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KS § 59 Ärende KS 2022-00568 

Verksamhetsberättelse 2021 Överförmyndare i 
samverkan 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har tagit del av verksamhetsberättelsen för 

överförmyndare i samverkan. 

Ärendet 

Föreligger verksamhetsberättelse från Överförmyndare i samverkan. Ingen 

ansvarsprövning görs i detta ärende då Överförmyndare i samverkans 

ansvarsprövning görs av Mora kommun. 

 

Kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen 

samarbetar i organisationen Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna, 

där varje kommun har valda överförmyndare. Överförmyndarkontorets 

handläggare har sedan till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över 

förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. 

 

Överförmyndare i samverkan har under året i allt väsentligt uppfyllt sina 

mål. Ekonomiskt har verksamheten har gått med ett överskott. Orsaken till 

överskottet förklaras till största delen av lägre personalkostnader på grund av 

sjukfrånvaro, en otillsatt juristtjänst samt att kostnaden för nytt 

verksamhetssystem blev lägre än budgeterat. Under året har akter med 

ensamkommande barn upphört. Överförmyndarkansliet har dock under 2021 

fortsatt hantera mycket svåra och juridiskt komplexa ärenden, samtidigt som 

mycket arbetstid lagts ned på att byta ärendehanteringssystem från Wärna till 

Provisum. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de tagit del av 

verksamhetsberättelsen för överförmyndare i samverkan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 83, dok.nr. 11298 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-03-04, dok.nr. 11025 

Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse 2021, dok.nr. 11029 
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KS § 60 Ärende KS 2022-00479 

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalles gällande sektorchefsnivå och avslås gällande 

enhetschefsnivå. 

Ärendet 

En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och Kurt-

Lennart Karlsson (V). Motionärerna föreslår att Vansbro kommun ska 

återinföra tidsbegränsade förordnanden vid anställningar av 

verksamhetschef- och enhetschefer med motiv att behålla vitaliteten i 

chefsgrupperna. 

 

Ärendet hanterades på kommunstyrelsen 2020-10-20, KS § 196, som 

återremitterade ärendet för att invänta pågående omorganisation. Ny 

organisation förhandlades och de nya sektorchefer (tidigare benämning 

förvaltningsområdeschef/verksamhetschef) som anställs erbjuds ett 

chefsförordnande med en grundanställning i kommunen.  

 

Kommunstyrelsen, 2021-06-01 § 95, rekommenderar kommunfullmäktige 

anse motionen besvarad med hänvisning till att frågan har hanteras i den 

organisationsutredning som pågått 

 

Kommunfullmäktige, 2021-06-14, KF § 38, återremitterades för att utreda 

hur och på vilka chefsnivåer det skulle vara lämpligt med tidsbestämda 

chefsförordnanden. 

 

Utredning har gjorts och efter avstämning med motionärerna är slutsatsen att 

anställningsformen tidsbestämda förordnande, med en grundanställning ska 

innefatta sektorchefer. 

Förslag 

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Motionen bifalles i den del som inte gäller enhetschefer. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Motionen bifalles gällande sektorchefsnivå och avslås gällande 

enhetschefsnivå. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag mot Torsten 

Larssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Torsten 

Larssons (KD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 84, dok.nr. 11299 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2022-03-21, dok.nr. 10768 

Motion angående tidsbegränsade förordnanden som chefer, Vansbro 2019-

05-08, dok.nr. 11056 
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KS § 61 Ärende KS 2022-00537 

Årsredovisning 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2021 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snarast utarbeta en plan för 

att minska de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen. 

Ärendet 

Resultatet för 2021 var ett överskott på 28,1 miljoner kronor vilket är 19,2 

miljoner kronor bättre än budget. Detta är i nivå med resultatet året innan 

som uppgick till 26 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader uppgick 

till 439 miljoner kronor vilket är en ökning med 26 miljoner kronor jämfört 

med året innan. Med nettokostnader menas verksamhetens kostnader minus 

verksamhetens intäkter. Verksamhetens kostnader har ökat med 36 miljoner 

kronor till 545,7 miljoner kronor jämfört med året innan och det beror på en 

redovisningsmässig hantering av byggandet av skyddsvallen men även ökade 

kostnader inom Individ- och familjeomsorgen, LSS och äldreomsorgen. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 10,8 miljoner kronor till 121 miljoner 

kronor vilket till stor del förklaras av skyddsvallen. 

