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KS § 134 

Justering av dagordning 

Beslut 

Ärende KS 2021-01050 Förfrågan om förvärv av fastigheten Skomakaren 3 

läggs till dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärende KS 2021-01050 Förfrågan om förvärv av fastigheten Skomakaren 3 

läggs till dagordningen. 
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KS § 135 Ärende KS 2021-00842 

Strategisk plan 2022-2024 (budget) 

Förslag till kommunfullmäktige 

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 
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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. 

 

I. I övrigt fastställs utarbetat förslag till Strategisk plan 

 

J. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till förvaltningen 

att genomföra de tekniska justeringar som behövs. 

Reservation 

Torsten Larsson (KD) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut 

till förmån för eget förslag. 

 

Nathalie Larsson Berglund (KD) reserverar sig skriftligt mot 

kommunstyrelsens beslut. 

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 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 
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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 

 

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 
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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 

 

J. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till förvaltningen 

att genomföra de tekniska justeringar som behövs. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att reducera överskottsmålet 

med 1 % och fördela 2,3 miljoner kronor till Utbildning, kultur och fritid och 

2,3 miljoner kronor till Äldreomsorgen. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Lars-Olov Liss (C), Nall Lars-Göran Andersson och Anneli Hultgren (C) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förlag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Torsten Larssons (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

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

Säljgård (LPO), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Karin 

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

 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD) och Pär 

Skagerling (M). 

 

Med röstsiffrorna 8 ja och 3 nej finner ordföranden att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 99 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Strategisk plan 2022-2024 

Strategisk plan bilagor 
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KS § 136 Ärende KS 2021-00591 

Verksamhetsberättelse och resultat verksamhetsåret 
2020 Coompanion Dalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

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 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 103 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-09-01 

Coompanion Dalarnas Årsberättelse 2020 
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KS § 137 Ärende KS 2021-00950 

Sammanträdesplan 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan 

för kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för 

kommunstyrelsen och dess utskott. 

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 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för 

kommunstyrelsen och dess utskott. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 105 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-09-09 
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KS § 138 Ärende KS 2021-00919 

Programutbud och utbildningsplatser för Vansbro 
utbildningscenter 2022/2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer programutbud och utbildningsplatser i enlighet 

med Förslag till organisation 2022/2023 för gymnasieskolan Vansbro 

Utbildningscenter för läsåret 2022/2023, enligt förslag daterat 2021-08-24. 

Ärendet 

Huvudmannen för gymnasieverksamheten ska årligen i november 

inrapportera gymnasieorganisation till Dalarnas kommunförbund, inför 

nästkommande års antagning. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer programutbud och utbildningsplatser i enlighet 

med Förslag till organisation 2022/2023 för gymnasieskolan Vansbro 

Utbildningscenter för läsåret 2022/2023. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 106 

Skolchef, tjänsteutlåtande 2021-08-24 
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KS § 139 Ärende KS 2021-00639 

Utredning angående Söderåsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda Söderåsens ägande, 

planering av försäljning och vad kommunen ska hyra. 

Ärendet 

Den 2021-05-24 KS Lb § 32 föreslog kommunstyrelsens utskott Leva och bo 

kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att utreda Söderåsens 

ägande, planering av försäljning och vad kommunen ska hyra. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda Söderåsens ägande, 

planering av försäljning och vad kommunen ska hyra. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 114 

Protokollsutdrag 2021-05-24 KS Lb § 32 
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KS § 140 Ärende KS 2021-00947 

Beslut om att utse skolchef 

Beslut 

Kommunstyrelsen som huvudman för Vansbro kommuns samtliga verk-

samheter inom skolväsendet, utser sektorchef för lärande till skolchef. 

Ärendet 

Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i 

enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8§). 

För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de statliga 

kraven innebär infördes från och med 1 januari 2019 en statligt reglerad 

befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av regler. 

Kommunstyrelsen ska därför enligt den nya bestämmelsen i skolla-gen 

(2010:800) utse en skolchef. 

