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KS § 154 Ärende KS 2021-01102 

Delårsrapport 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna. 

Ärendet 

Föreligger delårsrapport 2021. 

 

Delårsrapporten har utarbetats per 31 augusti 2021 och innehåller även en 

prognos för helåret som behandlas av kommunstyrelsen i ärendet 2021-

01099. 

 

Periodens resultat uppgår till +27,6 miljoner kronor vilket är en förbättring 

på 1 miljon kronor jämfört med motsvarande perioden föregående år. 

Jämfört med budget är överskottet 18,2 miljoner kronor. 

 

Prognosen för helåret visar på ett resultat på +17 miljoner kronor. Detta utan 

Vansbro stadsnät som förväntas visa ett överskott på 1,5 miljoner kronor. 

Stadsnätet kommer att vara intäktsfinansierad över tiden och därför lyfts 

överskott eller underskott som kommer från Stadsnätet bort från 

balanskravsutredningen. I år blir resultatet ett överskott men framöver 

kommer Stadsnätet att redovisa underskott vissa år.  

 

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett underskott på -6,7 miljoner 

kronor och prognosen för helåret är -17,8 miljoner kronor. Det är tack vare 

ökade skatteintäkter och den redovisningsmässiga hanteringen av 

skyddsvallen som kommunen visar ett positivt resultat i perioden och i 

prognosen för helåret. Utan dessa intäkter hade kommunens resultat varit 

betydligt lägre. 

 

Av kommunens strategiska mål är det bara målet för Medarbetare som inte 

uppnås 
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Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 

2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att överlämna delårsrapporten till 

revisorerna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 129 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-10-13 

Delårsrapport augusti 2021 
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KS § 155 Ärende KS 2021-01128 

Antagande av detaljplan för brandstation på fastigheten 
Grönalid 1:1 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen. 

 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för brandstation på fastigheten, del av 

Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 

Ärendet 

Antagandehandlingarna med tillhörande plankarta gäller ändring av 

detaljplan på brandstation, för att möjliggöra fastighetsförrättning och utöka 

verksamheter inom blåljusverksamhet såsom ambulansgarage. Även en 

utökning med inomhusidrott (padel) inom området kräver planändring. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen  

Kommunfullmäktige antar detaljplan för brandstation på fastigheten, del av 

Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-19 KS Au § 130 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-25 

Antagande handling  

Plankarta 
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KS § 156 Ärende KS 2021-00721 

Västerdalarnas utbildningsförbunds 
förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Beslut om ansvarsprövning överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Årsredovisningen 2021 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) bildades formellt 2015-07-01, 

efter beslut i Malung-Sälens och Vansbros kommuners kommunfullmäktige. 

Malung-Sälens och Vansbro kommuners kommunfullmäktige beslutade 

under slutet av 2018 och början av 2019 att avveckla Västerdalarnas 

utbildningsförbund. Verksamhetsövergång genomfördes första januari 2020 

av gymnasieutbildning vid Malung-Sälens gymnasieskola och lärcentrum 

Malung till Malung-Sälens kommun respektive gymnasieutbildning vid 

Vansbro utbildningscentrum och lärcentrum Vansbro till Vansbro kommun.  

I enlighet med förbundsordningen 11 § avger direktionen slutredovisning för 

sin förvaltning i samband med förbundets upphörande. Under 2020 bedrev 

förbundet ingen operativ skoldrift och från juli 2020 har förbundet inga 

anställda. Aktiviteter vidtogs under 2020 för att avsluta för bundet.  

Under 2021 har årsredovisning 2020 upprättats och fastställts. 

Inkomstdeklaration avseende löneskatt 2020 har inlämnats och preliminär 

skatteavräkning för löneskatten har beräknats och preliminär slutskatt har 

betalts till skattekontot. Vid upprättande av bokslut per 2021-06-15 finns 

fordran på skattekontot som förväntas regleras i samband att 

slutskattebesked för inkomstdeklaration 2021. 