 

Kommunstyrelsens driftverksamhet redovisade ett underskott på drygt 26 

miljoner kronor mot budget. 

 

En stor anledning till sektor lärandes underskott är ett underskott på 4,9 

miljoner kronor för gymnasieskolan, som beror på att gymnasieskolans 

budget var underfinansierad inför 2021. Orsaken var en föreslagen 

budgetjustering med hänsyn till den demografiska prognosen, men där 

justeringen inte kunde genomföras fullt ut. Det som gör att underskottet blir 

mindre är avsaknad av vikarier och behörig personal och vakanser i 

verksamheten.  

 

Socialt stöd och omsorgs underskott består av ett underskott för 

äldreomsorgen på 600 000 kronor och ett underskott inom social omsorg på 

25,5 miljoner kronor. Även 2021 har pandemin haft en stor påverkan på 

äldreomsorgen, vilket bidragit till underskottet. Till skillnad från 2020 har 
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det funnits få riktade ersättningar för dessa merkostnader, men andra riktade 

och generella statsbidrag har ändå kompenserat för detta. 

 

Både personalkostnader och kostnader för skyddsutrustning ökade i alla 

äldreomsorgens verksamheter utom hälso- och sjukvården. Ökad bemanning 

och övertid har krävts för att hantera den höga sjukfrånvaron. 

Kostnadsökningen på grund av pandemin bromsade in under hösten. 

 

Funktionshinderverksamheten redovisade ett underskott på 2,5 miljoner 

kronor, vilket beror på högre kostnader än budgeterat för elevhemsboenden 

och personlig assistans. Kostnadsökningen kompenserades till viss del av 

ersättning från Migrationsverket. 

 

Individ- och familjeomsorgen överskred budget med totalt 23 miljoner 

kronor. Den största posten var höga placeringskostnader, där institutionsvård 

för vuxna kostade 6,4 miljoner kronor mer och institutionsvård för unga 

kostade 4,7 miljoner kronor mer än budgeterat. Även kostnaderna för 

familjehemsvård överskred budget med 6,3 miljoner kronor. 

 

Sektor samhälles överskott förklaras främst av överskott inom gata- och 

parkverksamheten på 1,4 miljoner kronor, vilket beror på lägre kostnader på 

gatuunderhåll och snöröjning än planerat. Den ökade elkostnaden minskade 

dock överskottet.  

 

Biblioteket lämnade ett överskott på 407 000 kronor, vilket beror på 

periodvis vakanta tjänster. Fritid, simhall- och gymverksamheterna 

redovisade ett underskott på 348 000 kronor vilket beror på lägre intäkter för 

simhall och gym under pandemin. Bostadsanpassningen gjorde ett 

underskott mot budget på 414 000 kronor, vilket beror på fler ärenden än 

normalt. 

 

Underskottet mot budget för sektor service förklaras främst av flera större 

vattenskador och akuta underhållsåtgärder som krävts för att kunna bedriva 

verksamhet i lokalerna. Kostverksamheten redovisade ett underskott på 650 

000 kronor som till stor del beror på ökade livsmedelspriser och flera större 

reparationer av köksutrustning. Sektorn har totalt haft merkostnader på 900 

000 kronor på grund av pandemin. 

 

Kommunkansliets överskott beror främst på obemannade tjänster och olika 

typer av frånvaro vilket även inneburit att kansliet inte kunnat fullfölja sitt 

uppdrag fullt ut. Kostnaden för skoldatorer har flyttats till sektor lärande. 

Upphandlingar har även bidragit till minskade kostnader inom it-funktionen. 
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Trots sektorernas samlade underskott mot budget redovisade kommunen som 

helhet ett överskott, beroende på överskott på 34,1 miljoner kronor inom 

finansiering. Den största posten där beror i sin tur på en förbättrad 

skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som 

översteg budget med 13,3 miljoner kronor. Den skatteunderlagsprognos som 

användes vid budgeteringen inför 2021 publicerades i maj 2020. Det var i 

början av pandemin och Sveriges bruttonationaprodukt (BNP) föll med 7,8 

procent andra kvartalet. Utsikterna för skatteintäkter var då betydligt sämre 

än vad som sedan blev resultatet, tack vare statliga åtgärder och 

återhämtning av BNP. 

