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KS § 18 Ärende KS 2022-00148 

Bildande av kommunalt fastighetsbolag 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. 

 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för 

fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med 

inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram erforderliga underlag upphävs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut: 

Kommunchef ges i uppdrag att anlita extern utredare för att utreda 

möjligheten till bildande av kommunalt fastighetsbolag för kommunens 

allmännytta och fastighetsförvaltning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsbeskrivning. 

 

Finansiering av utredningen sker ur strategisk utveckling. 

Reservation 

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

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

Ärendet 

Utredningar har skett i olika omgångar under de senaste 20 åren kring 

bolagsform, stiftelseform och samverkan för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 (KS 

2020/486) att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda 

gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen 

Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till 

kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag. Uppdraget är inte 

slutfört. 

 

Det mest optimala för dessa verksamheter borde vara att lägga dessa 

samman i ett gemensamt fastighetsbolag och det finns kommuner som efter 
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öppningen att ombilda stiftelser till kommunalt bolag 1992 genomfört 

ombildningen senare. 

 

En utredning bör ske för att utröna möjligheten till att bilda ett kommunalt 

fastighetsbolag för att samordna kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning för att bland annat förenkla samverkan och effektivisera 

fastighetsdriften. Om detta inte är möjligt ska utredningen påvisa förslag till 

lösningar för att effektivisera samverkan mellan verksamheterna, det kan till 

exempel vara att bilda gemensamt driftbolag. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. 

 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för 

fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med 

inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram erforderliga underlag upphävs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut: 

Kommunchef ges i uppdrag att anlita extern utredare för att utreda 

möjligheten till bildande av kommunalt fastighetsbolag för kommunens 

allmännytta och fastighetsförvaltning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsbeskrivning. 

 

Finansiering av utredningen sker ur strategisk utveckling 

 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering med information 

om vad som hänt med tidigare beslut. 

 

Torsten Larsson (KD), Lars-Olov Liss (C), Pär Skagerling (M), Lovisa 

Berglund (C) och John Säljgård (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

I första hand föreslås att kommunstyrelsen avslår förslaget. I andra hand 

föreslås att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Nall Lars-Göran Anderssons 

(S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Nall Lars-Göran Anderssons (S) 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), John 

Säljgård (-), Pär Skagerling (M), Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters (C). 

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

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

 

Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 33, dok.nr. 9652 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-28, dok.nr. 9412 
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KS § 19 Ärende KS 2022-00157 

Uppföljning av budget 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 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. 

Ärendet 

Förslag till budgetfördelning till den strategiska planen färdigställdes i juni 

månad av förvaltningen och planen lämnades in för politisk behandling den 

25 augusti och beslutades av kommunfullmäktige den 27 september. 

Nämndsplanen, som kommunstyrelsen beslutade om senare på hösten, 

bygger på den strategiska planen. 

 

Förändrade förutsättningar som framkommer från det att den strategiska 

planen lämnas in för politisk behandlar till året är slut skulle då framkomma 

först vid årets första prognos som färdigställs i Maj. 

 

I syfte att identifiera kommande budgetavvikelser tidigt har ett arbete gjorts 

samtidigt som verksamheternas detaljbudgetar färdigställts. Det handlar om 

avvikelser som identifierats i augustiprognosen och kommande avvikelser 

som upptäckts i detaljbudgetarbetet. 

 

En sammanställning har tagits fram av de avvikelser som hittills framkommit 

och som har uppkommit efter förvaltningens arbete med förslag till den 

strategiska planen och efter beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Avvikelserna uppgår totalt till cirka 3 miljoner kronor 

vilket skulle göra att årets resultat skulle uppgå till +1,7 miljoner kronor. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
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Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 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. 

 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Torsten Larssons (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torsten Larssons 

(KD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 28, dok.nr. 9647 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-01-27, dok.nr. 9624 

Uppföljning budget 2022 översikt, dok.nr. 9625 
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KS § 20 Ärende KS 2022-00158 

Utse dataskyddsombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Laura Gashi till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges hantering av personuppgifter. 

Laura Gashi utses genom att avtal tecknats med JP Infonet AB och 

utnämningen gäller för perioden 2022-03-01 till och med 2023-02-28. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har genom reglemente utsett kommunstyrelsen att 

ansvara för behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma 

för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens 

registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är 

också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

 

Därför är också kommunstyrelsen ansvarig att utse dataskyddsombud för 

dessa områden. 

 

Genom att utse nytt dataskyddsombud entledigas kommunsekreterare Mikael 

Granath från uppdraget. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen utser Laura Gashi till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges hantering av personuppgifter. 

