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KS § 141 Ärende KS 2019/354 

 

SEKRETESS ENLIGT OSL 19:3 

Försäljning bioenergianläggning 

Beslut 

Försäljning sker till Solör enligt framtagna avtal. 

  

Fjärrvärmeavtalet tecknas av förvaltningen. 
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KS § 142 Ärende KS 2019/269 

Åtgärdsplan 2019 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att omgående genomföra föreslagna 

besparingar som inte kräver politiska beslut. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 5 

november inkomma med tjänsteutlåtanden för ställningstagande för samtliga 

åtgärder enligt åtgärdsplan för politiskt ställningstagande, inklusive att: 

- minska personalkostnaden med motsvarande 25 heltidstjänster. Inget 

förvaltningsområde ska undantas. Alla led ska genomsökas. 

- ta fram en plan för att lämna samtliga externa lokaler. 

  

Uppföljning av samtliga åtgärder ska ske kvartalsvis till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Med anledning av kommunens ekonomiska situation har förvaltningen fått i 

uppdrag att utarbeta förslag till åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i beslut 2019-06-11 KS § 78 i uppdrag 

att träffa varje förvaltningsområdeschef, eller motsvarande, för att gå 

igenom budget och möjligheten till effektiviseringar. Detta genomfördes vid 

utskottets sammanträde den 2019-07-03. 

  

En åtgärdsplan har utarbetats och är delad i två olika dokument, ett 

dokument som redovisar åtgärder som kräver politiska beslut och ett 

dokument som ska genomföras i förvaltningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att omgående genomföra föreslagna 

besparingar som inte kräver politiska beslut. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 5 

november inkomma med tjänsteutlåtanden för ställningstagande för samtliga 

åtgärder enligt åtgärdsplan för politiskt ställningstagande. 

  

Uppföljning av samtliga åtgärder ska ske kvartalsvis till kommunstyrelsen. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

 

Pär Skagerlings (M) tilläggsförslag: 

Följande punkter läggs till åtgärdsplanen: 
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- att ge i uppdrag åt förvaltningen att minska personalkostnaden med 

motsvarande 25 heltidstjänster. Inget förvaltningsområde ska undantas. Alla 

led ska genomsökas. 

- att ge i uppdrag åt förvaltningen att ta fram en plan för att lämna samtliga 

externa lokaler. 

  

Ulrika Gärds Åkeson (S) och Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Pär 

Skagerlings (M) förslag om uppdrag att ta fram en plan för att lämna 

samtliga externa lokaler. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-14 

Åtgärdsplan för politiska beslut          

Åtgärdsplan som genomförs i förvaltningen   
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KS § 143 Ärende KS 2019/777 

Helårsprognos per augusti 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner helårsprognos per augusti 2019. 

  

Förvaltningen uppmanas att vara återhållsamma med kostnader och 

medvetet arbeta mot att minska kommunens underskott. 

  

För åtgärder hänvisar kommunstyrelsen till beslut 2019-10-15 KS § 142 om 

”Åtgärdsplan 2019”. 

Ärendet 

Helårsprognos per augusti 2019 har sammanställts. 

  

Prognosen för helåret per augusti är ett underskott på 20,4 mkr, en liten 

förbättring mot april-prognosen som pekade på ett underskott på 21,2 mkr. 

  

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar med ett underskott på 

23,5 mkr jämfört med budget, en försämring med drygt 5 mkr (april -18,3 

mkr). Största avvikelsen finns inom Socialt stöd och omsorg med en 

prognos på -19,0 mkr (april –14,3 mkr) och där individ- och 

familjeomsorgen står för 9,4 mkr. 

  

Utbildning, kultur och fritid redovisar en prognos på -1,2 mkr. 

  

För Samhällsbyggnad beräknas ett underskott på 93 tkr. 

  

Kommunkansli och intern service redovisar ett underskott på 625 tkr 

exklusive schablonersättningar. Schablonersättningar som kommunen 

erhåller från Migrationsverket prognostiseras ge ett överskott på 5,0 mkr vid 

årets slut. 

