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KF § 48 Ärende KF 315 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde. 
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KF § 49 Ärende KF 2021-00050 

Information och meddelanden 

Ärendet 

Till dagens sammanträde delges skriftlig information i form av protokoll från 

kommunstyrelsens sammanträden 2021-06-14, 2021-06-29, 2021-07-19, 

2021-08-11, 2021-09-14, Direktion för Västerdalarnas utbildningsförbund 

2021-06-16, samt Direktion för Brandkåren Norra Dalarna 2021-05-20. 

 

Två inkomna revisionsrapporter delges: Granskning av digitalisering i 

skolan, samt Granskning av intern styrning och kontroll. Även 

kommunstyrelsens yttrande avseende revisorernas granskning av bokslut per 

2020-12-31 delges. 

 

En sammanställning av resultat från en enkätundersökning avseende 

fullmäktiges digitala sammanträden delges skriftligen. 

 

En sammanställning av den genomförda enkätundersökningen avseende 

tryggheten bland medborgare i Vansbro tätort delges. 

 

Skriftlig information delges avseende en primärvårdsreform, God och Nära 

vård som beslutades av regeringen i november 2020 och som trädde i kraft 1 

juli 2021.  

 

Genom ny sammanräkning från Länsstyrelsen har för Centerpartiet Henrik 

Säljgård ersatt Michael Sanneviken som ersättare i fullmäktige, för 

Kommunpartiet har Bosse Engzell ersatt Wahan Harutun som ledamot och 

Clary Ohlén har utsetts till ny ersättare. Clary Ohlén har dock avsagt sig 

uppdraget och i stället har Gösta Nordin utsetts till ersättare för 

Kommunpartiet. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Arbetet med ett trafikförsörjningsprogram, kollektivtrafikens högst styrande 

dokument, har påbörjats och de långsiktiga hållbarhetsmålen för 

kollektivtrafiken i länet ska sättas tillsammans med kommunerna.  

 

Vansbro kommun placerades på plats 32 av 290 kommuner och på första 

plats i kommungruppen i Svensk Näringslivs ranking av svenska kommuner. 

 

Kommunchefen informerar 
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Kommunchefen informerar om förvaltningsens fortsatta förhållningssätt 

avseende avseende pandemin. En sektorchef för social omsorg har anställts. 

Kommunchefen informerar om pågående planarbete. En utbildning avseende 

Agenda 2030 planeras för kommunstyrelsen och samtliga chefer i 

kommunen. 
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KF § 50 Ärende KF 2021-00069 

Vägledningsdebatt om kommunens framtida 
demokratiarbete 

Beslut 

Ett förslag grundat på dagens debatt ska återkopplas till kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Inför dagens vägledningsdebatt hade ett antal frågeställningar skickats ut till 

kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Frågorna indelades i tre 

huvudgrupper: 

1. Kommunens demokratiarbete och Demokratiberedningens fortsatta 

uppdrag, 

2. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppföljning, återredovisning och 

rapportering till fullmäktige 

3. Översyn av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun. 

 

Frågeställningarna debatterades och ett förslag grundat på dagens debatt 

kommer att återkopplas till kommunfullmäktige. 
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KF § 51 Ärende KF 2021-00051 

Anmälan av medborgarförslag om avfallskorgar 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Annki Plantin till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser att kommunen 

tillhandahåller avfallskorgar. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat 2021-04-25 
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KF § 52 Ärende KF 2021-00052 

Anmälan av medborgarförslag om avgift för 
sophantering 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Annki Plantin till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser avgift för sophantering för 

företag. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat 2021-06-24 
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KF § 53 Ärende KF 2021-00058 

Anmälan om medborgarförslag om att tidigarelägga 
fiberutbyggnaden till Snöåområdet 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Johanna Lilja Frimodig till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser tidigareläggning av 

installationen av fiber i Snöåområdet. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat 2021-07-27 
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KF § 54 Ärende KF 2021-00065 

Strategisk plan 2022-2024 (budget) 

Beslut 

Kommunfullmäktige 

A. Fastställer kommunens strategiska mål 

1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens 

verksamhet 

2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv 

utveckling 

3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje 

4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

 