 

Benämningen skolchef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsen-

det. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är skolchef ska 

hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter 

som gäller för utbildningen. Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte 

lever upp till vissa krav i författningarna ska brister åtgärdas inom ramen för 

sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att 

åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som 

är ytterst ansvarig. Skolchefen ska förutsättas ha en god inblick i 

verksamheterna och bör kunna upptäcka om utbildningen inte lever upp till 

författningskraven i vissa avseenden. Skolchefen ska spela en viktig roll i det 

systematiska kvalitetsarbetet och i att skapa goda förutsättningar för 

rektorerna i deras uppdrag. 

 

I början av januari 2020 (KS 2020/8) beslutades att utse 

förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid till skolchef. 

Förvaltningsorganisationen har nu förändrats och nytt beslut krävs. Till 

funktionen skolchef föreslås sektorchef lärande utses. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen som huvudman för Vansbro kommuns samtliga verk-

samheter inom skolväsendet, utser sektorchef för lärande till skolchef. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 113 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-08-17 
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KS § 141 Ärende KS 2021-00944 

Riktlinjer för riktade statsbidrag 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för riktade statsbidrag, daterade 2021-08-

25. 

Ärendet 

Staten ger kommuner både generella och riktade statsbidrag till 

kommunerna. De generella statsbidragen utbetalas till kommunerna utan 

ansökningsförfarande medan de riktade statsbidragen måste sökas av 

kommunen.  

 

För att underlätta hanteringen av statsbidragen i kommunen, det vill säga för 

att veta vilka som ska sökas, vilka som inte ska sökas och om det krävs 

politiskt beslut har en rutin för detta utarbetats. Materialet har utarbetats i 

ledningsgruppen och en överläggning skedde med kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2021-05-26, varefter materialet justerades. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för riktade statsbidrag, daterade 2021-08-

25. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 112 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Förslag till Riktlinjer för riktade statsbidrag, daterade 2021-09-25 
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KS § 142 Ärende KS 2021-00557 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer utarbetat förslag för ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 

2011:9. 

Ärendet 

Enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9 ska alla som bedriver 

hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt LSS systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Ett förslag till 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har därför utarbetats. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer utarbetat förslag för ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 

2011:9. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 111 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-08-12 

Förslag – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
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KS § 143 Ärende KS 2021-01012 

Ansökan om medlemskap i och medfinansiering av 
Nyföretagarcentrum norra Dalarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i den ideella 

föreningen Nyföretagarcentrum norra Dalarna samt använda del av 

näringslivsfunktionens medel för att finansiera verksamheten med 5 kronor 

per invånare för att starta upp verksamheten 2021 och sedan ett treårigt avtal. 

Ärendet 

Nyföretagarrådgivning i Vansbro kommun har sedan 2005 skötts av 

Näringslivssamverkan och då specifikt i de EU-projekt som alla kommuner i 

norra Dalarna var med i för att bland annat arbeta med dessa frågor. Under 

projekttiden fanns resurser och nätverk att upprätthålla kompetens inom 

området. I och med att projekten tog slut så fortsatte Näringslivssamverkan 

att erbjuda nyföretagarrådgivning med den kunskap som byggts upp tidigare. 

Successivt visade det sig att det var svårt att upprätthålla kunskapsnivån då 

förutsättningar ändras inom området och det inte fanns något nätverk att luta 

oss mot. Näringslivssamverkan hade också så pass få rådgivningar att det var 

svårt att vara riktigt bra inom området. Som en del i nya näringslivsstrategin 

har en halvtidstjänst tagits bort för att istället kunna köpa in kompetens där 

det behövs och medverkan i Nyföretagarcentrum norra Dalarna är precis så 

som man vill arbeta med inköp av extern kompetens. Erbjudandet som 

erhållits är samma som för de andra kommunerna i norra Dalarna och det 

innebär en medfinansiering med 5 kronor per invånare och år i enlighet med 

deras finansieringsmodell.  