  

Enligt den prognos som Region Dalarna lämnat till kommunen kommer 

avsatt budget för kollektivtrafiken inte räcka till utan ger ett underskott på 

ca 600 tkr. 

  

För jordbruks- och skogsfastigheter beräknas ett överskott på 635 tkr. 

  

I årets budget finns ett anpassningskrav på 7,7 mkr – då inga åtgärder finns 

för detta anpassningskrav beräknas ett underskott på motsvarande belopp. 

  

För VDUF har prognosen försämrats mot aprilprognosen, -8,5 mkr. 
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Finansiering beräknas ge ett överskott på 7,6 mkr, en förbättring med 

6,1 mkr jämfört med föregående prognos. 

  

- Momskompensation för omsorgsboende, 227 tkr i överskott 

- Upplösning av anslutningsavgifter 102 tkr, dvs fiberanslutningar som ska 

bokföras löpande över avskrivningstiden för fiber. Motsvarande gäller även 

för statliga investeringsbidrag, ett överskott på 380 tkr. Avskrivningar 

bokförs enbart en gång per år. 

- Intäkt vite 450 tkr avser ersättning för mark vid E16-utbyggnaden och 

telefoni. 

- Löneöversynen är nästan klar och prognosen visar ett överskott på 3,3 tkr 

jämfört med budget. 

- Budget för skatteintäkter, bidrag och kostnader i utjämningssystemen och 

fastighetsavgiften görs enligt aktuell prognos från SKL vid fastställande av 

budgeten. Augustiprognosen är gjord enligt SKL:s senaste 

skatteunderlagsberäkning, och den ger ett överskott på 1,8 mkr jämfört med 

budget. 

- Finansiella kostnader och intäkter visar på 1 mkr bättre än budget genom 

utdelning från Kommuninvest, 800 tkr, och lägre lånekostnader, ca 200 tkr. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner helårsprognos per augusti 2019. 

  

Förvaltningen uppmanas att vara återhållsamma med kostnader och 

medvetet arbeta mot att minska kommunens underskott. 

  

För åtgärder hänvisar kommunstyrelsen till beslut 2019-10-15 KS § 142 om 

”Åtgärdsplan 2019”. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Rapport: Helårsprognos per augusti 2019 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-14   



 

Protokoll Sida 10 (22) 

2019-10-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 144 Ärende KS 2019/737 

Nämndsplan 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar nämndsmål enligt utarbetade förslag i Nämndsplan 

2020. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta indikatorer för att mäta 

nämndsmålen, indikatorerna ska redovisas till kommunstyrelsen senast 3 

december 2019. 

  

Budget för kommunstyrelsens verksamheter behandlas vid 

kommunstyrelsens informationsdag 29 oktober och beslutas av 

kommunstyrelsen 5 november. 

Ärendet 

Nämndsplan innehållande nämndsmål har utarbetats för förvaltningen. 

Nämndsplanen kommer kompletteras med indikatorer och budget för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

  

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige erhållit en budget för 2020 på 

366 395 tkr, exklusive kapitalkostnader och löneökningar. För att fastställa 

budget 2020 för kommunstyrelsens verksamheter krävs ytterligare analyser 

och redovisning av prognos per augusti och åtgärdsplan. Kommunstyrelsens 

budget för 2020 kommer därför beslutas vid kommunstyrelsens 

sammanträde 5 november. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen antar nämndsmål enligt utarbetade förslag i Nämndsplan 

2020. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta indikatorer för att mäta 

nämndsmålen, indikatorerna ska redovisas till kommunstyrelsen senast 3 

december 2019. 

  

Budget för kommunstyrelsens verksamheter behandlas vid 

kommunstyrelsens informationsdag 29 oktober och beslutas av 

kommunstyrelsen 5 november. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-06 

Förslag till Nämndsplan 2020   
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KS § 145 Ärende KS 2019/744 

Utredning avseende kommunens yttre skötsel 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vad kommunen kan utföra i egen regi 

avseende yttre skötsel. 

