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KS § 40  

Utfärdande av byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd 
på fastigheten Ytteråker 2:5 

Beslut 

1. Ellevio AB, orgnr: 556037-7326, påförs en byggsanktionsavgift om 27 

900 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). Byggsanktionsavgiften avser transformatorstation som 

tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Ärendet 

Bygglov och startbesked för transformatorstation beviljades 2019-06-26. 

Transformatorstationen har sedan färdigställts och tagits i bruk innan 

signerad kontrollplan inlämnats och slutbesked meddelats. 

  

Byggherren har fått möjlighet att inkomma med förklaring varför 

transformatorstationen tagits i bruk innan slutbesked. Synpunkter har 

inkommit 2019-12-05 där byggherren medger att de har tagit 

transformatorstationen i bruk utan att inlämna underlag för slutbesked. 

  

Byggherren har informerats om att en överträdelse har begåtts och att 

sanktionsavgift därför skall utgå i enlighet med Plan- och bygglagen. 

  

Byggherren har fått möjlighet att yttra sig över föreslaget tjänsteutlåtande. 

Byggherren har lämnat följande synpunkter 2020-01-13; 

  

”Hej  

Har några synpunkter på nedanstående förslag:  

Transformatorstationen, en prefabricerad plåtbyggnad med betongsockel, 

placeras på grusbädd. Vår entreprenör gör alla elektriska kopplingar och 

vid godkänd slutbesiktning överlämnas stationen till Ellevio. Ellevio har 

inte ”tillgång” till stationen förrän entreprenaden är slutbesiktad, först då 

är stationen i bruk enligt ABT. Vi har tidigare skickat slutbesked efter att 

stationen har blivit slutbesiktad. 

  

Har kontrollerat mot andra kommuner, som skriver: När arbetet är 

färdigställt ska ni som byggherre söka slutbesked.  

Hur gör ni när man ansluter el, vatten etc. till ett hus, tycker det blir samma 

sak.  
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Enligt bygglovet framgår: Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked 

ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  

  

Hänvisar till 10 kap 4§ sista raden,…., om nämnden inte beslutat annat.  

  

En transformatorstation kan inte jämföras med ett bostadshus. Bestrider 

föreslaget beslut om utfärdande av byggsanktionsavgift.” 

 

Enligt byggherrens synpunkter ovan har de gjort bedömning att 

transformatorstationen inte ansetts färdigställd och därmed inte gjort en 

begäran om slutbesked. Trots att transformatorstationen inte har ansetts 

färdigställd har den tagits i bruk och levererat elström till nätabonnenter. 

  

Sju stycken signerade kontrollplaner och begäran om slutbesked som gäller 

tidigare ärenden om bygglov för transformatorstationer sökta 2018 inkom 

2019-12-18. Kontrollpunkterna i dessa kontrollplaner signerades med 

samma datum som inlämnandet och det skedde efter det att byggherren 

erhållit möjlighet till förklaring i detta tillsynsärende. 

  

I bygglovet med startbesked framgår det att byggnadsverket inte får tas i 

bruk innan slutbesked meddelats, nämnden har ej beslutat annat i detta 

ärende. 

  

Att ta ett byggnadsverk i bruk varierar beroende på vad den är ämnad för. 

Byggherren hänvisar till när anslutning av el, vatten m.m. sker till ett 

bostadshus. Skillnaden mellan ett bostadshus som tas i bruk och en 

transformatorstation är att syftet med en bostad är bostadsanvändning och 

syftet med en transformatorstation är att leverera el-ström till abonnenter. 

Ett bostadshus tas i bruk när inflyttning sker medan en transformatorstation 

tas i bruk när den börjar leverera el externt till abonnenter. Det är 

byggnadsverkets användning som avgör hur den tas i bruk. 

  

Om överträdelser i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 

startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 

slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 §. 

  

Enligt 11 kap 51 och 53 §§ skall tillsynsmyndigheten (byggnadsnämnden) 

ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en 

bestämmelse i 8 – 10 kap. Avgiften skall tas ut även om överträdelsen inte 

har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
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En byggsanktionsavgift skall enligt 11 kap 57 § 1 tas ut av den som när 

överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 

överträdelsen avser. Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra 

sig, enligt 11 kap 58 §. 

  

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 

avgiftsskyldige, enligt 11 kap 59 §. Enligt 61 § skall en byggsanktionsavgift 

betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har 

delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

  

Möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgift I vissa situationer ska eller 

får byggnadsnämnden sätta ned en byggsanktionsavgift trots att det skett en 

avgiftspliktig överträdelse. 

  

Möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgift 

I vissa situationer ska eller får byggnadsnämnden sätta ned en 

byggsanktionsavgift trots att det skett en avgiftspliktig överträdelse. 

  

Om avgiften blir orimligt hög 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en 

fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 

har skett. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 

skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl 

kan anses vara av mindre allvarlig art. 

  

Motivering av beslut 

Enligt 11 kap 53 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) skall en 

byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet. 

  

Byggherren har levererat el-ström till nät-abonnenter trots att de i sina 

synpunkter inte haft tillgång till transformatorstationen då 

entreprenadbesiktningen inte varit utförd. 

  

Enligt bifogad mailkonversation framgår det att transformatorstationen 

tagits i bruk innan entreprenadbesiktning skett. 

  

Enligt kommunstyrelsens bedömning av överträdelsen är den ej av mindre 

allvarlig art så att en nedsättning av byggsanktionsavgiften är möjlig. 