B. Anslår driftbudget för 2022 enligt följande: 

- Kommunfullmäktige 520 tkr 

- Kommunstyrelsen 3 000 tkr 

- Utbildning, kultur och fritid 132 679 tkr 

- Socialt stöd och omsorg 184 812 tkr 

- Samhällsbyggnad 11 746 tkr 

- Kommunkansli 36 727 tkr 

- Intern service 41 195 tkr 

- Kollektivtrafik 3 497 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 100 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 180 tkr 

- Jävsnämnden 90 tkr 

- Överförmyndare 1 326 tkr 

- Revisionen 609 tkr 

- Valnämnd 120 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

 

C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 

 

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2022 

 

E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2022-2024 får inte 

överstiga 200 mkr 

 

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 
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G. Borgensramar får uppgå till 

- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr 

- Vansbro Teknik AB 155 mkr (tidigare 135) 

- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr 

- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr 

- Inlandståget AB 500 tkr 

 

H. Borgensavgifter uppgår till 

För Stiftelsen Vansbrohem, Vansbro teknik AB, Dala vatten och avfall AB 

uppgår borgensavgiften till 0,2% av borgenssumma. 

 

För inlandståget AB uppgår borgensavgiften till 0,4% årligen av 

borgenssumman. 

 

I. I övrigt fastställs utarbetat förslag till Strategisk plan 

 

Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos avseende nivån på 

statsbidragen 2022 har inkommit, tas ny ställning till driftbudget 2022. 

Reservation 

Torsten Larsson (KD), André Ihlar (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD) 

och Dan Hellenberg (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Ärendet 

Föreligger förslag till Strategisk plan 2022–2024. 

 

Fördelningen av budget följer den tidigare indelningen i förvaltningen, 

fördelning av budget till ny förvaltningsorganisation sker genom en teknisk 

justering som ekonomichef ansvarar för. 

 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige 

A. Fastställer kommunens strategiska mål 

1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv 

utveckling 

3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje 
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4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

 

B. Anslår driftbudget för 2022 enligt följande: 

- Kommunfullmäktige 520 tkr 

- Kommunstyrelsen 3 000 tkr 

- Utbildning, kultur och fritid 132 679 tkr 

- Socialt stöd och omsorg 184 812 tkr 

- Samhällsbyggnad 11 746 tkr 

- Kommunkansli 36 727 tkr 

- Intern service 41 195 tkr 

- Kollektivtrafik 3 497 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 100 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 180 tkr 

- Jävsnämnden 90 tkr 

- Överförmyndare 1 326 tkr 

- Revisionen 609 tkr 

- Valnämnd 120 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

 

C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 

 

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2022 

 

E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2022-2024 får inte 

överstiga 200 mkr 

 

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 

 

G. Borgensramar får uppgå till 

- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr 

- Vansbro Teknik AB 155 mkr (tidigare 135) 

- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr 

- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr 

- Inlandståget AB 500 tkr 

 

H. Borgensavgifter uppgår till 

För Stiftelsen Vansbrohem, Vansbro teknik AB, Dala vatten och avfall AB 

uppgår borgensavgiften till 0,2% av borgenssumma. 

 

För inlandståget AB uppgår borgensavgiften till 0,4% årligen av 

borgenssumman. 
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I. I övrigt fastställs utarbetat förslag till Strategisk plan 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige justerar kommunstyrelsens förslag till driftbudget 

under B, genom att minska anslaget för kommunstyrelsens medel till 

förfogande med 4,6 Mkr, från 6,1 Mkr till 1,5 Mkr, medan anslagen för 

Utbildning, Kultur och Fritid respektive Socialt stöd och omsorg ökas med 

vardera 2,3 Mkr. I övrigt yrkar Torsten Larsson (KD) bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Kommunfullmäktige justerar kommunstyrelsens förslag till driftbudget 

under B, genom att minska anslaget för kommunstyrelsens medel till 

förfogande med 4,6 Mkr, från 6,1 Mkr till 1,5 Mkr, för att uppnå ett 

överskott på två procent. I övrigt yrkar Pär Skagerling (M) bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Stina Munters (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget:  

Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos avseende nivån på 

statsbidragen 2022 har inkommit, tas ny ställning till driftbudget 2022. 

 

Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall till Torsten Larssons förslag, om inte 

förslaget går igenom yrkar hon att budgeten för fastighetsunderhåll höjs till 

100 kronor per kvadratmeter. 

 

André Ihlar (KD) yrkar bifall till Torsten Larssons förslag. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar, i det fall att det egna förslaget inte får gehör, 

bifall till Pär Skagerlings (M) förslag. 