Ärendet 

Vid kommunstyrelsens utskott leva och bos sammanträde 2019-09-17 KS 

Lb § 75 diskuterades kommunens yttre skötsel för år 2020 och framåt. I 

diskussionen framkom att en avvägning behöver göras utifrån vad 

kommunen kan göra själva och vad som kräver upphandling, samt hur en 

sådan upphandling kan se ut. 

Förslag 

Utskottet leva och bos förslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vad kommunen kan utföra i egen regi 

avseende yttre skötsel. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-09-17 KS Lb § 75   
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KS § 146 Ärende KS 2019/801 

Revidering av gång- och cykelplan 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av Plan för 

gång- och cykelvägar i Vansbro kommun. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att i arbetet med revidering av plan för gång- 

och cykelvägar i möjligaste mån försöka använda sig av befintliga vägar. 

Ärendet 

Vid kommunstyrelsens utskott leva och bos sammanträde 2019-09-17 

diskuterades att en eventuell byggnation av gång- och cykelväg kräver att 

fastställda planer för kommunens gång- och cykelvägar revideras. 

Förslag 

Utskottet leva och bos förslag: 

Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av Plan för 

gång- och cykelvägar i Vansbro kommun. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att i arbetet med revidering av plan för gång- 

och cykelvägar i möjligaste mån försöka använda sig av befintliga vägar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-09-17 KS Lb § 70 

Antagna gång- och cykelplaner för Vansbro kommun   
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KS § 147 Ärende KS 2019/602 

Remiss skattelättnad för arbetsresor 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att lämna 

remissvar på betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad 

och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 

2019:36) till Finansdepartementet. 

Ärendet 

Finansdepartementet har skickat betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. 

En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 

arbetsresor (SOU 2019:36) på remiss till ett antal remissinstanser, varav 

Vansbro kommun är en. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att lämna 

remissvar på betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad 

och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 

2019:36) till Finansdepartementet. 

Beslutsunderlag 

Remiss Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och 

färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)   
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KS § 148 Ärende KS 2019/802 

Intresseanmälan AlmeDalarna 2020 

Beslut 

Vansbro kommun tackar nej till erbjudande i intresseanmälan avseende 

AlmeDalarna 2020 med hänvisning till kommunens ekonomiska situation. 

Ärendet 

År 2019 var Falun Borlänge-regionen (FBR) projektledare för 

AlmeDalarnas program i Almedalen. Med begränsad tid och budget krävdes 

att deltagandet genomfördes på ett något annorlunda sätt jämfört med 

tidigare års projektarbete. FBR samordnade den gemensamma 

kommunikationen, administration, tillstånd, lokaler med mera. 

Genomförandet fungerande bra och FBR konstaterade att de vill fortsätta 

jobba på detta vis även fortsättningsvis. 

  

Under de två dagar som evenemanget för AlmeDalarna genomfördes 

besökte ca 500 personer FBR:s program i lokalen på Hamnplan 5. På BDU 

(Beredning för Dalarnas utveckling) den 5 augusti diskuterades 

AlmeDalarna 2020. 

  

På BDU har deltagandet diskuterats och där konstateras att det är 

eftersträvansvärt att gemensamt arrangera evenemanget med flera olika 

samhällsaktörer. 2019 års ambitions- och kostnadsnivå ska bibehållas och 

projektets fortsatta organisering behöver beslutas så snart som möjligt. Vid 

BDU den 25 september beslutades att FBR, som nu fått uppdraget att jobba 

vidare med AlmeDalarna 2020, skulle skicka ut en intresseanmälan till alla 

kommuner i Dalarna. 

  

Vansbro kommun erbjuds medfinansiering av AlmeDalarna 2020 till en 

kostnad av 10 000 kronor för 2020. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Vansbro kommun tackar nej till erbjudande i intresseanmälan avseende 

AlmeDalarna 2020 med hänvisning till kommunens ekonomiska situation. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-10-06 

Skrivelse från Falun-Borlänge-Regionen, AlmeDalarna 2020 – 

Intresseanmälan. 