 

Kommunen färdigställde skyddsvallen under året. Byggnationen påbörjades 

2019 och blev klar sommaren 2021. Byggnationen är en jordvall av 

moränmassor som bitvis tätats med gummimembran. Vallen är omkring 3 

km lång och sträcker sig från brofästet E16 hela vägen uppströms Vanån runt 

Träkol och ansluter vid Mossebo förskola. Den finansierades till stor del 

genom bidrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Då 

själva vallen kommer att stå för evigt gör kommunen inga avskrivningar för 

vallen och även bidraget som kommunen fått har bokförts som en intäkt. Det 

ökade kommunens resultat med 11,7 miljoner kronor. 

 

Trots ett stort underskott mot budget i kommunens sektorer, lämnade 

kommunen ett överskott som beror på ökade skatteintäkter och den 

redovisningstekniska hanteringen av skyddsvallen.  

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

uppgick till 6 procent, betydligt högre än kommunens mål på 2 procent. 

Även utan redovisningen av skyddsvallen hade målet nåtts, men då hade 

andelen uppgått till 3,6 procent. Detta gör att kommunen står starkare efter 

året att möta framtidens utmaningar och till större del finansiera kommande 

investeringar själv för att slippa låna pengar.  

 

För att möta framtida konjunktursvängningar och om skatteunderlaget skulle 

minska har kommunen avsatt 20,8 miljoner kronor i en 

resultatutjämningsreserv som kan användas i kommande sämre perioder. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2021 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 
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Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att 

minska de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för 2021. 

 

Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snarast utarbeta en plan för 

att minska de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag och Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 85, dok.nr. 11300 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-03-24, dok.nr. 10917 

Länk till Vansbro kommuns årsredovisning 2021, dok.nr. 11030 

Vansbro kommuns årsredovisning 2021, dok.nr. 11331 
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KS § 62 Ärende KS 2022-00513 

Återrapport av internkontrollplan 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av internkontrollplan för år 

2021. 

Ärendet 

I detta ärende redovisas förvaltningens internkontrollpunkter för år 2021 

inom Lärande, Äldreomsorg, Social omsorg, Samhällsbyggnad och Intern 

service. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av internkontrollplan för år 

2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 86, dok.nr. 11301 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-03-21, dok.nr. 10922 

Återrapportering av internkontrollplan 2021, dok.nr. 10925 
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KS § 63 Ärende KS 2022-00281 

Antagningsålder vid musikskolan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att musikskolans verksamhet antar elever från 

alla åldrar, i grundskolan och gymnasiet. 

Ärendet 

Musikskolan i Vansbro är sedan två år tillbaka endast tillgänglig för elever 

från och med årskurs tre. Sedan dess har rekryteringen till 

instrumentalundervisningen blivit lägre. Enligt Vansbro kommuns 

Nämndsplan 2022 ska musikskolan bedriva frivillig undervisning inom 

kulturella former som är tillgänglig för alla barn och ungdomar. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att musikskolans verksamhet antar elever från 

alla åldrar, i grundskolan och gymnasiet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 87, dok.nr. 11302 

Rektor musikskolan, tjänsteutlåtande 2022-02-24, dok.nr. 10826 
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KS § 64 Ärende KS 2022-00540 

Programprislista för Gysam 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag 

till friskolor för 2022 som tagits fram av skolförvaltningen samt 

ekonomienheten och där det är enligt GYSAMS modell i samverkan samt 

bidrag till friskolor inom gymnasiet. 

Ärendet 

Enligt skollagen ska hemkommunen räkna fram en avgift för elevs skolgång 

på gymnasiet. Vansbro kommun är med i gymnasiesamverkan i Dalarna, 

Gysam, där nu den definitiva prislistan är fastställd och där priset är viktat i 

förhållande till snittet för samverkans kommuner. 