 

Nils-Erik Edlund (S), Anneli Hultgren (C) och Kurt-Lennart Karlsson (V) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Stina Munters 

tilläggsförslag. 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Torsten Larssons (KD) 

och Pär Skagerlings (M) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsen förslag. 

Omröstning begärs. 
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Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Huvudförslag är kommunstyrelsens.  

Pär Skagerlings (M) förslag ställs mot Torsten Larssons (KD) för att utse 

motförslag till huvudförslaget. 

Ja-röst för Pär Skagerlings (M) förslag. 

Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Ja röstar Pär skagerling (M), Karl-Henrik Björklund (M), Magdalena Busk 

(M) och Uwe Weigel (C). 

 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson-Berglund (KD), Dan 

Hellenberg (KD), Gunnel Gustafsson (V), Mattias Berglund (LPO) och 

André Ihlar (KD). 

 

Avstår att rösta gör Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren 

(C), Annika Simm-Eriksson (C), Gunilla Munters (C), Anders Lundin (C), 

Leif Nilsson (C), Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg 

(S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Lucas Zimmerman (S), Yvonn Edlund  

(S), Ulrika Gärds Åkeson, Kurt-Lennart Karlsson (V) och Lennart Skansens 

(S). 

 

Med röstsiffrorna 4 ja och 6 nej finner orföranden att kommunstyrelsens 

förslag ställs mot Torsten Larssons (KD) förslag. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

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

Annika Simm-Eriksson (C), Gunilla Munters (C), Anders Lundin (C), Leif 

Nilsson (C), Monica Eriksson (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), 

Nall Lars-Göran Andersson (S), Lucas Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), 

Ulrika Gärds Åkesson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V), Lennart Skansens (S) 

och Uwe Weigel (C). 

 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson-Berglund (KD), Dan 

Hellenberg (KD), Gunnel Gustafsson (V), Mattias Berglund (LPO) och 

André Ihlar (KD). 
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Avstår att rösta gör Per Skagerling (M), Karl-Henrik Björklund (M) och 

Magdalena Busk (M). 

 

Med röstsiffrorna 17 ja och 6 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer Gunnel Gustafssons (V) yrkande om att höja budgeten för 

fastighetsunderhåll till 100 kronor per kvadratmeter under bifall och avslag 

och finner att kommunfullmäktige avslår Gunnel Gustafssons (V) förslag. 

 

Ordförande ställer Stina Munters (C) tilläggsförslag under bifall och avslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller Stina Munters förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-14 KS § 135 samt reservation 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Strategisk plan 2022-2024 

Strategisk plan bilagor 
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KF § 55 Ärende KF 2021-00066 

Ställningstagande om fortsatt drift inom särskilt 
boende och hemtjänst Äppelbo 

Beslut 

Drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo ska från och med 2022-04-

01 övergå i kommunal regi. 

Reservation 

Pär Skagerling (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet.  

Karl-Henrik Björklund (M), Magdalena Busk (M) och Anders Lundin (C) 

reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en prisupphandling för 

entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 

2022-04-01 genomförts. Upphandlingen har avbrutits med anledning av ett 

inga anbud inkom och att inga av de företag som hämtat ut 

upphandlingsdokumenten visat intresse för att ingå i en direktupphandling. 

Nytt ställningstagande angående den fortsatta driften behöver fattas. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo ska från och med 2022-04-

01 övergå i egen regi. 

 

Lars-Olov Liss (C), Torsten Larsson (KD), Kurt-Lennart Karlsson (V), Nils-

Erik Edlund (C), Ulrika Gärds Åkesson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-14 KS § 145 samt reservation 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-07-15 
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KF § 56 Ärende KF 2021-00064 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdatum enligt följande plan: 

7 februari 2022 

28 mars 2022 

20 juni 2022 

26 september 2022 

7 november 2022 

19 december 2022 

6 februari 2023 

Ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsens utskott har utarbetats. Datumen följer en politisk 

kedja som består av sista inlämningsdag, dagordningsmöte, planeringsmöte, 

kommunstyrelsens informationsdag, berednings av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, utskottssammanträde, kommunstyrelsesammanträde och 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan 

för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-14 KS § 137 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-09-09 



 

Protokoll Sida 19 (22) 

2021-09-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 57 Ärende KF 2021-00067 

Verksamhetsberättelse och resultat verksamhetsåret 
2020 Coompanion Dalarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Föreligger Verksamhetsberättelse och resultat verksamhetsåret 2020 

Coompanion Dalarna. 