Bilaga – AlmeDalarna 2019   
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KS § 149 Ärende KS 2019/728 

Programutbud och utbildningsplatser för Vansbro 
utbildningscenter 2020/2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer programutbud och utbildningsplatser i enlighet 

med Förslag till organisation 2020/2021 för gymnasieskolan Vansbro 

utbildningscenter för läsåret 2020/2021. 

Ärendet 

Huvudmannen för gymnasieverksamheten ska årligen i november 

inrapportera gymnasieorganisation till Dalarnas kommunförbund, inför 

nästkommande års antagning. 

  

Vid årsskiftet 2019-2020 kommer nuvarande kommunalförbund för 

skolområdet, Västerdalarnas utbildningsförbund, att upplösas och respektive 

kommuns gymnasieskolor kommer därmed att åter komma tillbaka till det 

egna kommunala huvudmannaskapet och regin. 

  

Eftersom gymnasieskolan efter årsskiftet kommer att ligga under eget 

kommunalt huvudmannaskap beslutar kommunstyrelsen om 

gymnasieorganisation för läsåret 2020-2021, tillika inför antagning 2020. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer programutbud och utbildningsplatser i enlighet 

med Förslag till organisation 2020/2021 för gymnasieskolan Vansbro 

utbildningscenter för läsåret 2020/2021. 

  

Torsten Larsson (KD) och Ulrika Gärds Åkeson (S) yrkar bifall till 

ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Rektor Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2019-10-03   
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KS § 150 Ärende KS 2019/753 

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i 
Västerdalarnas utbildningsförbund 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av Mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning i VDUF. 

Ärendet 

Direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund antog 2019-09-11 VDUF § 

45 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i VDUF. Beslutet 

skickades till ägarkommunernas kommunstyrelser. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av Mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning i VDUF. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-09-11 VDUF § 45 

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning   



 

Protokoll Sida 18 (22) 

2019-10-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 151 Ärende KS 2016/379 

Skolverkets riktade insats för nyanländas lärande 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendet 

Föreligger slutredovisning samt ekonomisk slutredovisning av projektet 

Nyanländas lärande. 

Förslag 

Utskottet utbildning och arbetes förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-09-24 KS Ua § 50 

Nyanländas lärande, slutredovisning 

Nyanländas lärande, ekonomisk slutredovisning   
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KS § 152 Ärende KS 2018/972 

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

Beslut 

Monica Ericsson (S) utses till ersättare i kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet för resterande del av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse en ersättare till kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet. Då ärendet behandlades 2019-01-15 KS § 14 

lämnades en ersättarplats vakant. 

Förslag 

Ulrika Gärds Forsbergs (S) förslag: 

Monica Ericsson (S) utses till ersättare i kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet för resterande del av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-01-15 KS § 14   
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KS § 153 Ärende KS 2019/639 

Val till kommunstyrelsens utskott utbildning och 
arbete 

Beslut 

Annika Simm-Eriksson (C) utses till ledamot i kommunstyrelsens utskott 

utbildning och arbete för resterande del av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot i kommunstyrelsens utskott 

utbildning och arbete. 

  

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-17 KS § 

135. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Annika Simm-Eriksson (C) utses till ledamot i kommunstyrelsens utskott 

utbildning och arbete för resterande del av mandatperioden.   



 

Protokoll Sida 21 (22) 

2019-10-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 154 Ärende KS 2019/778 

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2019 

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 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut IFO 2019-08-29 - 2019-09-26 

Delegationsbeslut LSS 2019-08-28 - 2019-09-24 

Delegationsbeslut SoL 2019-08-28 - 2019-09-24 

Delegationsbeslut W3D3 2019-08-28 - 2019-09-25 

Delegationsbeslut ÄO 2019-08-28 - 2019-09-24 

Delegationsbeslut Bygg 2019-08-29 - 2019-09-25 

Delegationsbeslut Miljö 2019-09-25   
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KS § 155 Ärende KS 2019/789 

Rapportering av domar oktober 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Ärendet 

Föreligger rapportering av domar. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Beslutsunderlag 

Avgiftshandläggare, delgivning 2019-09-26 

 