Överträdelsen bedöms som allvarlig då man börjat leverera el-ström trots att 

transformatorstationen inte genomgått entreprenadbesiktning och ej heller 

begärt slutbesked för åtgärden. 
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Då en överträdelse mot Plan- och bygglagens bestämmelser om slutbesked 

har skett skall beräknad byggsanktionsavgift i enlighet med 9 kap 18 § 4 

Plan- och byggförordningen påföras byggherren. 

  

Beslutsunderlag 

Handlingar                   Ankomstdatum 

Synpunkter                  2020-01-13 

Förklaring                    2019-12-05 

Mailkonversation          2019-12-02 

Bilaga 1, beräkning      2019-12-17 

  

Upplysningar 

Beslutet expedieras till byggherren. 

  

Detta beslut kan överklagas enligt bifogad besvärshänvisning.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Ellevio AB, orgnr: 556037-7326, påförs en byggsanktionsavgift om 27 

900 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). Byggsanktionsavgiften avser transformatorstation som 

tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-02-24 

E-postkorrespondens 
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KS § 41  

Utfärdande av byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd 
på fastigheten Västgård 7:1 

Beslut 

1. Ellevio AB, orgnr: 556037-7326, påförs en byggsanktionsavgift om 27 

900 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). Byggsanktionsavgiften avser transformatorstation som 

tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Ärendet 

Bygglov och startbesked för transformatorstation beviljades 2018-11-28. 

Transformatorstationen har sedan färdigställts och tagits i bruk innan 

signerad kontrollplan inlämnats och slutbesked meddelats. 

  

Byggherren har fått möjlighet att inkomma med förklaring varför 

transformatorstationen tagits i bruk innan slutbesked. Synpunkter har 

inkommit 2019-12-16 där byggherren medger att de har tagit 

transformatorstationen i bruk utan att inlämna underlag för slutbesked. 

  

Byggherren har informerats om att en överträdelse har begåtts och att 

sanktionsavgift därför skall utgå i enlighet med Plan- och bygglagen. 

  

Byggherren har fått möjlighet att yttra sig över föreslaget tjänsteutlåtande. 

Byggherren har lämnat följande synpunkter 2020-01-13; 

  

”Hej  

Har några synpunkter på nedanstående förslag:  

Transformatorstationen, en prefabricerad plåtbyggnad med betongsockel, 

placeras på grusbädd. Vår entreprenör gör alla elektriska kopplingar och 

vid godkänd slutbesiktning överlämnas stationen till Ellevio. Ellevio har 

inte ”tillgång” till stationen förrän entreprenaden är slutbesiktad, först då 

är stationen i bruk enligt ABT. Vi har tidigare skickat slutbesked efter att 

stationen har blivit slutbesiktad. 

  

Har kontrollerat mot andra kommuner, som skriver: När arbetet är 

färdigställt ska ni som byggherre söka slutbesked. Hur gör ni när man 

ansluter el, vatten etc. till ett hus, tycker det blir samma sak.  
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Enligt bygglovet framgår: Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked 

ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  

  

Hänvisar till 10 kap 4§ sista raden,…., om nämnden inte beslutat annat.  

  

En transformatorstation kan inte jämföras med ett bostadshus.  

  

Bestrider föreslaget beslut om utfärdande av byggsanktionsavgift.” 

 

Enligt byggherrens synpunkter ovan har de gjort bedömning att 

transformatorstationen inte ansetts färdigställd och därmed inte gjort en 

begäran om slutbesked. Trots att transformatorstationen inte har ansetts 

färdigställd har den tagits i bruk och levererat elström till nätabonnenter. 

  

Sju stycken signerade kontrollplaner och begäran om slutbesked som gäller 

tidigare ärenden om bygglov för transformatorstationer sökta 2018 inkom 

2019-12-18. Kontrollpunkterna i dessa kontrollplaner signerades med 

samma datum som inlämnandet och det skedde efter det att byggherren 

erhållit möjlighet till förklaring i detta tillsynsärende. 

  

I bygglovet med startbesked framgår det att byggnadsverket inte får tas i 

bruk innan slutbesked meddelats, nämnden har ej beslutat annat i detta 

ärende. 

  

Att ta ett byggnadsverk i bruk varierar beroende på vad den är ämnad för. 

Byggherren hänvisar till när anslutning av el, vatten m.m. sker till ett 

bostadshus. Skillnaden mellan ett bostadshus som tas i bruk och en 

transformatorstation är att syftet med en bostad är bostadsanvändning och 

syftet med en transformatorstation är att leverera el-ström till abonnenter. 

  

Ett bostadshus tas i bruk när inflyttning sker medan en transformatorstation 

tas i bruk när den börjar leverera el externt till abonnenter. Det är 

byggnadsverkets användning som avgör hur den tas i bruk. 

  

Om överträdelser i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 

startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 

slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 §. 

  

Enligt 11 kap 51 och 53 §§ skall tillsynsmyndigheten (byggnadsnämnden) 

ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en 

bestämmelse i 8 – 10 kap. Avgiften skall tas ut även om överträdelsen inte 

har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
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En byggsanktionsavgift skall enligt 11 kap 57 § 1 tas ut av den som när 

överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 

överträdelsen avser. 

  

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 

som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig, enligt 11 kap 58 §. 

  

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 

avgiftsskyldige, enligt 11 kap 59 §. Enligt 61 § skall en byggsanktionsavgift 

betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har 

delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

  

Möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgift 

I vissa situationer ska eller får byggnadsnämnden sätta ned en 

byggsanktionsavgift trots att det skett en avgiftspliktig överträdelse. 

  

Om avgiften blir orimligt hög 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en 

fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 

har skett. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 

skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl 

kan anses vara av mindre allvarlig art. 