 

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 75 medlemmar – länets 

kommuner, företag och organisationer. De erbjuder rådgivning, information 

och utbildning till alla som vill starta företag tillsammans. Deras prioriterade 

affärsområden är Företagssamverkan, Socialt företagande och Lokal 

utveckling. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-14 KS § 136 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-09-01 

Coompanion Dalarnas Årsberättelse 2020 



 

Protokoll Sida 20 (22) 

2021-09-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 58 Ärende KF 2021-00068 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 2 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 2 2021. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f-h §§ Socialtjänstlag 

(2001:453) (SoL), gynnande beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL 

som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporterna ska vidarebefordras 

till kommunens revisorer och en statistikrapport över ej verkställda beslut 

ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 2 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-14 KS § 149 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-08-11 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2021 

 



 

Protokoll Sida 21 (22) 

2021-09-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 59 Ärende KF 2021-00057 

Val av ledamot, ersättare och ordförande till 
jävsnämnden 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Munters (C) till ledamot i jävsnämnden, 

Sven-Erik Andersson (C) och Carina Thorberg (V) till ersättare och Uwe 

Weigel ( C) till ordförande för perioden fram till och med 2022-12-31. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende ett uppdrag som 

ledamot, ett uppdrag som ersättare och ett uppdrag som ordförande i 

jävsnämnden. Uppdragen avser perioden fram till och med 2022-12-31. 

Förslag 

Gunnel Gustafssons (V) förslag: 

Kommunfullmäktige utser Carina Thorberg (V) till ersättare i jävsnämnden 

för perioden fram till och med 2022-12-31. 

 

Annika Simm Erikssons (C) förslag: 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Munter (C) till ledamot, Sven-Erik 

Andersson till ersättare och Uwe Weigel till ordförande i jävsnämnden för 

perioden fram till och med 2022-12-31. 

 



 

Protokoll Sida 22 (22) 

2021-09-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 60 Ärende KF 2021-00063 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag inkommit. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Uppdraget avser 

perioden fram till och med 2022-10-14. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag har kommit in. 

 

 



202 1-09-28

RESERVATION

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 angående strategisk plan för
2022—2024 avseende budget för 2022.

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag innebärande en minskning av anslaget för
kommunstyrelsens medel till förfogande med 4,6 Mkr från 6,1 Mkr till 1,5 Mkr och en ökning
av budgeten med 2,3 Mkr för utbildning, kultur och fritid, med inriktning att gå till

grundskolan, samt med 2,3 Mkr för socialt stöd och omsorg, med inriktning att gå till

äldreomsorgen.

Vi vänder oss emot att anslaget till kommunstyrelsens medel till förfogande är så högt som
6,1 Mkr då det är kommunfullmäktige som ska besluta om fördelning av budget på

förvaltningsområden. Förfaringssättet förminskar kommunfullmäktiges roll på ett olyckligt

sätt och stärker istället kommunstyrelsens mandat. Kommunfullmäktige som det enda

folkvalda organet bör inte ge kommunstyrelsen ett så fritt mandat att hantera fördelning av
medel enligt vår uppfattning.

Vi har länge förordat en satsning på grundskolan. Enligt den senaste statistiken lägger
Vansbro kommun betydligt mindre resurser på skolan än liknande kommuner och

landsbygdskommuner, vilket framgår av strategisk plan och Vansbro kommun lägger även

betydligt mindre resurser, 6,5 Mkr 2020, på grundskolan än vad som förväntas i

statsbidragets utjämningssystem.

Torsten Larsson, André Ihlar, Nathalie Larsson Berglund, Dan Hellenberg



Reservatio

n mot beslutet att
driva Berghedens

säbo.

Kommunstyrelsen har under flera år fått signaler om att verksamheten
är för liten att driva på ett effektivt sätt. Det har funnits förslag på att
utöka entreprenaden men kommunstyrelsen har i stället minskat den så
att det inte länge är möjligt för externa aktörer att bedriva
verksamheten. Jag hävdar fortfarande att entreprenaden ska utökas för
att även fortsättningsvis vara intressant för externa aktörer. Dessutom
har ingen konsekvensanalys gjorts varken när det gäller ekonomin eller
kvaliteten vid överföringen till egen regi.

Pär Skagerling