 

Prislistan visar även budget och framtagen kostnad för de sju program som 

finns i Vansbro kommun. 

 

Beräkning av prislista och bidrag till enskild verksamhet eller friskola görs 

årligen. Beräkningen är gjord utifrån den budget som verksamheten har 

under budgetåret 2022 inom kommunens regi. 

 

Den interkommunala ersättningen inkluderar 3% påslag för administration. 

Bidragen till fristående skolor och enskilda huvudmän inkluderar 3% 

administration och momsbidraget på 6%. 

 

Budget och pris för Vansbro kommuns program är enligt följande: 

BF-188.052 kronor/elev och läsår (barn och fritid) 

FT-188.632 kronor/elev och läsår (fordon) 

IN-187.101 kronor/elev och läsår (industri) 

NA-173.961 kronor/elev och läsår (naturvetenskap) 

SA-159.405 kronor/elev och läsår (samhällsvetenskaplig) 

TE-178.030 kronor/elev och läsår (teknik) 

VO-194.424 kronor/elev och läsår (vård och omsorg) 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag 

till friskolor för 2022 som tagits fram av skolförvaltningen samt 

ekonomienheten och där det är enligt GYSAMS modell i samverkan samt 

bidrag till friskolor inom gymnasiet. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 88, dok.nr. 11303 

Sektorchef lärande, tjänsteutlåtande 2022-03-21, dok.nr. 10926 

Gysam programprislista 2022, dok.nr. 10932 
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KS § 65 Ärende KS 2022-00566 

Vansbro kommuns kulturpris 2022 

Beslut 

Jonas Hansson tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2022. 

Jäv 

Nall Lars-Göran Andersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på 

grund av jäv. 

Ärendet 

Kulturpriset delas ut varje år till någon eller några som gjort bra och viktiga 

saker inom kulturområdet. Den som får priset ska ha en tydlig koppling till 

vår kommun, men behöver inte bo här. Mottagarens kulturella verksamhet 

ska ha varit viktig för kommunen och invånarna, och det kan handla om en 

enskild person eller grupp. En grupp eller person kan bara få priset en gång.  

Kommunstyrelsen utser pristagaren och kulturpriset delas ut av fullmäktige i 

samband med nationaldagsfirandet. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Jonas Hansson tilldelas Vansbro kommuns kulturpris 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 89, dok.nr. 11304 

Sammanställning av nominerade till Kulturpris 2022, daterat 2022-03-21, 

dok.nr. 11023 
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KS § 66 Ärende KS 2022-00567 

Vansbro kommuns naturpris 2022 

Beslut 

Bengt Brandt tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2022. 

Ärendet 

Naturpriset delas ut varje år till någon eller några som gjort bra och viktiga 

insatser inom området natur och/eller miljö. Priset är till för att 

uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla 

naturmiljöer i kommunen. Priset har delats ut sedan 2014. Den som får priset 

ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något 

inom natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. 

Pristagaren behöver inte bo här. Det kan vara en person eller en grupp 

personer. Samma grupp eller person kan bara få naturpriset en gång. 

 

Kommunstyrelsen utser pristagaren och naturpriset delas ut av fullmäktige i 

samband med nationaldagsfirandet. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Bengt Brandt tilldelas Vansbro kommuns naturpris 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 90, dok.nr. 11305 

Sammanställning av nominerade till Naturpris 2022, daterad 2022-03-21, 

dok.nr. 11024 



 

Protokoll Sida 17 (39) 

2022-04-12  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 67 Ärende KS 2022-00536 

Nyttjanderättsavtal för badområdet på Plasket 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Vansbro AIK simklubb nyttjanderätt av marken 

(del av Vansbro 11:1) vid badområdet Plasket. 

 

Kommunstyrelsen godkänner förslag på nyttjanderättsavtal. 

Ärendet 

Vansbro AIK simklubb är i behov av ett nyttjanderättsavtal för markområdet 

med utomhusbassäng på fastigheten Vansbro 11:1. Ett nyttjanderättsavtal är 

nödvändigt för att simklubben skall kunna söka medel, för att utveckla 

badområde. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar Vansbro AIK simklubb nyttjanderätt av marken 

(del av Vansbro 11:1) vid badområdet Plasket. 

