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KF § 61 Ärende KF 2021-00072 

Information och meddelanden 

Ärendet 

Protokoll från politiska organ och revisorernas granskning av 

delårsrapporten för den gemensamma hjälpmedelsnämnden är utskickad. 

 

Representant från styrelsen för Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, 

Anders Lundin, informerar om föreningens verksamhet. 

 

Ordförande i styrelsen för Vansbro Teknik AB, Pär Skagerling, informerar 

om att bolaget är i en rättslig process gällande ett miljöbrott. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) informerar om bland 

annat: 

- Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik har inkommit till 

kommunen från Region Dalarna 

- Årligt strategimöte med Trafikverket 

- En ny finansieringsmodell för Visit Dalarna håller på att arbetas fram 

- Tandläkarbrist råder fortsatt i kommunen. 

- Skolinspektionen har genomfört granskning i kommunen. 

 

Kommunchef Catarina Willman informerar om bland annat: 

- En workshop gällande suicidprevention genomfördes 27 oktober med 

representation från Region Dalarna, Vansbro kommun och Polisen 

- Pågående insatser för god och nära vård. Omställningen till en god 

och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig 

delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara 

lättillgänglig och ges med god kontinuitet.  

- Pågående arbete för att möjliggöra bostadsbyggande. 

Beslutsunderlag 

Granskning av delårsrapport Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Direktionen Brandkåren norra Dalarna protokoll 2021-09-28 

Jävsnämnden protokoll 2021-10-11 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning protokoll 2021-10-21 

Kommunstyrelsen protokoll 2021-10-19 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-26 

Stiftelsen Vansbrohems protokoll 2021-08-24 

Styrelsen i Vansbro Teknik AB:s protokoll 2021-10-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27 
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KF § 62 

Interpellationer, frågor, motioner och medborgarförslag 

Ärendet 

Inga interpellationer, frågor, motioner eller medborgarförslag har inkommit 

till dagens sammanträde. 
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KF § 63 Ärende KF 2021-00081 

Presentation av delårsrapport 2021 

Ärendet 

Ekonomichef presenterar Vansbro kommuns delårsrapport för 2021. 
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KF § 64 Ärende KF 2021-00080 

Granskning av delårsrapport 2021 

Ärendet 

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 

per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

 

Granskningen av delårsrapport 2021 har utförts av sakkunniga som biträder 

revisorerna. 

 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av 

delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 

redovisningen. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål fullmäktige beslutat om avseende de finansiella målen 

eftersom samtliga mål har uppnåtts. 

 

Avseende verksamhetsmålen bedömer revisorerna att resultatet i 

delårsrapporten inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om 

eftersom ett av de fyra målen inte bedöms uppnås. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas bedömning av delårsrapport Vansbro 2021 

Granskning av delårsrapport per 2021-08-31 
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KF § 65 Ärende KF 2021-00073 

Delårsrapport 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021. 

Ärendet 

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, som har perspektiven Medborgare och 

kunder, Framtidstro och utveckling och Medarbetare, är det bara målet för 

Medarbetare som inte uppnås. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021. 

 

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

Protokollsutdrag, 2021-10-26 KS § 154 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-10-13 

Delårsrapport augusti 2021 
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KF § 66 Ärende KF 2021-00074 

Antagande av detaljplan för brandstation på fastigheten 
del av Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 

Beslut 

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. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige gav 2018-02-27 ärende KS2018/127 KF § 25 

Jävsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att ändra detaljplanerna 20-

JÄR-2188 och 2021-P122 så att förrättning kan genomföras. I samband med 

att en ny räddningsstation skulle uppföras i Vansbro så ansökte Vansbro 

kommun hos Lantmäteriet om en avstyckning av fastigheterna Grönalid 1:1, 

Grönalid 1:19 och Grönalid 1:24 för industriändamål. Då en del av den 

tänkta industrimarken ligger på vad som i gällande detaljplan är parkmark 

(Lantmäteriets aktnummer 20-Jär-2188) och en annan del av marken ej får 

bebyggas (detaljplan 2021-P122) har förrättningen inte kunnat genomföras. 