Laura Gashi utses genom att avtal tecknats med JP Infonet AB och 

utnämningen gäller för perioden 2022-03-01 till och med 2023-02-28. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 29, dok.nr. 9648 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2021-01-24, dok.nr. 9437 
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KS § 21 Ärende KS 2022-00159 

Verksamhetsövergång Förenade Care (Adium) till 
Vansbro kommun, avgränsningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avgränsningar i verksamhetsövergången från 

Förenade Care (Adium) till Vansbro kommun ska gälla omvårdnadspersonal 

(undersköterskor och vårdbiträden) samt sjuksköterskor som vid datum för 

övergången är anställda tillsvidare. De som vid datum för övergången är 

visstidsanställda går över på det avtal som finns vid övergången. 

Ärendet 

Förenade Care (Adium) kommer inte att bedriva verksamhet, särskilt boende 

och hemtjänst, i Äppelbo efter den 31 mars 2022 då avtalet går ut.  

Verksamheten går från den 1 april 2022 över till Vansbro kommun genom en 

så kallad verksamhetsövergång enligt LAS § 6b. Avgränsningarna för 

övergången gäller omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. 

Ledningsfunktion föreslås ej gå över då Vansbro kommun räknar med att 

kunna hantera boendet i den befintliga organisationen. 

 

En arbetsgrupp med medarbetare från Vansbro kommun och Förenade care 

har gjort riskbedömning och arbetar vidare med frågan kring hur 

organisation ska se ut framöver. 

 

De medarbetare som går över till kommunen, går över på sin avtalade 

tjänstgöringsgrad. De som är anställda tillsvidare går över med 

tillsvidareanställning och de som är visstidsanställda vid övergången går 

över på det avtal som finns. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avgränsningar i verksamhetsövergången från 

Förenade Care (Adium) till Vansbro kommun ska gälla omvårdnadspersonal 

(undersköterskor och vårdbiträden) samt sjuksköterskor som vid datum för 

övergången är anställda tillsvidare. De som vid datum för övergången är 

visstidsanställda går över på det avtal som finns vid övergången. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 30, dok.nr. 9649 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 9438 
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KS § 22 Ärende KS 2022-00155 

Deltagande i förstudie avseende utbyggnad-
/ombyggnad av duschar, omklädningsrum och förråd 
vid Snöå skidstadion 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vansbro kommun deltar i den förstudie som 

krävs för att ta ställning till möjlighet till utbyggnad/ombyggnad av duschar, 

omklädningsrum och förråd vid Snöå skidstadion. 

 

Förstudien återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande om 

utbyggnad/ombyggnad av duschar, omklädningsrum och förråd vid Snöå 

skidstadion. 

Ärendet 

Dala-Järna IK har kontaktat kommunen för att få kommunens 

ställningstagande kring fortsatt utveckling av Snöå Skidstadion. Ett första 

möte har skett tillsammans med Dala-Järna IK där de förklarade behovet av 

duschar, omklädningsrum och förråd. För att komma vidare med möjliga 

lösningar och kostnadsberäkning av investering och framtida driftkostnader 

krävs att en förstudie genomförs där kommunen deltar. Förstudien krävs om 

Vansbro kommun ska bevilja utbyggnad/ombyggnad och kunna ta ställning 

till finansiering av ökade driftkostnader för kommunen. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Vansbro kommun deltar i den förstudie som 

krävs för att ta ställning till möjlighet till utbyggnad/ombyggnad av duschar, 

omklädningsrum och förråd vid Snöå skidstadion. 

 

Förstudien återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande om 

utbyggnad/ombyggnad av duschar, omklädningsrum och förråd vid Snöå 

skidstadion. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 31, dok.nr. 9650 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 9432 
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KS § 23 Ärende KS 2022-00156 

Utökat driftbidrag till Vansbrosimningen för underhåll 
av Plasket 

Beslut 

Kommunstyrelsen utökar driftbidraget till Vansbrosimningen med 100 000 

kronor per år för att genomföra underhållsåtgärder enligt underhållsplan som 

är överenskommen mellan förvaltningen i Vansbro kommun och 

Vansbrosimningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av underhållsåtgärder sker 

genom ett engångsbelopp (lån) 1 miljon kronor 2022 för att därefter 

återbetalas genom det årliga driftbidraget. 

 

Finansiering av driftbidraget på 100 000 kronor för 2022 sker via Strategisk 

utveckling och tas med i budgetprocessen från 2023. Engångsbeloppet 2022 

finanserias av kommunens likvida medel. 

Ärendet 

Utomhusbassängen vid Plasket i Vansbro är i stort behov av underhåll för att 

fortsatt kunna hållas öppen under sommaren. Vansbrosimningen har tagit 

fram en investerings-/underhållsplan och även genomfört en statusbesiktning 

av bassängen. De åtgärder som krävs för att kunna driva bassängen vidare 

beräknas uppå till cirka 1 miljon kronor. 