  

Motivering av beslut 

Enligt 11 kap 53 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) skall en 

byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet. 

  

Byggherren har levererat el-ström till nät-abonnenter trots att de i sina 

synpunkter inte haft tillgång till transformatorstationen då 

entreprenadbesiktningen inte varit utförd. 

  

Enligt bifogad mailkonversation framgår det att transformatorstationen 

tagits i bruk innan entreprenadbesiktning skett. 

  

Enligt Plan- och byggenhetens bedömning av överträdelsen är den ej av 

mindre allvarlig art så att en nedsättning av byggsanktionsavgiften är 

möjlig. Överträdelsen bedöms som allvarlig då man börjat leverera el-ström 

trots att transformatorstationen inte genomgått entreprenadbesiktning och ej 

heller begärt slutbesked för åtgärden. 

  

Då en överträdelse mot Plan- och bygglagens bestämmelser om slutbesked 

har skett skall beräknad byggsanktionsavgift i enlighet med 9 kap 18 § 4 

Plan- och byggförordningen påföras byggherren. 
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Beslutsunderlag 

Handlingar                 Ankomstdatum 

Synpunkter                2020-01-13 

Förklaring                  2019-12-16 

Bilaga 1, beräkning     2019-12-17 

  

Upplysningar 

Beslutet expedieras till byggherren. 

  

Detta beslut kan överklagas enligt bifogad besvärshänvisning.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Ellevio AB, orgnr: 556037-7326, påförs en byggsanktionsavgift om 27 

900 kronor att erläggas enligt 11 kap 51 §, 57 § 2 Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). Byggsanktionsavgiften avser transformatorstation som 

tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 

2. Byggsanktionsavgiften skall betalas inom två månader efter att 

byggherren har delgivits beslutet, enligt 11 kap 61 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2020-02-10 

E-postkorrespondens 
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KS § 42 Ärende KS 2020/200 

Investering i nybyggnad av ambulansstation 

Förslag till kommunfullmäktige 

Under förutsättning av att Region Dalarna fattar erforderliga beslut beslutar 

kommunfullmäktige att avsätta 14,4 mkr i investeringsmedel för att bygga 

en ny ambulansstation åt Region Dalarna i anslutning till befintlig 

Brandstation. Dessa investeringsmedel ingår inte i den investeringsram som 

kommunen årligen avsätter då investeringen är intäktsfinansierad. 

  

600 tkr avsätts för Vansbro kommuns del för ny entréfunktion och mindre 

anpassningar i befintlig byggnad. Totalt avsätts 15 mkr för investeringen. 

  

Innan påbörjande av projektering och byggnation ska principer för 

hyressättning och preliminärt hyreskontrakt vara undertecknat av parterna. 

Ärendet 

Region Dalarna och den ambulansverksamhet som bedrivs i Vansbro 

behöver nya lokaler. Idag förhyr Regionen lokaler vid vårdcentralen 

Bäckaskog. De lokalerna är idag inte ändamålsenliga för ambulansens 

verksamhet. Vid tecknandet av nytt hyreskontrakt 2019 med Regionen 

erbjöd sig Vansbro kommun att se vilka möjligheter som finns att bygga en 

ny ambulansstation. Det bästa alternativet är att bygga till nuvarande 

Brandstation och samnyttja så många ytor som möjligt i nuvarande 

Brandstationsbyggnad. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Under förutsättning av att Region Dalarna fattar erforderliga beslut föreslås 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 14,4 mkr i 

investeringsmedel för att bygga en ny ambulansstation åt Region Dalarna i 

anslutning till befintlig Brandstation. Dessa investeringsmedel ingår inte i 

den investeringsram som kommunen årligen avsätter då investeringen är 

intäktsfinansierad. 

  

600 tkr avsätts för Vansbro kommuns del för ny entréfunktion och mindre 

anpassningar i befintlig byggnad. Totalt avsätts 15 mkr för investeringen. 

  

Innan påbörjande av projektering och byggnation ska principer för 

hyressättning och preliminärt hyreskontrakt vara undertecknat av parterna. 
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Beslutsunderlag 

Tf. fastighetschef, tjänsteutlåtande 2020-02-24 
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KS § 43 Ärende KS 2020/151 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktiges presidium att 

genomföra en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

  

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges demokratiberedning 

upphör och att dess ledamöter och ersättare entledigas. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att styrande dokument revideras enligt 

följande: 

- I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun, fastställd 

2019-05-27 § 66, stryks demokratiberedningen i §§ 46 och 54. Hela § 56 

stryks. 

- I Reglemente för kommunalt partistöd, fastställt 2017-09-18 § 80, stryks 

meningen om att demokratiberedningen bereder återrapportering av 

partistöd. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bereda 

arbetsordningen och reglementen åt fullmäktige. 

  

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut, ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på demokratiarbetet 

kan fortsätta och utvecklas. 
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Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Inte göra några förändringar avseende fullmäktiges beredningar. 

2. Tillsätta en parlamentarisk grupp för att göra en översyn av utskottens 

arbetsuppgift och innehåll. 

3. Uppdra åt tillsatt parlamentarisk grupp att ta fram förslag på utskotts 

storlek och tillsättning. 

  

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet samt föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att genomföra en vägledningsdebatt 

avseende kommunens framtida demokratiarbete.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att 

kommunstyrelsen bordlägger ärendet samt föreslår att fullmäktiges 

presidium genomför en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-18   
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KS § 44 Ärende KS 2019/663 

Webbsändning av fullmäktiges sammanträden 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av kommunens ekonomiska 

situation inte under 2020 och 2021 införa webbsändning av fullmäktiges 

sammanträden. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att under 2021 åter ta upp frågan om 

införande av webbsändning av fullmäktiges sammanträden. 