 

Kommunstyrelsen godkänner förslag på nyttjanderättsavtal. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 91, dok.nr. 11306 

Upphandlare, tjänsteutlåtande 2022-03-23, dok.nr. 10912 

Förslag på nyttjanderättsavtal, dok.nr. 10913 

Karta, dok.nr. 10914 
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KS § 68 Ärende KS 2022-00569 

Ansökan om kommunalt bidrag för att projektera 
Möjligheternas arena 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 300 000 kronor i bidrag för en fortsatt 

projektering av Möjligheternas arena. 

 

Finansiering sker genom ett projektmedel från Tillväxtverket som 

kommunen erhållit för att utveckla näringslivet och företagsklimatet i 

Vansbro kommun. 

Ärendet 

Vansbro AIK Simklubb har inkommit med en förfrågan om 300 000 kronor i 

bidrag för att möjliggöra en fortsatt systemprojektering av Möjligheternas 

arena. Vid kommunstyrelsens informationsdag 2022-02-08 delgavs 

kommunstyrelsen ärendet, detta för att göra ett ställningstagande om 

inriktning i förvaltningens fortsatta beredning inför beslut i 

kommunstyrelsen. Dialog förs med föreningar gällande behovet av 

konstgräsplan för att se om det går att ingå i en samverkan kring detta. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 300 000 kronor i bidrag för en fortsatt 

projektering av Möjligheternas arena. 

 

Finansiering sker genom ett projektmedel från Tillväxtverket som 

kommunen erhållit för att utveckla näringslivet och företagsklimatet i 

Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 92, dok.nr. 11307 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2022-03-24, dok.nr. 11031 
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KS § 69 Ärende KS 2022-00570 

Markanvisningsavtal Bagaren 1 och Bagaren 10 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder 

på fastigheterna Bagaren 1 och Bagaren 10, mellan Vansbro kommun och 

WE Projekt Mats Knuts 2 AB Org. 559283–2413. 

Ärendet 

WE Projekt Mats Knuts 2 AB har visat intresse och vill sluta en 

avsiktsförklaring med Vansbro kommun. Vilket innebär upprättande av 

markanvisningsavtal, som ger exploatören ensamrätt att under en avtalad 

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

planläggs och bebyggs med flerbostadshus, enligt liknande utformning som 

presenteras i bilaga B till markanvisningsavtalet. 

 

Enligt punkt 10 i Policy för kommunala markanvisningar i Vansbro kommun 

(KS 2021–00117) beslutar kommunstyrelsen i fråga om markanvisningsavtal 

och markreservationer, och kommunfullmäktige beslutar i frågan om 

överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder 

på fastigheterna Bagaren 1 och Bagaren 10, mellan Vansbro kommun och 

WE Projekt Mats Knuts 2 AB Org. 559283–2413. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 93, dok.nr. 11308 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2022-03-21, dok.nr. 11032 

Markanvisningsavtal, dok.nr. 11033 

Bilaga A, Situationsplan, dok.nr. 11034 

Bilaga B, Idéskiss, dok.nr. 11035 

Illustration, fasad, dok.nr. 11036 
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KS § 70 Ärende KS 2022-00571 

Påbörjan av detaljplanarbete för handel och 
småindustri, del av fastighet Snöån 13:37 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanarbete för handel, 

småindustri på del av fastigheten Snöån 13:37, Vansbro Västra. 

 

Beräknad kostnad för geoteknisk undersökning och detaljplanarbeten är 

cirka 400 000 kronor, finansiering sker genom ett projektmedel från 

Tillväxtverket som kommunen erhållit för att utveckla näringslivet och 

företagsklimatet i Vansbro kommun. 

Ärendet 

Vansbro Västra är idag exploaterat med handelsverksamhet, och för att 

fortsätta utvecklingen behöver området planläggas. Syftet är att möjliggöra 

ytterligare exploatering för handel och småindustri. Även en sträckning efter 

E16 mot Vansbro för gång och cykelväg ingår i förslaget om 

detaljplanarbete. 

 

Kostnaden för detaljplanarbeten bedöms uppgå till cirka 400 000 kronor. 