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i den ideella 

föreningen Nyföretagarcentrum norra Dalarna samt använda del av 

näringslivsfunktionens medel för att finansiera verksamheten med 5 kronor 

per invånare för att starta upp verksamheten 2021 och sedan ett treårigt avtal. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 110 

Näringslivschef, tjänsteutlåtande 2021-05-31 
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KS § 144 Ärende KS 2021-00575 

Tidplan för planering och genomförande av byggnation 
av förskola och F-3 skola i Vansbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om tidplan för planering och genomförande av 

byggnation av förskola och F-3 skola i Vansbro enligt följande: 

1. Kvartal ett och två 2022: Funktionsprogram och verksamhetsanalys.  

2. Kvartal två 2022: Beslut om funktionsprogram  

3. Investeringsplanering sker i budgetdialog för 2023 våren 2022. 

4. Genomförande 

Ärendet 

Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i centrala Vansbro. Den 

nuvarande lösningen med paviljonger är inte långsiktigt hållbar. Behovet är 

även att få en bra lösning för F-3 verksamheten i Vansbro. 

 

För att slippa ta bort paviljongerna på Förskolan Mossebo när nuvarande 

bygglov går ut, har arbetet med en ny detaljplan för området påbörjats som 

ska möjliggöra att ytan för att bygga en permanent förskola på platsen är 

möjlig. De lokaler som nu nyttjas för F-3 är Parkskolan och Triangeln. Båda 

de byggnaderna stödjer inte verksamheten krav och behov för att kunna 

bedriva en bra skolverksamhet. I den fortsatta utredningen måste det vara en 

helhetssyn på en långsiktig lösning för både F-3 och förskoleverksamheten i 

Vansbro. 

 

För att klara de behov av förskoleplatser som nu finns i Vansbro kommer en 

ny förskoleavdelning att öppnas i Medborgarhuset under hösten 2021. 

För att få en bild av den politiska inriktningen på placering och antal nya 

förskoleavdelningar har frågor ställt till de politiska partierna. Ett antal 

förslag på inriktning har lämnats in till förvaltningen. 

 

En informationskväll genomfördes den 16 mars 2021 där en dialog fördes 

om olika inriktningar och upplägg för att lösa behovet av fler 

förskoleavdelningar med mera. De politiska partiernas förslag är redovisade 

för kommunstyrelsen i tidigare tjänsteutlåtande. 

 

För att komma vidare i processen behöver en tidplan tas fram som redovisar 

de olika huvuddelarna för att komma vidare i arbetet. 
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• Funktionsprogram och verksamhetsgenomgångar förskola och F-3. 

• Politiska beslut om funktionsprogram 

• Beslut om placering av förskola och F-3. 

• Detaljplanearbete. 

• Upphandling konsulter framtagande av handlingar tidiga skeden.  

• Beslut om genomförande 

• Framtagande av entreprenadhandlingar. 

• Upphandling och byggnation. 

• Tider och etappindelningar. 

• Budgetförutsättningar för genomförande. 

 

För att säkerställa vad som ska byggas och hur det ska byggas behöver ett 

funktionsprogram för verksamheterna tas fram. Även en analys av 

demografiska förutsättningar så att byggnationen av nya lokaler är rätt 

dimensionerade. 

 

När i tid det är möjligt att påbörja entreprenaden beror när det finns 

investeringsmedel tillgängliga enligt kommunens investeringsplanering. 

 

Tidplan 

1. Funktionsprogram och verksamhetsanalys. Kvartal ett och Kvartal 

två 2022. 

2. Beslut om funktionsprogram Kvartal två 2022. 

3. Investeringsplanering sker i budgetdialog för 2023 våren 2022.  

4. Genomförande 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till redovisad tidplan för planering och 

genomförande av byggnation av förskola och F-3 skola i Vansbro. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 109 

Sektorchef service och sektorchef lärande, tjänsteutlåtande 2021-08-25 
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KS § 145 Ärende KS 2021-00686 

Ställningstagande om fortsatt drift inom särskilt 
boende och hemtjänst Äppelbo 

Förslag till kommunfullmäktige 

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

01 övergå i egen regi. 