Ärendet 

Den 18 november 2019 fastställde kommunfullmäktige i Vansbro en 

handlingsplan med syfte att vitalisera fullmäktige och dess sammanträden. I 

denna plan gavs kommunstyrelsen bland annat i ”uppdrag att utreda 

förutsättningarna för webbsändning av fullmäktiges sammanträden”. Målet 

med en eventuell webbsändning angavs vara att kommunens medborgare 

ska ges goda förutsättningar att ta del av debatten i fullmäktige. 

  

Ärendet har utretts och två förslag till lösningar har presenterats avseende 

införande av webbsändningar. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Med anledning av kommunens ekonomiska situation inte under 2020 och 

2021 införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden. 

2. Under 2021 åter ta upp frågan om införande av webbsändning av 

fullmäktiges sammanträden. 

 

Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), Kurt-Lennart Karlsson (V) och 

Lovisa Berglund (C) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-02-15 

Utredning - förutsättningar för webbsändning av fullmäktiges 

sammanträden, daterad 2020-02-15   
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KS § 45 Ärende KS 2019/226 

Motion om ett klimatneutralt Vansbro 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och att kommunstyrelsen 

tar hänsyn till initiativet i samband med prioritering av uppdrag i samband 

med arbetet med Strategisk plan 2021-2023. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionären föreslår Vansbro kommun snarast 

upprättar en åtgärdsplan för att nå koldioxidutsläpp om netto noll senast år 

2035. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och att kommunstyrelsen 

tar hänsyn till initiativet i samband med prioritering av uppdrag i samband 

med arbetet med Strategisk plan 2021-2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-23   



 

Protokoll Sida 25 (50) 

2020-03-10  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 46 Ärende KS 2019/402 

Motion om ett Vansbro utan engångsplast 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att ett löpande 

arbete i förvaltningen genomförs för att fasa ut engångsplast enligt 

motionärens förslag. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionären förslår att engångsbestick (gafflar, 

knivar, skedar och ätpinnar), engångstallrikar, sugrör, tops i plast, 

ballongpinnar i plast och plaster som kan nedbrytas genom oxidation (oxo-

plaster), snabbmatsförpackningar och expanderad polystyren fasas ut ur den 

kommunala verksamheten. Samt ser över om det finns fler plastprodukter i 

vi verksamheten som kan fasas ut. 

  

I Strategisk plan för 2020-2022 har de 17 målen i Agenda 2030 inarbetats 

och förvaltningen har nu ett ansvar att genomföra aktiviteter för att nå 

målen. I samband med nya upphandlingar kommer hänsyn tas till nya krav 

gällande engångsplast och förvaltningen behöver se över möjligheter till 

utbyte av produkter löpande för att minska kommunens konsumtion av 

plaster. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att ett löpande 

arbete i förvaltningen genomförs för att fasa ut engångsplast enligt 

motionärens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-23   
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KS § 47 Ärende KS 2019/1046 

Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Serviceplan för Vansbro kommun 

2020-2022 med följande ändringar: 

1. Lydelsen i sista meningen under avsnittet Kommunala servicepunkter 

ändras till ”De kommunala servicepunkterna ska utvärderas och i de fall de 

ska vara kvar regleras i särskilt avtal mellan föreningen och kommun”. 

2. Lydelsen i sista punktsatsen under avsnittet Kommunala målsättningar för 

service på landsbygden ändras till ”Vansbro kommuns politiska ledning ska 

träffa Kommunbygderådet vid minst tre tillfällen per år för att följa upp 

serviceplanen”. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta handlingsplan för 2020 

under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om Serviceplan för 

Vansbro kommun 2020- 2022. 

Ärendet 

Syftet med serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga 

servicen, både kommersiell och offentlig, som finns på landsbygden samt ha 

en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den nivån ska 

upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region 

Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller 

initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan 

erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill 

utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens 

översiktsplanearbete. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 med följande ändringar: 

1. Lydelsen i sista meningen under avsnittet Kommunala servicepunkter 

ändras till ”De kommunala servicepunkterna ska utvärderas och i de fall de 

ska vara kvar regleras i särskilt avtal mellan föreningen och kommun”. 

2. Lydelsen i sista punktsatsen under avsnittet Kommunala målsättningar för 

service på landsbygden ändras till ”Vansbro kommuns politiska ledning ska 

träffa Kommunbygderådet vid minst tre tillfällen per år för att följa upp 

serviceplanen”. 
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Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta handlingsplan för 2020 

under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om Serviceplan för 

Vansbro kommun 2020-2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-23 

Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 

Handlingsplan för år 2020 utifrån Serviceplan 2020-2022   
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KS § 48 Ärende KS 2020/229 

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrift om förbud mot eldning 

utomhus. 

Ärendet 

Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer 

avseende eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en vägledning för 

eldning utomhus för att underlätta för kommuner och enskilda. Nu gällande 

lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet att fatta 

beslut om eldningsförbud till ett kommunalförbund, därför behöver 

respektive medlemskommun fatta beslut om föreskrifter som reglerar förbud 

mot eldning utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av 

bränder i skog och mark. 

  

I föreskriften tydliggörs att Brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och 

beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 

eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller ej. Brandkåren hanterar 

eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för 

planerade naturvårdsbränningar. 