 

Anmälan om avregistrering som arbetsgivare samt avregistrering för moms 

har gjorts. Därutöver har adress- och kontaktuppgifter till skattekontot 

ändrats. 

 

Förbundets samlade resultat för år 2021 uppgår till ett totalt utfall före 

medlemsbidrag om -1 000 kronor. Förbundsordningen reglerar att 

verksamheten, i den mån det inte täcks på annat sätt, ska finansieras av 

medlemskommunerna. Fördelningen mellan kommunerna har gjorts utifrån 

folkmängd den 1 november året före budgetåret. För 2021 innebär det att 

Vansbro kommun täcker detta underskott med 373,37 kronor.  



 

Protokoll Sida 8 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vid direktionsmötet beslutades att Västerdalarnas utbildningsförbund 

försätts i likvidation och att anmäla likvidationen av Västerdalarnas 

utbildningsförbund för registrering till SCB, vilket är genomfört. 

 

Revisorerna gör i två olika revisionsberättelser, som är identiska, följande 

uttalande: 

 

Jag bedömer sammantaget att direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Förbundet 

har inte beslutat om någon intern kontroll för år 2021 och jag kan således 

inte bedöma om den varit tillräcklig. På grund av beslutet om att förbundet 

ska avvecklas har förbundet inte fastställt några finansiella mål eller 

verksamhetsmål och jag kan således inte bedöma om resultatet enligt 

årsbokslutet är förenligt med dessa. 

 

Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund. 

 

Jag tillstyrker att fullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds 

förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2021 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Beslut om ansvarsprövning överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Årsredovisningen 2021 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-19 KS Au § 131 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Förvaltningsberättelse och årsbokslut 20210101-20210615 

2021-06-16 sammanträdesprotokoll 

Rättelse av protokoll 2021-06-16 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Robert Losbjer 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Gösta Lindkvist 
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KS § 157 Ärende KS 2021-01139 

Försäljning; del av Saltvik 118:1 till 
[fastighetsbeteckning utelämnad på grund av att det är 
en personuppgift] 

Förslag till kommunfullmäktige 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 7020 

kronor. 

Ärendet 

Ägaren till [fastighetsbeteckning utelämnad på grund av att det är en 

personuppgift] har inkommit med förfrågan om att få köpa del av Vansbro 

kommuns fastighet Saltvik 118:1. Marken i fråga ligger utanför detaljplan, 

och nära vägområdet vid rondellen rv26/E16. Parterna har efter diskussion 

kommit fram till ett förslag på köpeskilling på 7020 kronor. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 7020 

kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 132 

Utredare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Förslag till köpekontrakt/fastighetsreglering. 

Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område. 
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KS § 158 Ärende KS 2021-01138 

Försäljning; del av Saltvik 118:1 till Vansbro Teknik, 
Vansbro 5:4 

Förslag till kommunfullmäktige 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 42 

000 kronor. 

Ärendet 

Vansbro Teknik har inkommit med förfrågan om att få utöka Saltvik 5:4 

(fastigheten för reningsverket i Vansbro) genom att köpa del av Vansbro 

kommuns fastighet Saltvik 118:1. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 42 

000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 133 

Utredare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Förslag till köpekontrakt 

Karta fastigheten och närliggande område. 
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KS § 159 Ärende KS 2021-00472 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

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 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-19 KS Au § 134 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 
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KS § 160 Ärende KS 2021-00059 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje 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 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 135 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-24 



 

Protokoll Sida 13 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 161 Ärende KS 2021-01099 

Periodprognos per augusti 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per augusti 2021. 

 

Redovisning av vidtagna och pågående åtgärder för en ekonomi i balans görs 

i samband med månadsrapporter och prognoser. 