 

Även utökning av blåljusverksamhet (ambulansstation) och även annan 

verksamhet inom planområdet kallad R1 - Anläggning för inomhusidrott 

(padel) kräver en planändring. 

 

Konsekvenser 

För att genomföra förrättningen krävs en ändring av gällande detaljplaner. 

Även utökning av verksamheter som ambulansgarage och padelhall kräver 

planändring. 

 

Detaljplanearbetet bekostas av sökande. 
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Slutsats 

Antagande av detaljplan för brandstation medför att förrättning kan 

genomföras och att bygglov kan prövas för verksamheter, som bland annat 

ambulansgarage och padelhall.  

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen. 

 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för brandstation på fastigheten, del av 

Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-26 KS § 155 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-25 

Antagande handling  

Plankarta 
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KF § 67 Ärende KF 2021-00075 

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

Beslut 

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 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-26 KS § 157 

Utredare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Förslag till köpekontrakt/fastighetsreglering. 

Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område. 
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KF § 68 Ärende KF 2021-00076 

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

Beslut 

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 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

42 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-26 KS § 158 

Utredare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Förslag till köpekontrakt 

Karta fastigheten och närliggande område 
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KF § 69 Ärende KF 2021-00083 

Revisionsberättelse 2021 för Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse för Västerdalarnas 

utbildningsförbund för 2021. 

Ärendet 

Revisorerna i Västerdalarnas utbildningsförbund har granskat den 

verksamhet som bedrivits i Västerdalarnas utbildningsförbund. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 

 

Revisorerna har tagit fram två olika revisionsberättelser, som är identiska. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Förbundet har inte beslutat om någon intern kontroll för år 2021 och 

revisorerna 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 revisorerna kan således inte 

bedöma om resultatet enligt årsbokslutet är förenligt med dessa. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner Västerdalarnas 

utbildningsförbunds förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2021 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse för Västerdalarnas 

utbildningsförbund för 2021. 
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Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Robert Losbjer 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Gösta Lindkvist 
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KF § 70 Ärende KF 2021-00077 

Västerdalarnas utbildningsförbunds 
förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021 

Beslut 

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.  

Vid direktionsmötet beslutades att Västerdalarnas utbildningsförbund 

försätts i likvidation och att anmäla likvidationen av Västerdalarnas 

utbildningsförbund för registrering till SCB, vilket är genomfört. 
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Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Årsredovisningen 2021 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-26 KS § 156 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Förvaltningsberättelse och årsbokslut 20210101-20210615 

2021-06-16 sammanträdesprotokoll 

Rättelse av protokoll 2021-06-16 
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KF § 71 Ärende KF 2021-00082 

Ansvarsprövning 2021 för direktionen i Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Stina Munters (C) och Torsten Larsson (KD) deltar ej i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med 

kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 
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KF § 72 Ärende KF 2021-00024 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-26 KS § 159 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 
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KF § 73 Ärende KF 2021-00008 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-26 KS § 160 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-24 



 

Protokoll Sida 21 (23) 

2021-11-08  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 74 Ärende KF 2021-00070 

Avsägelse nämndeman vid Mora Tingsrätt 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Ärendet 

En avsägelse har inkommit från Gösta Lindkvist (S) avseende uppdraget som 

nämndeman vid Mora Tingsrätt från och med 2022-01-01. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-10-08 



 

Protokoll Sida 22 (23) 

2021-11-08  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 75 Ärende KF 2021-00071 

Val av ny nämndeman till Mora tingsrätt 

Beslut 

Monica Ericsson (S) utses till nämndeman vid Mora Tingsrätt från och med 

2022-01-01 till 2023. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja ny nämndeman till Mora Tingsrätt efter 

avsägelse från Gösta Lindkvist (S) från och med 2022-01-01. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Monica Ericsson (S) utses till nämndeman vid Mora Tingsrätt från och med 

2022-01-01 till 2023. 



 

Protokoll Sida 23 (23) 

2021-11-08  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 76 Ärende KF 2021-00063 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag har inkommit. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Uppdraget avser 

perioden fram till och med 2022-10-14. 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27 KF § 

60 eftersom inga förslag hade inkommit. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag har inkommit. 

 


