strategisk utveckling för medfinansiering med högst 1 189 

000 kronor att utbetalas med en femtedel under 5 år, samt att uppdra åt 

kommunchef Catarina Willman att fastställa medfinansieringens storlek och 

underteckna medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategi är fastställd, 

Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av statsanslag gjorts. 

Ärendet 

Vansbro kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, 

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner ingår i Leader 

Dalälvarnas utvecklingsområde och medfinansierar ett projekt som bedrivs 

under programperioden. Vansbro kommuns andel är 169 848 kronor per år 

under åren 2016-2022, 1 188 939 kronor under programperioden. Totalt 

medfinansierar ingående kommuner projektet med 33 procent av totalt 

beviljade projektmedel. 

 

Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023-2030 för att stimulera 

utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 

genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i 

samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar 

utveckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden. En viktig del är 

kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan godkända 

projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att kunna 

genomföra sina idéer. Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och 

befintliga planer inom varje kommun. Förslaget till övergripande vision 

lyder: ”En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska 

ge en hållbar tillväxt på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål 

föreslås att insatserna skall riktas till tre insatsområden 
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1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  

2. Digitalisering, infrastruktur och service  

3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom 

medlemskap och finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning av 

att övriga nio kommuner deltar). 

 

Medel anslås ur Strategisk utveckling för medfinansiering med högst 1 189 

000 kronor att utbetalas med en femtedel under 5 år, samt att uppdra åt 

kommunchef Catarina Willman att fastställa medfinansieringens storlek och 

underteckna medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategi är fastställd, 

Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av statsanslag gjorts. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 58, dok.nr. 10412 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10171 

Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde, 

sammanfattning, dok.nr. 10172 
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KS § 41 Ärende KS 2022-00343 

Uppsikt av verksamheten i Kommunassurans syd 
försäkrings AB 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Ärendet 

Av 6 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) framgår det att kommunstyrelsen 

ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över övriga nämnders samt företagsverksamhet. 

 

Av den anledningen har en skrivelse från styrelsen i det kommunala 

försäkringsaktiebolaget Kommunassurans syd inkommit till kommunen med 

ett uttalande om verksamheten i bolaget 2021. Styrelsen tog beslut vid 

styrelsemöte den 10 februari 2022 att göra bifogat uttalande.  

Samtliga delägarkommuner i det kommunala försäkringsbolaget tillställs 

uttalandet. Uttalandet kan utgöra underlag för kommunstyrelsernas årliga 

beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 59, dok.nr. 10413 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10155 

Uttalande av Kommunassurans styrelse, dok.nr. 10156 
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KS § 42 Ärende KS 2022-00355 

Samråd för detaljplan för del av Heden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för 

Heden 8:23. 

Ärendet 

Beslut om att påbörja planläggningen fattades i kommunstyrelsen 2021-05-

11 § 85 (ärende KS 2021-00417), och ett förslag är nu färdigt att lämnas ut 

på samråd för att inhämta synpunkter. 

 

Förslaget syftar till att möjliggöra avstyckning av en eller flera fastigheter 

samt bebygga dessa med bostäder inom LIS-område vid sjön Stor-Nåsen. 

Området planläggs för bostäder (B) samt odling och djurhållning (L).  

 

Platsen är idag ett kalhygge som i kommunens översiktsplan är utpekad för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge. Allmänhetens tillträde till vattnet 

säkerställs genom att lämna en passage mellan planområde och strandkant. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för 

Heden 8:23. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 60, dok.nr. 10414 

Plansamordnare, tjänsteutlåtande 2022-02-15, dok.nr. 10197 

Planbeskrivning detaljplan del av Heden 8:23 2022-02-02, dok.nr. 10199 

Plankarta detaljplan del av Heden 8:23, dok.nr. 10198 
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KS § 43 Ärende KS 2022-00359 

Sent yrkande i löneöversynen 2022 från Kommunal 
bergslagen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet och avsätta medel för 

satsningen och att satsningen hanteras som ett generellt påslag.  

 

Finansiering sker ur kommunstyrelsens medel till förfogande för 2022 och 

inarbetas i budget för löneöversyn för 2023. 