Ärendet 

Prognosen för helåret per augusti är ett överskott på 18,8 miljoner kronor. I 

denna siffra finns dock prognosen för Vansbro stadsnät, som är en 

intäksfinansierad verksamhet, som de närmaste åren kommer att visa 

överskott och därefter underskott. Verksamheten kommer under sin livstid 

att vara självfinansierad och resultatet kommer inte att kunna räknas med i 

balanskravsutredningen. 

 

Kommunens prognos utan detta uppgår till +16,3 miljoner kronor vilket är 

ett överskott mot budget med 7,4 miljoner kronor och en förbättring med 

13,3 miljoner kronor sedan april prognosen. 

 

Kommunstyrelsens verksamheter prognosticerar ett underskott mot budget 

för helåret på 27,2 miljoner kronor. 

 

Sektor Lärandes underskott beror främst på den tidigare kommunicerade 

underfinansieringen av gymnasieskolan på 4,9 miljoner kronor, men även på 

Migrationsverkets stängning i Nås. Vansbro utbildningscenter (VUC) 

förbättrar sin prognos där fler studenter än beräknat läser i kommunen och då 

fler studenter från andra kommuner har valt VUC. Grundskolan förbättrar 

också sin prognos främst genom att skolmiljarden används till 

målförbättrande åtgärder. Detta statsbidrag ingick i aprilprognosen i 

Finansieringens överskott. 

 

Underskottet för Socialt stöd och omsorg förklaras med ett underskott inom 

individ- och familjeomsorgen på 22,3 miljoner kronor, på grund av ökad 

mängd köpta placeringar samt fördyrade kostnader för inhyrd personal. 

Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Ökade 

kostnader mot budget är merkostnader för pandemin i form av 

personalkostnader och skyddsutrustning. Merkostnaderna vägs dock upp av 

statsbidrag på 4,8 miljoner kronor över budget och lägre kostnader för 
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personal inom hälso- och sjukvården på drygt 2 miljoner kronor på grund av 

vakanser. 

 

Funktionshinderomsorgen beräknas få ett underskott på -1,1 miljoner kronor. 

Orsaken till underskottet är nya ärenden i form av personlig assistent och 

elevhemsboende på annan ort. 

 

Prognosen för sektor Samhälle visar på ett mindre överskott totalt. Gata/park 

visar ett överskott mot budget som beror på lägre kostnader än budgeterat för 

snöröjning och underhåll. Även miljöenheten och biblioteket visar överskott 

som beror på vakanta tjänster. Negativa avvikelser mot budget finns hos 

bostadsanpassning som beror på fler ärenden än normalt samt på plan och 

bygg där inhyrd personal behövts i stor utsträckning. Mindre underskott mot 

budget finns även hos sotning samt övergripande. 

 

Kommunkansliets överskott förklaras främst av överskott inom IT-

funktionen på 1,3 miljoner kronor. Främsta anledningen till överskottet är att 

kostnaden för enheter inom skolan belastar verksamheten och inte IT-

funktionen, vilket skulle ha skett tidigare. Genom 

upphandlingar/konkurrensutsättningar har kostnaderna kunnat sänkas för 

leasing av enheter. 

 

Sektor Service underskott förklaras främst av stängda platser på Säbo under 

året vilket minskat intäkterna hos kostverksamheten med cirka 200 000 

kronor och minskat hyresintäkter till fastighet med cirka 250 000 kronor. 

Personalkostnaderna understiger budget men andra kostnader har ökat.  

 

Plan för att minimera Kommunstyrelsens underskott 

I samband med periodprognos per april 2021 (KS 2021-00532) gav 

kommunstyrelsen 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. 

Planen redovisas under varje Sektor/Förvaltningsområde under rubriken 

”Åtgärder med avledning av budgetavvikelse – ekonomi”. 

 

För varje Sektor/Förvaltningsområde redovisas även hur pandemin har 

påverkat ekonomin och hur Migrationsverkets stängning i Nås påverkar 

verksamheten. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 



 

Protokoll Sida 15 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per augusti 2021. 