  

Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre, detta 

hanteras som tidigare av brandkåren tillsammans med länsstyrelsen och 

omfattas inte av föreskriften om förbud mot eldning utomhus. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrift om förbud mot eldning 

utomhus. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-03-02 

Förslag till föreskrift om förbud mot eldning utomhus 

Bilaga, vägledning avseende generella undantag från eldningsförbud 
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KS § 49 Ärende KS 2020/109 

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 motionen inte beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under våren och ett under 

hösten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-02-03   
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KS § 50 Ärende KS 2019/920 

Tillsyn av riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av Diskrimineringsombudsmannens (DO) 

beslut gällande tillsyn av riktlinjer och rutin avseende trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier. 

Ärendet 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde 2017/2018 en 

tillsynsinsats riktad mot kommuner och landsting för att säkerställa att 

kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

  

Vid den tidpunkten fanns ingen sådan riktlinje framtagen i Vansbro 

kommun, nu finns ett förslag. 

  

Vansbro kommun lämnade in det framarbetade förslaget på riktlinje och DO 

bedömer att handlingen inte uppfyller kraven på det som avses i 3 kap. 6§ 

diskrimineringslagen (2008:567), DL. DO kräver att det ska framgå av 

riktlinjen att det avståndstagande som riktlinjen ger uttryck för även ska 

omfatta repressalier. 

  

Med den bedömningen avslutar DO ärendet och kommer att återkomma till 

kommunen under 2020 för att kontrollera ett det efterlevs. 

  

Riktlinjen som skickades till DO är nu uppdaterad enligt DO:s beslut att 

även omfatta repressalier. Den hanteras nu via ledningsgruppen och 

kommer därefter att fastställas av personalchef enligt gällande styrmodell. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av Diskrimineringsombudsmannens (DO) 

beslut gällande tillsyn av riktlinjer och rutin avseende trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier. 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2020-02-25 

Diskrimineringsombudsmannens beslut 2020-01-14   
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KS § 51 Ärende KS 2020/203 

Riktlinjer för rekrytering 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för rekrytering KS 2014/93. 

Ärendet 

Riktlinjer för rekrytering antogs 2014, KS2014/93, enligt då gällande 

styrmodell av kommunstyrelsen. 

  

En uppdatering av riktlinjerna har nu gjorts där bland annat 

rekryteringsordningen är ändrad liksom information kring de 

registerkontroller som behövs vid anställning i till exempel skola och 

förskola. Liksom i tidigare riktlinje finns stöd i hur man genomför en 

behovsanalys och hur vilka steg men behöver ta som anställande chef för att 

säkerställa en kompetensbaserad rekrytering och att man arbetar enligt de 

lagkrav som finns ibland annat Diskrimineringslagen. 

  

Riktlinjer inom personalområdet antas enlig Vansbro kommuns gällande 

styrsystem av personalchef. För att en uppdatering av riktlinjerna ska kunna 

göras behöver de tidigare riktlinjerna upphävas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för rekrytering KS 2014/93. 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2020-02-25   
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KS § 52 Ärende KS 2020/201 

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet 2019, inklusive bilagorna”. 

Ärendet 

Under 2019 har arbetsmiljöarbetet varit ett prioriterar område. 

Utbildningsinsatser har genomförts både för chefer, skyddsombud och 

förtroendevalda i systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk- och 

social arbetsmiljö. 

  

Arbetsmiljöverket genomförde 2019 en landsomfattande turné där man 

träffade kommunstyrelserna i landets kommuner för att informera om 

arbetsgivaransvaret. På det mötet påtalade de bland annat att det var viktigt 

med en analys av den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Den analysen finns nu i bifogad rapport. 

  

HME-enkäten har genomförts och visar en liten förbättring på totalen. 

Handlingsplaner på varje arbetsplats ska tas fram senast 28 februari. 

  

Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud har ökat mellan 2018 och 

2019. 

  

Chefernas arbetsmiljö har genomlysts med hjälp av Chefoskopet, det har 

utmynnat i en handlingsplan som arbetas med på chefsträffarna. 

  

Omställningsfonden har beviljat en del insatser för förebyggande insatser 

under 2019 och 2020, exempelvis utbildningar. 

  

Ett nytt samverkansavtal har arbetats fram utifrån det centrala avtalet. Det 

lokala avtalet ger förutsättningar för att ha andra samverkansnivåer mot 

tidigare avtal. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet 2019, inklusive bilagorna”. 
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Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2020-02-17 

Rapport med bilagar, Årlig uppföljning av arbete 2019   
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KS § 53 Ärende KS 2019/823 

Kvalitetsuppföljning extern utförare Adium omsorg AB 
2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Adium omsorg senast 2020-05-20 ska 

inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplan på 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. Granskning av den sociala dokumentationen har 

genomförts. Bedömning är att leverantören har en överlag fungerande 

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

gällande brister i den sociala dokumentationen bedöms föranleda behov av 

en handlingsplan. 

  

Övriga identifierade risker bedöms inte föranleda behov av särskild 

handlingsplan men kommer att följas upp i samband med 2020 års 

avtalsuppföljning. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Adium omsorg senast 2020-05-20 ska 

inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplan på identifierade risker. 

  

Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt system- och verksamhetsutvecklare, 

tjänsteutlåtande 2020-02-17   
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KS § 54 Ärende KS 2019/990 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Vansbro kommun för år 2019. 

Ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 

patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 

av den. I bilagd patientsäkerhetsberättelse har sammanställts det 

patientsäkerhetsarbete som genomförts under 2019. 