Summan innefattar externa och interna kommunala kostnader. Eventuella 

och oförutsedda övriga kostnader som bullerutredning och 

dagvattenutredningar ingår inte. 

 

Plankostnadsöverenskommelse tecknas mellan Plan- och byggenheten och 

beställare för framtagande av detaljplan. 

 

Kostnaden föreslås finansieras med det verksamhetsbidrag kommunen 

erhållit av Tillväxtverket för att utveckla näringslivet och företagsklimatet i 

Vansbro kommun. 

 

Fastigheten ägs inte av Vansbro kommun och därav behöver kommunens 

planmonopol nyttjas. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanarbete för handel, 

småindustri på del av fastigheten Snöån 13:37, Vansbro Västra. 
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Beräknad kostnad för geoteknisk undersökning och detaljplanarbeten är 

cirka 400 000 kronor, finansiering sker genom ett projektmedel från 

Tillväxtverket som kommunen erhållit för att utveckla näringslivet och 

företagsklimatet i Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 93, dok.nr. 11309 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2022-03-17, dok.nr. 11038 

Översiktskarta, dok.nr. 11037 
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KS § 71 Ärende KS 2022-00572 

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2022-2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för bredbandsutbyggnaden 2022–

2023. 

Ärendet 

Enligt antagen bredbandsstrategi 2020–2025 ska en årlig handlingsplan 

arbetas fram och beslutas i kommunstyrelsen. 

 

Årligen reviderad handlingsplan kopplat till Bredbandsstrategi 2020–2025 

och beslutade investeringsmedel är en förutsättning för att nå de uppsatta 

regionala och nationella målen för bredbandsutbyggnad. 

 

Ambitionen med tydliga riktlinjer i handlingsplanerna är att 2025 nå målet 

enligt bredbandsstrategin 2020–2025 utifrån Vansbro kommuns politiska 

prioriteringar och vilja. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för bredbandsutbyggnaden 2022–

2023. 

 

Kommunstyrelsens utskott Leva och bos förslag: 

Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för bredbandsutbyggnaden 2022–

2023. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 95, dok.nr. 11310 

Protokollsutdrag 2022-04-04 KS Lb § 15, dok.nr. 11330 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2022-03-21, dok.nr. 11039 

Handlingsplan 2022–2023, dok.nr. 11041 
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KS § 72 Ärende KS 2022-00574 

Medborgarförslag om avgift för sophantering 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på medborgarförslaget: 

Vansbro kommun har inte möjlighet att ta ut en avgift för den delen av 

sophanteringen som ingår i producentansvaret och samlas in via 

återvinningsstationerna. 

 

Problematiken kring nedskräpningen vid återvinningsstationerna i centrala 

Vansbro är känd, och miljökontoret samarbetar med Dala Vatten och Avfall 

för att ge information till och kontrollera avfallshanteringen hos 

livsmedelsverksamheter i Vansbro kommun. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande avfallsstationerna i centrala 

Vansbro. Medborgarförslaget är att lägga en allmän avgift för företagens 

sophantering per månad/år, men som rabatteras när företag åker och tömmer 

sina sopor på Bäckdalen. 

 

Bakgrunden till förslaget är nedskräpningen som uppstår vid 

återvinningsstationen på Grönalid. Där lämnas ofta avfall från till synes 

restaurangverksamhet i form av matoljedunkar, såsburkar, grönsakslådor 

med mera. 

 

Detta är ett känt problem för Förpacknings- och tidningsåtervinningen (FTI) 

som ansvarar för återvinningsstationerna. Kommunen i form av markägare 

och även tillsynsmyndighet enligt miljöbalken har regelbunden uppföljning 

med både FTI och Dala Vatten och Avfall kring problematiken. Kommunen 

eller Dala Vatten och Avfall kan inte ta ut avgift för den delen som ingår i 

producentansvaret och samlas in via återvinningsstationerna. Det finns dock 

ett behov av mer information och tillsyn inom området. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på medborgarförslaget: 

Vansbro kommun har inte möjlighet att ta ut en avgift för den delen av 

sophanteringen som ingår i producentansvaret och samlas in via 

återvinningsstationerna. 
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Problematiken kring nedskräpningen vid återvinningsstationerna i centrala 

Vansbro är känd, och miljökontoret samarbetar med Dala Vatten och Avfall 

för att ge information till och kontrollera avfallshanteringen hos 

livsmedelsverksamheter i Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 96, dok.nr. 11311 

Miljö- och byggchef, tjänsteutlåtande 2022-03-09, dok.nr. 11054 

Medborgarförslag om avgift för sophantering, dok.nr., 11053 
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KS § 73 Ärende KS 2022-00575 

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet 2021, inklusive bilagor”. 