Ärendet 

Kommunal har inkommit med ett sent yrkande i löneöversynsprocessen för 

2022. En satsning så här sent i processen innebär att den bör vara generell 

för att inte belasta våra redan hårt belastade chefer mer och försena 

löneöversynsprocessen i sin helhet. 

 

Ytterligare satsningar på löner i Vansbro kommun verkar positivt på 

möjligheterna att rekrytera och behålla personal. I lönekartläggningen har vi 

kunnat förklara de löneskillnader vi ser men vi har ändå påpekat att vi ser 

samma trend som i övriga landet att kontakt-yrken ofta är lågt värderade.  

 

Innan en satsning genomförs vore det önskvärt att en djupare analys av 

lönerna genom-förs för att använda medlen till att skapa den lönestruktur 

som är önskvärd i Vansbro kommun.  

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med 

en fördjupad analys i samband med att arbetet med de kommande 3 årens 

behov i löneöversyn görs. 

 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet och avsätta medel för 

satsningen och att satsningen hanteras som ett generellt påslag.  

 

Finansiering sker ur kommunstyrelsens medel till förfogande för 2022 och 

inarbetas i budget för löneöversyn för 2023. 
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Kurt-Lennart Karlsson (V) och Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Nall 

Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

 

Stina Munters (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Nall Lars-

Göran Anderssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 61, dok.nr. 10415 

Personalchef och HR-generalist, tjänsteutlåtande 2022-03-04, dok.nr. 10316 



 

Protokoll Sida 26 (37) 

2022-03-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 44 Ärende KS 2022-00310 

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska 
insats 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska insats 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att inkomma med en 

månatlig handlingsplan gällande elevhälsan. 

Ärendet 

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är 

en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett 

under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten 

och vilka resultat som nåtts. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska insats 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att inkomma med en 

månatlig handlingsplan gällande elevhälsan. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 62, dok.nr. 10416 

Enhetschef elevhälsan, tjänsteutlåtande 2022-02-17, dok.nr. 10101 

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2021, dok.nr. 10106 
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KS § 45 Ärende KS 2022-00299 

Avvikelserapport elevhälsan 

Beslut 

Kommunstyrelsen har mottagit information om läget gällande avvikelse 

inom elevhälsans medicinska insats enligt rapport daterad 2022-02-10. 

Ärendet 

Avvikelserapport har inkommit som rör brister inom skolhälsovården. Av 

rapporten framgår att verksamheten sedan november 2020 inte har kunnat 

utföra de insatser som enligt basprogrammet ska erbjudas elever i Vansbro 

kommun. Skälet till att detta inte har skett är att verksamheten har varit 

kraftigt underbemannad. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har mottagit information om läget gällande avvikelse 

inom elevhälsans medicinska insats enligt rapport daterad 2022-02-10. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 63, dok.nr. 10417 

Enhetschef elevhälsan, tjänsteutlåtande 2022-02-18, dok.nr. 10090 
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KS § 46 Ärende KS 2022-00354 

HME-enkät övergripande 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen kring 2021-års HME-

resultat. 

Ärendet 

Varje år görs, som en del i uppföljningen av arbetsmiljöarbetet, en HME-

enkät. Alla medarbetare får en länk till en enkät där de helt anonymt svarar 

på frågorna. HME-enkäten ska sedan redovisas på alla arbetsplatsträffar där 

en handlingsplan även ska tas fram. 

  

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras 

till kommunstyrelsen i mars. I den uppföljningen ingår även HME-resultatet, 

rapporterade tillbud, arbetsskador på övergripande nivå. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen kring 2021-års HME-

resultat. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 64, dok.nr. 10418 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10196 
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KS § 47 Ärende KS 2022-00095 

Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik från 
Region Dalarna 

Beslut 

Vansbro kommun överlämnar yttrande över förslag om tilläggsavtal gällande 

kollektivtrafik mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner. 

Ärendet 

Vansbro kommun ges möjlighet att yttra sig i tilläggsavtalet med tillhörande 

bilagor, kopplat till huvudavtalet mellan Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner avseende förtydligande av ansvar, samråd och ekonomiska 

effekter, konsekvenser av skatteväxlingen av kollektivtrafiken i Region 

Dalarna. 