  

Under år 2019 har Socialt stöd och omsorg, Vansbro kommun arbetat för en 

patientsäker vård på olika nivåer och med olika yrkesgrupper. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Vansbro kommun för år 2019. 

Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt verksamhetschef enligt hälso- och 

sjukvårdslagen, tjänsteutlåtande 2020-02-13 

Patientsäkerhetsberättelse Vansbro kommun 2019   
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KS § 55 Ärende KS 2019/991 

Mål för patientsäkerhetsarbetet 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för 

år 2020. 

Ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera 

sina mål för patientsäkerhetsarbetet. Målen för patientsäkerhetsarbetet ska 

hållas tillgängliga för den som önskar ta del av den. I bilagda mål för 

patientsäkerhetsarbetet finns uppställda mål för det patientsäkerhetsarbete 

som planeras under 2020. 

  

Under år 2019 har Socialt stöd och omsorg, Vansbro kommun arbetat för en 

patientsäker vård på olika nivåer och med olika yrkesgrupper. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för 

år 2020. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.   



 

Protokoll Sida 37 (50) 

2020-03-10  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 56 Ärende KS 2020/143 

Ansökan om att ingå samverksavtal med 
Byggindustrins Yrkesnämnd 

Beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om avtal för att Lärcentrum ska bli godkänd att 

starta individuella lärlingsutbildningar inom bygg- och anläggning samt att 

ansöka om avtal för att bli godkänd utbildningsgivare. 

Ärendet 

Lärcentrum Vansbro bedriver lärlingsutbildning (arbetsplatsförlagt lärande) 

för vuxna och utbildningarna följer Skolverkets nationella kursplaner och 

yrkespaket. Utbildning startas individuellt och kontinuerligt under hela året 

efter individens och branschens behov. 

  

Lärcentrum har efterfrågan på att starta upp lärlingsutbildning inom Bygg 

och anläggning. För att starta sådan utbildning krävs inför detta ett avtal för 

att säkerställa branschens kvalitetskrav. Det krävs ett godkännande som 

utbildningsgivare från Byggindustrins yrkesnämnd (BYN). 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen ansöker om avtal för att Lärcentrum ska bli godkänd att 

starta individuella lärlingsutbildningar inom bygg- och anläggning samt att 

ansöka om avtal för att bli godkänd utbildningsgivare. 

Beslutsunderlag 

Rektor lärcentrum, tjänsteutlåtande 2020-02-04   
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KS § 57 Ärende KS 2020/158 

Ansökan om undersköterskeutbildning 

Beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om att Lärcentrum ska bli godkänd att starta 

individuell lärlingsutbildning till undersköterska. 

Ärendet 

Lärcentrum Vansbro bedriver lärlingsutbildning (arbetsplatsförlagt lärande) 

för vuxna och utbildningarna följer Skolverkets nationella kursplaner och 

yrkespaket. Utbildning startas individuellt och kontinuerligt under hela året 

efter individens och branschens behov. 

  

Lärcentrum har efterfrågan på att starta upp lärlingsutbildning 

undersköterska. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen ansöker om att Lärcentrum ska bli godkänd att starta 

individuell lärlingsutbildning till undersköterska. 

Beslutsunderlag 

Rektor lärcentrum, tjänsteutlåtande 2020-02-10   
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KS § 58 Ärende KS 2020/165 

Inpasseringssystem till simhallen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen om ungefärlig kostnad för 

inpasseringssystem till simhallen. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att sammanföra uppdraget om 

inpasseringssystem med uppdraget att utarbeta underlag för politiskt 

ställningstagande kring viljeinriktning för simhallen med beslut i 

kommunstyrelsen den 7 april. 

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-02-11 § 18 ska förvaltningen 

kostnadsberäkna tidigare redovisad åtgärd (ärende KS 2018/451) ”Ett 

inpasseringssystem till simhallen, i syfte att öka tillgängligheten och minska 

personalstyrkan” till kommunstyrelsen den 10 mars 2020. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av informationen om ungefärlig kostnad för 

inpasseringssystem till simhallen. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att sammanföra uppdraget om 

inpasseringssystem med uppdraget att utarbeta underlag för politiskt 

ställningstagande kring viljeinriktning för simhallen med beslut i 

kommunstyrelsen den 7 april. 

Beslutsunderlag 

Enhetschef för simhall, tjänsteutlåtande 2020-02-18   



 

Protokoll Sida 40 (50) 

2020-03-10  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 59 Ärende KS 2020/181 

Revidering av verksamheten inom sommarkollo 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av kommunens ekonomiska 

situation inte arrangera sommarkollo. 

Ärendet 

2016 arrangerade Vansbro kommuns integrationsenhet för första året 

avgiftsfritt sommarkollo för målgruppen barn i årskurs 4 till 9. Tanken har 

varit att kollot är öppet för alla inom målgruppen men på ett icke utpekande 

sätt har det givetvis särskilt gynnat familjer med snävare ekonomiska 

förutsättningar. Efter nedläggningen av Integrationsenheten har 

förvaltningsområdet Utbildning, kultur och fritid ansvarat för sommarkollot. 

  

Sommarkollot har finansierats av en egen budget på 100 000 kronor plus 

årligt statsbidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter om cirka 60 000 - 

70 000 kronor. 2020 kommer inte detta statsbidrag att återkomma. 

  

Intresset och responsen på sommarkollot har inte varit större än att alla som 

anmält intresse har fått plats (max 20 - 25 barn). Det har en tendens att bli 

samma barn som återkommer och antalet har minskat senaste året. De barn 

som deltar har i utvärderingar varit väldigt nöjda och har ofta uttalat önskan 

om kollo påföljande år. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av kommunens ekonomiska 

situation inte arrangera sommarkollo.   
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KS § 60 Ärende KS 2020/61 

Informationshanteringsplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer informationshanteringsplan för den 

information som inkommer och uppstår i de processer som ingår i 

kommunstyrelsens ansvarsområde, att gälla från och med 2020-01-01. 