 

Redovisning av vidtagna och pågående åtgärder för en ekonomi i balans görs 

i samband med månadsrapporter och prognoser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 136 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Periodprognos per april 2021 Vansbro kommun 

Ekonomirapport Total augusti 2021 

Personalrapportering augusti 2021 
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KS § 162 Ärende KS 2021-01101 

Nämndsplan 2022 innehållande kommunstyrelsens 
budget för 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Nämndsplan 2022 innehållande budget för 

2022 enligt utarbetat förslag. 

Ärendet 

Nämndsplanen innehåller utvecklingsmål, omvärldsspaning och budget. 

Dessa kommer i nästa politiska kedja att kompletteras med 

utvecklingsindikatorer som mäter utvecklingsmålen, grunduppdrag och 

kvalitetsfaktorer som svarar på om grunduppdraget uppfylls. 

 

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige erhållit en budget för år 2022 

på 420 756 000 kronor exklusive kapitalkostnader och löneökningar. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer Nämndsplan 2022 innehållande budget för 

2022 enligt utarbetat förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 137 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-10-13 

Nämndsplan 2022 innehållande kommunstyrelsens budget för 2022 
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KS § 163 Ärende KS 2021-01035 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barns och ungas hälsa 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut. 

Reservation 

Kurt-Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 

fördel för eget förslag. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) och Nils-Erik Edlund (S) reserverar sig mot 

kommunstyrelsens beslut att ärendet ska avgöras idag. 

Ärendet 

I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer att en ny 

länsövergripande överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle 

tas fram. Bakgrunden var att den lagstadgade överenskommelsen om barn 

och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning hade 

löpt ut och skulle revideras, samtidigt som det fanns ett flertal andra 

styrdokument avseende samverkan kring barns och ungas hälsa. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut. 

 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Ärendet bordläggs. 

 

Anneli Hultgren (C) och Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

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

förslag. 



 

Protokoll Sida 18 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner 

att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag om bordläggning 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

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

Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Pär Skagerling (M) 

och John Säljgård (LPO). 

 

Nej röstar Nall Lars-Göran Andersson (S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik 

Edlund (S) och Kurt-Lennart Karlsson (V). 

 

Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 

avgöras idag. 

 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under bifall eller avslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 138 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-09-24 

Missiv 

Underlag för rekommendation Välfärdsrådet  

Minnesanteckningar Välfärdsrådet 210826 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas 

hälsa 



 

Protokoll Sida 19 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 164 Ärende KS 2021-00851 

Klagomål/synpunkter inom socialt stöd och omsorg, 
första halvåret 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ”Analys klagomål/synpunkter första halvåret 

2021 inom socialt stöd och omsorg”. 

Ärendet 

Föreligger analys av inkomna klagomål och synpunkter inom 

förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg för första halvåret 2021. En 

analys är sammanställd för att på ett övergripande sätt se om det går att 

identifiera trender och mönster i inkomna klagomål och synpunkter samt för 

att få underlag till förbättringsåtgärder som en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Detta för att kunna arbeta systematiskt med de åtgärder som 

behövs för att händelser inte skall upprepas. Analysen är framtagen 

gemensamt i ledningsgruppen för socialt stöd och omsorg. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner ”Analys klagomål/synpunkter första halvåret 

2021 inom socialt stöd och omsorg”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 139 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-09-28 

Analys klagomål/synpunkter inom förvaltningsområdet socialt stöd och 

omsorg första halvåret 2021. 



 

Protokoll Sida 20 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 165 Ärende KS 2021-00850 

Avvikelser inom förvaltningsområdet socialt stöd och 
omsorg första halvåret 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ”Avvikelseanalys första halvåret 2021” inom 

socialt stöd och omsorg. 