 

Remissvaret omfattar följande: 

- Tilläggsavtalet  

- Samverkansbilaga (bilaga2) 

- Beskrivning av fördelningsnyckel (bilaga3) 

- Tillägg till skolskjutsreglementet 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Vansbro kommun överlämnar yttrande över förslag om tilläggsavtal gällande 

kollektivtrafik mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 65, dok.nr. 10419 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2022-02-18, dok.nr. 10153 

Förslag till yttrande 2022-03-14, dok.nr. 10152 

Bilaga 1, Huvudavtal, dok.nr. 9452 

Bilaga 2, Samverkansbilaga, dok.nr. 9453 

Bilaga 3, Beskrivning av fördelningsnyckel, dok.nr. 9454 

Avtal uppdrag samverkan och finansiering för den regionala 

kollektivtrafiken i Dalarna, dok.nr. 9455 

Tillägg till skolskjutsreglementet för Dalarnas kommuner, dok.nr. 9456 

Missiv 2021-10-27, dok.nr. 9199 
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KS § 48 Ärende KS 2022-00093 

Remiss avseende Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
2022-2033 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att besvara remissen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen behandlar ärende om remiss avseende Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2022-2033. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att besvara remissen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 66, dok.nr. 10420 

Region Dalarna Kollektivtrafikförvaltningen, Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2022-2031, 2021-12-28, missiv, dok.nr. 9459 

Region Dalarna Kollektivtrafikförvaltningen, Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031, remissutgåva, dok.nr. 

9198 
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KS § 49 Ärende KS 2022-00353 

Remiss Strategi för hållbar smart specialisering i 
Dalarna 2022-2028 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar yttrande till Region Dalarna enligt utarbetat 

förslag till remissvar, daterat 2022-02-21. 

Ärendet 

Region Dalarna är som regionalt utvecklingsansvarig den aktör som ansvarar 

för att en strategi för smart specialisering utarbetas och genomförs. 

  

Med smart specialisering avses ett arbetssätt syftande till att förstärka 

regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera 

kunskapsområden med potential att utvecklas och växa. 

 

Nuvarande strategi sträckte sig fram till och med år 2020 men har förlängts i 

avvaktan på att ny strategi fastställs av Region Dalarnas nämnd för regional 

utveckling. 

 

Ett förslag till ny strategi utarbetades under 2021 och länets kommuner ges i 

en remissrunda möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Det svaret ska ha 

kommit regionen till handa senast 25 mars 2022. 

 

Strategin fastställs av Region Dalarnas nämnd för regional utveckling och 

förväntas träda i kraft under juni månad innevarande år. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar yttrande till Region Dalarna enligt utarbetat 

förslag till remissvar, daterat 2022-02-21. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 67, dok.nr. 10421 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10192 

Förslag till yttrande 2022-02-21, dok.nr. 10193 

Remissutgåva Strategin för hållbar smart specialisering i Dalarna 2022-2028, 

dok.nr. 10194 
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KS § 50 Ärende KS 2022-00270 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Påbyggnad och ombyggnad Bäckaskogs särskilda boende. 

 

Nuläge 

Flytten av de boende till Hus 01 är genomförd. Alla ytor som ska lämnas 

över till entreprenören och ingå i entreprenadområdet är tömda och ur 

städade. Startbesked för att få påbörja arbeten enligt bygglovet är nu erhållet. 

Entreprenören har påbörjat etablering av arbetsområdet med bodar och ytor 

för placering av containrar med mera. Ett möte har genomförts mellan 

parterna där en syn har gjorts på samtliga ytor som berörs av entreprenaden. 

Detaljprojekteringen har påbörjats av entreprenören.  

 

Informationsmöten har genomförts med kommunens hyresgäster i 

fastigheten. De är även inplanerade löpande. Nya parkeringsytor är 

iordningställda vid Jofsen. Det är personalparkeringar som ersätter de som 

har tagits i anspråk för entreprenaden vid Bäckaskog.   

Upphandling av inredning och utrustning till toalett/badrum som inte ingår i 

byggentreprenaden pågår.    

 

Framtid 

Behovet av ytterligare cirka 30 särskilda boende platser behöver utredas 

gällande placering och när i tid det är möjligt att starta en byggnation. Även 

om det ska iordningställas ett tillagningskök på Bäckaskog.  