Reservation 

Pär Skagerling (M) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut. 

 

John Säljgård (LPO) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

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 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

01 övergå i egen regi. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 108 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-07-15 
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KS § 146 Ärende KS 2021-00910 

Yttrande angående granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande som svar på revisorernas 

granskning av årsredovisning 2020: 

 

Det stämmer att kommunens mål avseende god ekonomisk hushållning inte 

inbegriper den kommunala koncernen. Koncernmål för god ekonomisk 

hushållning kommer att finnas med i strategisk plan för 2022-2024.  

 

Kommunen har under en tid arbetat med att få med ett koncernperspektiv i 

årsredovisningen. I 2020 års årsredovisning finns exempelvis i flera delar av 

förvaltningsberättelsen text och analys som rör koncernen. Vilket är en 

förbättring från 2019 års bokslut. 

 

Inför bokslutet tog kommunen fram en mall för kommunens 

koncernintressen där organisationerna ska ha med vissa delar i antingen sina 

egna årsredovisningar eller komplettera med text som kommunen kan 

använda till sin årsredovisning. Detta för att analys och resonemang kring 

god ekonomisk hushållning ska kunna göras i kommunens ekonomiska 

rapporter utifrån ett koncernperspektiv. 

 

Regelbundna träffar hålls med Dala vatten och avfall AB, där 

koncerngemensamma frågor diskuteras som till exempel teknikbolagens 

investeringsplaner och deras framtida lånebehov. 

 

Kommunen arbetar även med en investeringsplan för hela koncernen. Syftet 

är att få vetskapen om den framtida investeringsvolym och hur det kan 

komma att påverka kommunens ekonomi och låneutrymme. 

 

I 2020 års bokslut finns även en tabell med i avsnittet ”översikt över 

verksamhetens utveckling” som visar koncernnyckeltal. Även det en 

förbättring sedan 2019 års årsredovisning.  

 

Koncernnyckeltal på personalområdet saknas dock, vilket är ett 

utvecklingsområde. Även där är en mall framtagen som kommunens 

koncernintressen ska svara på till boksluten. Inom samarbetet för DVAAB 

använder bolaget en mall för alla ägarkommuner. 
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Kommunen har tagit steg när det gäller koncernperspektivet i den 

ekonomiska styrningen men det är ett utvecklingsarbete som kommer att 

fortsätta. 

Ärendet 

Revisorerna har överlämnat en granskningsrapport över årsredovisningen för 

2020 för yttrande. 

 

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten 

av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela 

den kommunala koncernen, det vill säga kommunen och dess kommunala 

koncernföretag gemensamt. Revisionen bedömer att målen för god 

ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 

kommunkoncernen som helhet. 

 

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med 

redovisning av åtgärder baserat på den synpunkt som lämnas i rapporten 

senast 2021-09-30. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande som svar på revisorernas 

granskning av årsredovisning 2020: 

 

Det stämmer att kommunens mål avseende god ekonomisk hushållning inte 

inbegriper den kommunala koncernen. Koncernmål för god ekonomisk 

hushållning kommer att finnas med i strategisk plan för 2022-2024.  

 

Kommunen har under en tid arbetat med att få med ett koncernperspektiv i 

årsredovisningen. I 2020 års årsredovisning finns exempelvis i flera delar av 

förvaltningsberättelsen text och analys som rör koncernen. Vilket är en 

förbättring från 2019 års bokslut. 

 

Inför bokslutet tog kommunen fram en mall för kommunens 

koncernintressen där organisationerna ska ha med vissa delar i antingen sina 

egna årsredovisningar eller komplettera med text som kommunen kan 

använda till sin årsredovisning. Detta för att analys och resonemang kring 

god ekonomisk hushållning ska kunna göras i kommunens ekonomiska 

rapporter utifrån ett koncernperspektiv. 
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Regelbundna träffar hålls med Dala vatten och avfall AB, där 

koncerngemensamma frågor diskuteras som till exempel teknikbolagens 

investeringsplaner och deras framtida lånebehov. 