Ärendet 

Avvikelseanalysen är sammanställd för att på en övergripande nivå 

identifiera trender och mönster i negativa händelser samt för att få underlag 

till förbättringsåtgärder som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 

för att kunna arbeta systematiskt med de åtgärder som behövs för att 

händelser inte skall upprepas. Analysen är framtagen gemensamt i 

ledningsgruppen för socialt stöd och omsorg. 

 

All avvikelsehantering syftar till att komma till rätta med brister i den egna 

verksamheten och förhindra att liknande händelser uppkommer igen, 

utveckla verksamheten och göra den säkrare. 

 

Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen (2010:659). Det 

är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även att 

uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för 

kvalitetsarbetet. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner ”Avvikelseanalys första halvåret 2021” inom 

socialt stöd och omsorg. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 140 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-09-21 

Avvikelseanalys första halvåret 2021. 



 

Protokoll Sida 21 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 166 Ärende KS 2021-01127 

Markanvisningsavtal exploatering bostäder Östanå  

Beslut 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder 

Saltvik 9:2, 65:1 och 107:1 Samt del av Saltvik 118:1 (Östanå) mellan 

Vansbro kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB. 

Ärendet 

Sakofall Bostadsutveckling AB har visat intresse och vill sluta en 

avsiktsförklaring med Vansbro kommun. Vilket innebär upprättande av 

markanvisningsavtal, som ger exploatören ensamrätt att under en avtalad 

tidsperiod, tillsammans med kommunen, verka för att ovan angivet område 

planläggs och bebyggs med flerbostadshus, enligt liknande utformning som 

presenteras i bilaga B. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om Policy för kommunala 

markanvisningar i Vansbro kommun (KS 2021–00117). I punkt 10 i policyn 

står det att: 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut i fråga om markanvisningsavtal och 

markreservationer. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i frågan om överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder 

Saltvik 9:2, 65:1 och 107:1 Samt del av Saltvik 118:1 (Östanå) mellan 

Vansbro kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB. 

 

Pär Skagerling (M), Anneli Hultgren (C) och John Säljgård (LPO) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 142 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-25 

Markanvisningsavtal  

Bilaga A Situationsplan  

Bilaga B Gestaltning 



 

Protokoll Sida 22 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 167 Ärende KS 2021-01103 

Avskrivning av kundfordringar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avskriva kundfordring om 92 934 kronor. 

Ärendet 

I samband med delårsbokslutet görs bedömning av kommunens 

kundfordringar och avskrivning sker av osäkra kundfordringar. Ekonomichef 

har enligt kommunstyrelsen delegationsordning delegation att besluta om 

avskrivning av kundfordringar upp till ett basbelopp. (2021: 47 600 kronor). 

Kommunens långtidsbevakning av kundfordringar sker via Visma 

Collectors. 

 

Den aktuella gäldenären har dock skulder som uppgår till 92 934 kronor och 

beslut krävs av Kommunstyrelsen för avskrivning. Gäldenären har en 

avslutad skuldsanering och fordringarna bedöms inte komma att regleras. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avskriva kundfordring om 92 934 kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 141 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-09-24 



 

Protokoll Sida 23 (24) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 168 Ärende KS 2021-01126 

Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 2021-10-19 KS Au § 144 

Plan- och byggenheten delegationslista 2021-08-25 - 2021-09-29 

Miljökontoret delegationsbeslut 2021-08-25 - 2021-09-29 

Delegationsbeslut SoL fn, 2021-08-03 - 2021-09-28 

Delegationsbeslut LSS 2021-08-03 - 2021-09-28 

Delegationsbeslut SoL ÄO, 2021-08-03 - 2021-09-28 

Delegationsbeslut Ciceron KS Oktober 2021 

Delegationsbeslut IFO 210825-210928 
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KS § 169 Ärende KS 2021-01146 

Rapportering av domar oktober 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Domar och beslut för perioden 2021-08-25 - 2021-09-29 rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 143 

Assistent Individ- och familjeomsorgen, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

 