 

Den största åtgärder som behöver genomföras är nytt ytskikt i bassängen 

som innebär beklädnad av bassängen med en bassängduk för att klara upp-

värmning under sommaren och vinterns kallgrader utan att ytskiktet spricker. 

Dessutom behöver åtgärder genomföras för elsäkerhet, renovering 

handikapptoalett, ny utrustning för rening med mera. 

 

För att kunna genomföra underhållsåtgärderna har Vansbrosimningen behov 

av stöd från Vansbro kommun med en utökning av det årliga bidraget på 100 

000 kronor men som utbetalas som ett engångsbelopp på 1 miljon kronor 

2022 för att därefter återbetalas genom det årliga driftbidraget. 

 

Finansiering av driftbidraget på 100 000 kronor för 2022 kan ske via 

Strategisk utveckling och från 2023 utökas budget för föreningsbidrag med 

100 000 kronor. Engångsbeloppet 2022 finansieras ur kommunens likvida 

medel. 
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Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen utökar driftbidraget till Vansbrosimningen med 100 000 

kronor per år för att genomföra underhållsåtgärder enligt underhållsplan som 

är överenskommen mellan förvaltningen i Vansbro kommun och 

Vansbrosimningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av underhållsåtgärder sker 

genom ett engångsbelopp (lån) 1 miljon kronor 2022 för att därefter 

återbetalas genom det årliga driftbidraget. 

 

Finansiering av driftbidraget på 100 000 kronor för 2022 sker via Strategisk 

utveckling och tas med i budgetprocessen från 2023. Engångsbeloppet 2022 

finanserias av kommunens likvida medel. 

 

Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 32, dok.nr. 9651 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-23, dok.nr. 9496 
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KS § 24 Ärende KS 2022-00094 

Remiss avseende Trafikverkets förslag till Nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att besvara Trafikverkets 

remiss av nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att lämna remissvar på Trafikverkets remiss av 

nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att besvara Trafikverkets 

remiss av nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 34, dok.nr. 9653 

Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033, remiss, dok.nr. 9458 

Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033, rapport, dok.nr. 9197 
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KS § 25 Ärende KS 2022-00162 

Handlingsplan Adium, en del av Förenade Care 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner inkommen handlingsplan gällande 

identifierade risker. 

Ärendet 

Uppföljning av avtal mellan Adium omsorg AB och kommunen har gjorts. 

Underlaget till rapporten har samlats in genom enkät och verksamhetsbesök 

hos Adium omsorg AB. Bedömning är att leverantören har en överlag 

fungerande verksamhet, det har dock identifierats risker inom flera områden.  

 

Kommunstyrelsen KS § 197 beslutade att ”Uppföljning av pågående 

entreprenadavtal med Adium en del av Förenade Care föranleder krav på en 

handlingsplan. Leverantören ska senast 2021-12-31 inkomma till 

kommunstyrelsen med handlingsplan på identifierade risker.” 

Leverantören har upprättat en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur 

leverantören arbetar med dessa områden. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner inkommen handlingsplan gällande 

identifierade risker. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 35, dok.nr. 9654 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 

9446 

Handlingsplan för identifierade risker, dok.nr. 9447 
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2022-02-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 26 Ärende KS 2022-00099 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ges information om påbyggnad och ombyggnad av 

Bäckaskogs särskilda boende avseende nuläge, framtid och ekonomi. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 36, dok.nr. 9655 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 9390 



 

Protokoll Sida 16 (17) 

2022-02-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 27 Ärende KS 2022-00090 

Redovisning av delegationsbeslut februari 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut från delegater enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning sker regelbundet till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 37, dok.nr. 9656 

Delegationsbeslut SoL ÄO för period 2022-01-03 - 2022-01-23, dok.nr. 

9462 

Delegationsbeslut SoL FN för period 2022-01-03 - 2022-01-23, dok.nr. 9195 

Delegationsbeslut LSS för period 2022-01-03 - 2022-01-23, dok.nr. 9194 

KS delegationslista miljökontoret 2022-01-01 - 2022-01-27, dok.nr. 9462 

Plan- och byggenheten delegationslista KS 2022-01-01 - 2022-01-27, dok.nr. 

9487 

Redovisning av delegationsbeslut Ciceron februari 2022, dok.nr. 9475 



 

Protokoll Sida 17 (17) 

2022-02-15  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 28 Ärende KS 2022-00169 

Rapportering av domar februari 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Inkomna domar per februari 2022 rapporteras till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 KS Au § 38, dok.nr. 9657 

Rapportering av domar till kommunstyrelsen februari 2022, dok.nr. 9479 

 