 

Kommunen arbetar även med en investeringsplan för hela koncernen. Syftet 

är att få vetskapen om den framtida investeringsvolym och hur det kan 

komma att påverka kommunens ekonomi och låneutrymme. 

 

I 2020 års bokslut finns även en tabell med i avsnittet ”översikt över 

verksamhetens utveckling” som visar koncernnyckeltal. Även det en 

förbättring sedan 2019 års årsredovisning.  

 

Koncernnyckeltal på personalområdet saknas dock, vilket är ett 

utvecklingsområde. Även där är en mall framtagen som kommunens 

koncernintressen ska svara på till boksluten. Inom samarbetet för DVAAB 

använder bolaget en mall för alla ägarkommuner. 

 

Kommunen har tagit steg när det gäller koncernperspektivet i den 

ekonomiska styrningen men det är ett utvecklingsarbete som kommer att 

fortsätta. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 107 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-23 

Kommunrevisionens granskning av Vansbro kommuns bokslut och 

årsredovisning per 2020-12-31 
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KS § 147 Ärende KS 2021-00933 

Bemanningsekonomi uppföljning augusti 2021  

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering, 2021-08-25, kring arbetet 

med bemanningsekonomi för maj - augusti 2021, i enlighet med beslut i 

ärende KS 2020/23. 

Ärendet 

Bemanningsekonomi var tidigare en del i åtgärdsplanen men beslutades på 

KS 2020-09-15, §175 att lyftas ur åtgärdsplanen och redovisas separat till 

kommunstyrelsen varannan månad (vart annat sammanträde). Upplägg och 

information kring bemanningsekonomi har tidigare delgetts 

kommunstyrelsen i oktober 2019, mars, augusti, september, november 2020, 

januari, februari och april 2021. 

 

Bemanningsekonomi är ett projekt med flera ingående delar. Projektplanen 

innehåller olika delar som exempelvis heltid som norm inklusive 

tillämpningsanvisningar för hur man ska bemanna verksamheterna utifrån de 

avtal som finns, Jotib, schemaläggning. Projektägare är 

kommunledningsgruppen. 

 

Utfallet av bemanningsekonomi följs via olika mått exempelvis 

personalnyckeltal i månadsrapporter och prognoser, det handlar om 

sjukfrånvaro, tim- fyllnad- och övertidsersättningar. 

 

Nedan följer en kort uppdatering av ingående delar som kommunstyrelsen 

beslutat om uppföljning kring. Datumen för uppdateringen finns som tidigare 

under varje rubrik. 

 

Under september och oktober kommer en samlad information att finnas 

kring bemanningsfunktionens planering gällande arbetet med central 

bemanningsfunktion, genomlysning av tjänster, budget och schemaläggning 

inom framförallt äldreomsorgen utifrån Heltid som norm. Denna 

genomlysning pågår nu genom att samordnaren intervjuar och sammanställer 

nuläget på alla enheter. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 
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Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering, 2021-08-25, kring arbetet 

med bemanningsekonomi för maj - augusti 2021, i enlighet med beslut i 

ärende KS 2020/23. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-08 KS Au § 115 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 
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KS § 148 Ärende KS 2021-00818 

Utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2020 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen har mottagit sammanställning av nominerade mottagare 

av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2020. 

2. Utdelning av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2020 sker 

vid Rocknallegalen hösten 2021. 

Ärendet 

Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten utdelas 

för att uppmärksamma de personer som genom sina prestationer är viktiga 

ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun. Utmärkelsen 

utdelas till alla nominerade som under året blivit medaljörer i tävlingar på 

minst SM-nivå oberoende av åldersklass. Enligt Reglemente för Vansbro 

kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten ska 

kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna nomineringar. 

Utdelning sker vid lämpligt evenemang och kan variera från år till år. 

Kommunstyrelsen beslutar om lämpligt evenemang för utdelning av priset. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

1. Kommunstyrelsen har mottagit sammanställning av nominerade mottagare 

av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2020. 