Ärendet 

Den nu gällande informationshanteringsplanen antogs av kommunstyrelsen 

2018-05-28. Som ett led i det pågående informationssäkerhetsarbetet har 

verksamheterna fortsatt att kartlägga sina informationshanteringsplaner och 

det har även tillkommit verksamheter (Lärcentrum och Västerdalarnas 

utbildningscenter) som kartlagt sina processer i syfte att finna 

handlingar/information för att klassificera dessa i enlighet med den struktur 

som tagits fram av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, ett 

samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och 

Regioner. 

  

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen 

(1990:782) ska en beskrivning av förvaltningens arkiv och allmänna 

handlingar upprättas. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är kommunen 

skyldig att tillse att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt, korrekt 

och öppet sätt i förhållande till den registrerade. 

  

Det pågående informationssäkerhetsarbetet syftar till att kommunen ska leva 

upp till gällande lagstiftning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer informationshanteringsplan för den 

information som inkommer och uppstår i de processer som ingår i 

kommunstyrelsens ansvarsområde, att gälla från och med 2020-01-01. 

Beslutsunderlag 

Registrator, tjänsteutlåtande 2020-02-17   
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KS § 61 Ärende KS 2020/67 

E-Tjänstesamverkan Dalarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå ett samverkansavtal med elva andra 

dalakommuner (Avesta, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, 

Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Älvdalen) för införande av e-

tjänsteplattform samt bildande och ingående i ett e-samverkanskontor. E-

tjänstesamverkan finansieras inom befintlig budget. 

  

Avtalet tecknas under förutsättning att övriga kommuner beslutar ingå i 

samverkan. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har i sina nämndsmål bland annat beslutat att ta till vara 

digitaliseringens möjligheter och att kommunen ska ge god service. Ett 

medel för att uppnå dessa målsättningar är att inrätta e-tjänster som dels ger 

medborgarna möjligheter att utföra sina kommunala ärenden när det passar 

dem bäst, på ett enkelt och smidigt sätt, men som också effektiviserar 

förvaltningen. Vilket inte är minst viktigt med tanke på de sparkrav som 

föreligger. 

  

En förstudie för en dalagemensam e-tjänsteplattform, i syfte att undersöka 

hur kommunerna kan samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla 

värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner har genomförts. 

Kommunallagens 9 kap 37 § öppnar för att kommuner får ingå avtal om att 

någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 

(avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap 1 § 

på anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. 

  

Förstudien rekommenderar att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter 

en projektorganisation i en värdkommun som ansvarar för införande av en 

gemensam etjänsteplattform i form av Open ePlatform (licensfri produkt). 

Tolv av Dalarnas kommuner har på förvaltningsnivå uttalat en vilja att 

samverka i anskaffandet, drift samt support av e-tjänsteplattformen. 

  

De e-tjänster som e-tjänsteplattformen möjliggör är en integrerad del av 

offentliga tjänster som de samverkande kommunerna inom det 

gemensamma kommunala uppdraget tillhandahåller sina medlemmar. Syftet 

med samarbetet enligt avtalet är att säkerställa parternas möjligheter att 

tillhandahålla e-tjänster kopplade till olika offentliga tjänster. Funktionen 

måste finnas inom kommunernas verksamhet men det är inte kostnads- eller 

verksamhetseffektivt eller systemsäkert att vardera kommunen har en egen 
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organisation för detta. Samverkansavtalet avser således ett samarbete mellan 

parterna om allmännyttiga, icke kommersiella tjänster som parterna har som 

gemensam målsättning att tillhandahålla sina invånare. Tjänsterna ska 

tillhandahållas till självkostnad och är inte avsedda för avsättning på den 

öppna marknaden. 

  

Samverkan kommer att ske i en konstellation kallad E-tjänstesamverkan 

Dalarna (eDala), i den bildas ett e-samverkanskontor för koordinering av 

support av e-tjänsteplattformen och samordning av e-tjänsteutvecklingen 

samt inrätta ett e-samverkansforum där kommunerna är representerade. 

  

Kommunerna finansierar gemensamt resurser i värdkommunen för e-

samverkanskontorets verksamhet. Kostnaden för Vansbro kommun 

beräknas till 75 tkr under införandeåret och 74 tkr per förvaltningsår. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå ett samverkansavtal med elva andra 

dalakommuner (Avesta, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, 

Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Älvdalen) för införande av e-

tjänsteplattform samt bildande och ingående i ett e-samverkanskontor. E-

tjänstesamverkan finansieras inom befintlig budget. 

  

Avtalet tecknas under förutsättning att övriga kommuner beslutar ingå i 

samverkan. 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-01-31   
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KS § 62 Ärende KS 2019/898 

Direktiv för styrgrupp för framtagande av Lokal 
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar direktiv för styrgrupp för framtagande av Lokal 

kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-05 § 182 att tillsätta en styrgrupp för 

arbetet med framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om 

äldre. 

  

I samband med att styrgruppen tillsattes beslutades inte om något direktiv. 