 

Kommunstyrelsen avsätter en halvdag för genomgång av förslag till åtgärder 

för att minska de höga sjuktalen. 

Ärendet 

Även 2021 har präglades av Coronapandemin. Pandemin har haft stor 

inverkan på samhället och även på arbetsmiljön i Vansbro kommun. 

 

Sjukfrånvaron ökar ytterligare under 2021 jämfört med 2020, den ligger nu 

på 10.6% vilket är högst i Sverige, tillsammans med Borlänge och Lysekil. 

Det handlar till största del om sjukfrånvaro i samband med symtom på 

förkylningar som föranlett att medarbetare inte fått arbeta innan provsvar 

kommit, men även om effekterna av fler års hög belastning och oro kring 

arbetssituationen.  

 

En analys av sjukfrånvaron kommer att göras och det är viktigt att 

medarbetare som är sjuka får det stöd som behövs för att komma tillbaka till 

arbetet.  

 

I de verksamheter där det finns goda förutsättningar för ledaren att bedriva 

ett engagerat och strukturerat arbetsmiljöarbete finns också en upplevelse av 

bättre trivsel, större engagemang och fler möjligheter till att lära nytt eller 

utveckla arbetssätt hos våra medarbetare. Organisatoriska- och sociala 

faktorer som inte upplevs främjande kan tyvärr ha en motsatt effekt. När 

förutsättningarna för våra chefer att vara närvarande, agera som goda ledare 

och lyckas i sitt arbetsmiljöarbete inte är optimala begränsar det 

möjligheterna att hantera de utmaningar som vi ställs inför. Här är tid till 

ledarskapet och kollegialt stöd framgångsfaktorer att jobba med. 

 

För att skapa en god arbetsmiljö i organisationen är chefers förutsättningar 

till att vara närvarande ledare en nyckel. Arbetsbelastningen för många 

chefer i Vansbro kommun är mycket hög, Detta har under året blivit 

påtagligt i många avseenden. Vi ser att chefer har svårt att hinna med 

arbetsuppgifter och har svårt att hinna delta i utbildningsinsatser och 
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reflektera kring olika frågor. Detta blir i många fall direkt kopplat till 

arbetsmiljön inte bara för dem själva utan för alla medarbetare. 

 

Arbetsbelastningen upplevs som hög i många verksamheter. Övertidsuttaget 

har ökat från 5369 timmar år 2020, till 6040 timmar 2021 medan uttaget av 

fyllnadstid har minskat lite mellan åren från 11 693 timmar 2020 till 10 746 

timmar 2021.  

 

Psykisk ohälsa kräver ofta stora och långa rehabiliteringsinsatser. I de fall 

arbetsförhållanden ligger till del av grunden för frånvaron kan kostsamma 

insatser via företagshälsovårdsliknande insatser behövas. Risken finns att 

behovet av denna typ av insatser kommer att fortsätta öka och därmed 

kostnaderna för dessa. Behovet av att på olika sätt utbilda och arbeta med 

förebyggande insatser för att stärka den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön är fortsatt stor. 

 

Sjukfrånvaron inom så kallad ”chefskod” är hög, den var 2020 10,89 % och 

2021 är den 10,9%. Högst är den inom visa ”C-chefer ” dvs enhetschefer där 

vissa grupper under 2021 hade 31% sjukfrånvaro varav den  > 60 dagar då 

var 89.08%.  Den totala sjukfrånvaron i enhetschefsgruppen (c-chefer) har 

ökat från 5,07% 2020 till 7,98% 2021. 