2. Utdelning av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2020 sker 

vid Rocknallegalen hösten 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-08 KS Au § 116 

Sammanställning av nominerade mottagare av utmärkelse för framstående 

insatser inom idrotten 2020 
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KS § 149 Ärende KS 2021-00847 

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

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-08 KS Au § 104 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-08-11 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2021 
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KS § 150 Ärende KS 2021-00824 

Redovisning av delegationsbeslut 

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, 2021-09-08 KS Au § 118 

Delegationsbeslut för SoL funktionsnedsättning för perioden 2021-05-10 - 

2021-08-02 

Delegationsbeslut för LSS för perioden 2021-05-10 - 2021-08-02 

Delegationsbeslut för äldreomsorg för perioden 2021-05-10 - 2021-08-02 

Miljökontoret delegationsbeslut KS 2021-04-21 - 2021-08-24 

Plan- och byggenheten delegationslista KS 2021-05-10 - 2021-08-24 

Delegationsbeslut IFO 2021-08-25 

Redovisning av IFO delegationsbeslut juni 2021 

Delegationslista Ciceron KS 14 september 
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KS § 151 Ärende KS 2021-00789 

Rapportering av domar och beslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar och beslut. 

Ärendet 

Inkomna domar och beslut rapporteras löpande till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar och beslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 117 

Rapportering av domar och beslut juni, daterad 2021-06-10 

Rapportering av domar och beslut juli - augusti, daterad 2021-08-25 

Redovisning av beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterad 2021-

06-22 

Rapportering av domar och beslut meddelade i ärenden skapade under 

perioden 2021-01-13 - 2021-08-30 
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KS § 152 Ärende KS 2021-01050 

Förfrågan om förvärv av fastigheten Skomakaren 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva fastigheten Skomakaren 3 i 

dagsläget. 

Ärendet 

Vansbro kommun har fått förfrågan om att förvärva fastigheten Skomakaren 

3. Fastigheten är lokaliserad i centrala Vansbro vid rondellen Äppelbovägen 

och Södra allégatan. Överläggning på kommunstyrelsens arbetsutskott 

(2021-09-08 KS Au § 100) har genomförts och beslut i frågan ska tas av 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Pär Skagerlings (M) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva fastigheten Skomakaren 3 i 

dagsläget. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Pär Skagerlings (M) förslag. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-12 

 



 
     2021-09-14 

  RESERVATION 

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut 2021-09-14 angående förslag till strategisk 

plan för 2022—2024 avseende budget för 2022. 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag innebärande en utökning av budgeten för 2022 

med 2,3 Mkr för utbildning, kultur och fritid att gå till grundskolan samt med 2,3 Mkr för 

socialt stöd och omsorg att gå till äldreomsorgen. 

Vi föreslår att 2,3 Mkr går till grundskolan för en förstärkt elevhälsa och för ökat stöd till 

elever med särskilda behov. Enligt den senaste statistiken lägger Vansbro kommun betydligt 

mindre resurser på skolan än liknande kommuner och landsbygdskommuner, vilket framgår 

av strategisk plan sidan 18 och Vansbro kommun lägger även betydligt mindre resurser på 

grundskolan än vad som förväntas i statsbidragets utjämningssystem. En ökad satsning på 

grundskolan kan även betraktas som en förebyggande åtgärd. 

Vi föreslår även att 2,3 Mkr går till äldreomsorgen för en ökad grundbemanning på särskilda 

boenden, vilket bör vara till gagn för boenden samt leda till en bättre arbetsmiljö för 

personalen. 

Att istället utöka kommunstyrelsens medel till förfogande med 4,6 Mkr för att användas där 

behov uppstår menar vi är fel väg att gå. Dels bryter det mot principen (sidan 18 i strategiska 

planen) att kommunfullmäktige fördelar medlen till förvaltningsområden och dels innebär 

detta att verksamheterna inte kan planera för en utökning utan måste anpassa sina 

verksamheter till den budget som finns.  

 

Torsten Larsson  Nathalie Larsson Berglund 



 

 

 

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 