För att styrgruppen ska ha ett tydligt syfte, avgränsningar och organisation 

bör direktiv för styrgruppen antas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen antar direktiv för styrgrupp för framtagande av Lokal 

kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-02-20   
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KS § 63 Ärende KS 2018/284 

Uppföljning av hemsjukvården 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut (KS § 64, 2018-04-10) om 

löpande uppföljning och redovisning till kommunstyrelsen av utvecklingen 

och vidtagna åtgärder gällande samverkan kring hemsjukvården mellan 

kommunen och landstinget upphör. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10 att förvaltningen löpande ska 

lämna en uppföljning och redovisning av utvecklingen och vidtagna 

åtgärder gällande samverkan kring hemsjukvården mellan kommunen och 

landstinget. Nya former för samverkan har utarbetats och implementerats i 

syfte att förbättra samverkan. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut (KS § 64, 2018-04-10) om 

löpande uppföljning och redovisning till kommunstyrelsen av utvecklingen 

och vidtagna åtgärder gällande samverkan kring hemsjukvården mellan 

kommunen och landstinget upphör. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-02-11   
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KS § 64 Ärende KS 2020/166 

Revidering av avgifter för simhall och gym 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Avgifter simhall och gym enligt förslag daterat 

2020-02-18. 

Ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att aktualisera tidigare förslag gällande 

avgifter för simskola kopplat till utskottet Utbildning och arbetes förslag 

(2018-06-19 KS Ua § 10) om att kommunen ska ha full kostnadstäckning 

för simundervisning för elever från andra kommuner. 

  

Eftersom syftet med avgifterna är full kostnadstäckning har nu ny beräkning 

gjorts som visar att det krävs en högre avgift än det förslag som 

förvaltningen fick i uppdrag att aktualisera. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen antar Avgifter simhall och gym enligt förslag daterat 

2020-02-18 

Beslutsunderlag 

Enhetschef för simhall, tjänsteutlåtande 2020-02-19   
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KS § 65 Ärende KS 2020/176 

Avvikelser socialt stöd och omsorg 2019, andra 
halvåret 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende avvikelser inom socialt stöd 

och omsorg för andra halvåret 2019. 

  

Kommunstyrelsen ger utskottet omsorg i uppdrag att följa upp frågan om att 

vissa verksamheter inte rapporterar några avvikelser. 

Ärendet 

Detta är en sammanställning av avvikelserapporteringen inom socialt stöd 

och omsorg för andra halvåret 2019. En analys är sammanställd för att på ett 

övergripande sätt identifiera trender och mönster i negativa händelser samt 

få underlag till handlingsplaner för förbättringsåtgärder som en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att kunna förebygga och arbeta med 

åtgärder så att inte händelserna upprepas. Den handlingsplan som 

upprättades vid första halvåret 2019 för att kunna arbeta systematiskt med 

de åtgärder som behövs för att händelser inte skall upprepas kvarstår och 

följs månatligen upp på socialt stöd och omsorgs ledningsgrupp. Ansvarig 

för rutinerna och sammanställning av avvikelserapporter är system- och 

verksamhetsutvecklare och MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). 

  

Alla avvikelser registreras i verksamhetssystemet Treserva. Personal får 

kontinuerligt stöd och handledning i hur systemet skall användas. En 

utbildningsinsats för all personal har genomförts under hösten 2019. 

Personalen fick vid utbildningen en genomgång av lex Sarah, lex Maria, lex 

Maja, lex Bobby, klagomål och synpunktshantering samt avvikelser. Vid 

utbildningen lyftes även vikten av att rapportera avvikelser och när det ska 

göras. Detta har även tagits upp på olika verksamhetsmöten. 

  

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

verksamheten och förhindra att liknande händelser uppkommer igen, dvs. 

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. 
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Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende avvikelser inom socialt stöd 

och omsorg för andra halvåret 2019. 

  

Kommunstyrelsen ger utskottet omsorg i uppdrag att följa upp frågan om att 

vissa verksamheter inte rapporterar några avvikelser. 

Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt system- och verksamhetsutvecklare, 

tjänsteutlåtande 2020-02-17 

Rapport avvikelser Q3-Q4 2019, 2020-02-17   
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KS § 66 Ärende KS 2020/182 

Redovisning av delegationsbeslut mars 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

  

Kommunstyrelsen beslutar påpeka det anmärkningsvärda i att inga 

delegationsbeslut finns återrapporterade från förvaltningsområdet 

Utbildning, kultur och fritid. 

Ärendet 

Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från 

delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning, Redovisning sker 

regelbundet till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

  

Kommunstyrelsen beslutar påpeka det anmärkningsvärda i att inga 

delegationsbeslut finns återrapporterade från förvaltningsområdet 

Utbildning, kultur och fritid. 

Beslutsunderlag 

Miljö 2020-01-23 - 2020-02-19 

Delegationsbeslut LSS, 2020-01-22 - 2020-02-18 

Delegationsbeslut SoL fn, 2020-01-22 - 2020-02-18 

W3D3 2020-01-22 - 2020-02-18 

Delegationsbeslut ÄO, 2020-01-22 - 2020-02-18 

Delegationsbeslut IFO 2020-01-22 - 2020-02-19 

Delegationsbeslut IFO 2020-01-22 - 2020-02-18 

BYGG delegationslista 2020-01-23 - 2020-02-19   
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KS § 67 Ärende KS 2020/202 

Rapportering av domar mars 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapportering av domar. 

Ärendet 

Inkomna domar och beslut ska rapporteras löpande till kommunstyrelsen. 

  

För perioden 2020-01-22 – 2020-02-18 har inga domar eller beslut 

inkommit. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapportering av domar. 

Beslutsunderlag 

Avgiftshandläggare, tjänsteutlåtande 2020-02-19 

Delgivningsbeslut, 2020-02-19 

 