 

Ekonomi 

Betalningsplan för entreprenaden är framtagen. Betalning sker efter utfört 

arbete. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 68, dok.nr. 10422 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10095 
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KS § 51 Ärende KS 2022-00387 

Fördjupad analys av övertagande av Bergheden 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Den 1 april 2022 kommer kommunen att överta driften av det särskilda 

boendet Bergheden samt hemtjänsten i Äppelbo. En upphandling gjordes 

under första halvåret 2021, i syfte fortsatt extern drift, men inga anbud 

inkom. Ett förhandlat förfarande inleddes då med olika aktörer men inget 

intresse fanns från marknaden (Dnr KS 2021-00686). 

 

I ett tidigare ärende ”Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden” (KS 

2021-01519) redovisades kostnadsökningen för att ta över driften av det 

särskilda boendet och hemtjänsten. Kostnaden mot budget för det särskilda 

boendet antas överstiga budget med 280 000 kronor under år 2022. 

Kostnaden för hemtjänsten befarades överstiga budget med 1 060 000 kronor 

under år 2022. Hemtjänsten kommer dock att vara stationerad i Äppelbo och 

inga reskostnader kommer att tillkomma och detta gör att hemtjänsten nu 

förväntas överstiga budget med 670 000 kronor. 

 

Efter redogörelse av ovanstående ärende uppkom flera frågor. Verksamheten 

har då gjort en djupare analys.  

 

2010 togs ett förslag fram på att flytta den kommunala hemtjänsten och 

särskilda boendet i Äppelbo till centrala Vansbro och genom skalfördelar 

spara 2 miljoner kronor årligen. Förslaget skrotades till fördel för 

upphandling av entreprenaddrift med samma besparing som flytten skulle 

genererat. 2012 påbörjades entreprenaddriften av 16 platser särskilt boende 

och hemtjänst på Bergheden i Äppelbo. 

 

Det första avtalet med entreprenören från år 2012, på 4+2 år förlängdes inte, 

troligtvis på grund av utmaningar för entreprenören att få ekonomi i 

verksamheten. Inför avtalsutgången 2016 genomfördes en ny upphandling 

och i den höjdes ersättningen för det särskilda boendet med cirka 18% vilket 

motsvarar cirka 1,3 miljoner kronor. Ersättningen för hemtjänst förblev i 

princip oförändrad. 

 



 

Protokoll Sida 35 (37) 

2022-03-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kostnaden för hemtjänsten har legat på en stadig nivå runt 2,7 miljoner 

kronor årligen fram till 2021 då volymförändringar föranledde en ökning till 

3,8 miljoner kronor. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 69, dok.nr. 10423 

Ekonomichef, tf. sektorchef äldreomsorg och biträdande sektorchef, 

tjänsteutlåtande, dok.nr. 10317 

Fördjupad analys övertagande Bergheden, dok.nr. 10318 
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KS § 52 Ärende KS 2022-00213 

Redovisning av delegationsbeslut mars 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut från delegater enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning sker regelbundet till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 70, dok.nr. 10424 

Delegationsbeslut LSS för perioden 2022-01-24 - 2022-02-20, dok.nr. 9983 

KS delegationslista miljökontoret 2022-01-28 - 2022-02-21, dok.nr. 10102 

Delegationslista IFO, 2022-01-03 - 2022-02-21, dok.nr. 10027 

Delegationsbeslut SoL FN för perioden 2022-01-24 - 2022-02-20, dok.nr. 

9984 

Delegationsbeslut ÄO för perioden 2022-01-24 - 2022-02-20, dok.nr. 9985 

Plan- och byggenheten delegationslista KS 2022-02-01 - 2022-02-21, dok.nr. 

10038 

Delegationsbeslut Ciceron Mars 2022, dok.nr. 10221 

Beslut om att hissa Ukrainas flagga, dok.nr. 10311 
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KS § 53 Ärende KS 2022-00312 

Rapportering av domar mars 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendet 

Inkomna domar per februari 2022 rapporteras till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-08 KS Au § 71, dok.nr. 10425 

Rapportering av domar till kommunstyrelsen mars 2022, dok.nr. 10113 

 