  

Inför 2022 behöver fokus ligga på den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. De senaste årens ökning av sjukfrånvaron har till stor del sin 

grund i den organisatoriska arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Den 

ökade belastningen i arbetet och i övrigt kommer att leda till ökad 

sjukfrånvaro. 

  

Vansbro kommun genomfört en hel del förändringar och omorganisationer, 

vilket har en tendens att påverka den upplevda arbetsmiljön negativt med 

exempelvis oro och frustration hos vissa medarbetare. Det ekonomiska läget 

och besparingar tvingar oss till att hitta nya arbetssätt. Medarbetare har olika 

förutsättningar att hantera dessa förändringar, vilket vi som organisation 

behöver hantera och vara lyhörda för. Niu finns en möjlighet att kunna 

arbeta tillsammans för att utveckla verksamheter och hitta nya arbetssätt. Det 

är viktigt att alla medarbetare känner att de kan vara med och bidra till detta.  

Att fortsätta utveckla chefers arbetsmiljö är en grundförutsättning för att 

kunna skapa god arbetsmiljö även för övriga medarbetare. Utbildning för 

våra ledare i svåra samtal/lösningsfokuserade samtal är en del i detta. Det är 

viktigt att det fortsatt finns stöd i svåra ärenden och att det finns utrymme för 

att ge ett operativt/nära stöd i att hantera arbetsmiljöärenden. 
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Undersökningar, riskbedömningar och uppföljningar av arbetsmiljön på våra 

arbetsplatser behöver utvecklas liksom dialogen med medarbetare kring 

arbetsmiljön. Roller behöver tydliggöras. För detta behöver 

personalfunktionen fortsatt arbeta brett med utbildningar samtidigt som man 

ger det operativa stödet.  

 

Vidare är det viktigt att fortsätta utveckla stödjande processer för 

verksamheterna för att vi ska uppnå den kvalitetsnivå vi eftersträvar i 

arbetsmiljöarbetet. Bristande resurser inom personalfunktionen under året 

har bidragit till att utbildningsinsatser men framför mycket av det strategiska 

arbete med bland annat utvecklande av stödmaterial inte kunnat utföras i 

samma utsträckning som under föregående år. Effekterna i verksamheterna 

syns genom att dokument inte är kända i organisationen och behovet av stöd 

är fortsatt stor. För att kunna fortsätta utveckla det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet och stödja cheferna behöver resurser finnas på plats. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet 2021, inklusive bilagor”. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag. 

 

Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag: 

Kommunstyrelsen avsätter en halvdag för genomgång av förslag till åtgärder 

för att minska de höga sjuktalen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 97, dok.nr. 11312 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2022-03-20, dok.nr. 11059 

Rapporten ”Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2021, inklusive bilagor”, 

dok.nr. 11060 
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KS § 74 Ärende KS 2022-00498 

Feriearbete 

Beslut 

Vansbro kommun har 20 ferieplatser och i de fall det finns statsbidrag att 

söka eller som tilldelas kommunen ska dessa användas för att så många 

ungdomar som möjligt kan beredas plats i så kallade feriejobb. 

 

Villkoren ska vara desamma för alla feriejobb oavsett statsbidrag eller inte. 

 

Fem platser reserveras för ungdomar i gymnasieålder som omfattas av LSS 

(Lagen om stöd och service). I de fall statsbidrag kan sökas eller tilldelas 

kommunen kan antalet reserverade platser öka. 

Ärendet 

2020 reducerades antal ferieplatser till 20 men under de senaste åren har 

statsbidrag tilldelats kommunerna som möjliggjort att alla som sökt 

feriearbete och inte haft annat sommarjobb kunnat beredas en plats. Tyvärr 

kommer statsbidragen ofta sent i processen, men det är ändå hanterbart då 

det är möjligt att utöka platserna. 

 

Under de senaste åren med begränsningar utifrån Covid har ferieplatserna 

enbart kunna erbjudas utomhus (gata/park, plasket, med mera) och inte inne 

på exempelvis särskilda boenden. Detta kommer att se annorlunda ut 

framöver. 

 

För att få ett feriearbete via kommunen ska vissa förutsättningar/krav 

uppfyllas.  

• Åldersgrupp - Grundskolans år 9 och första året på gymnasiet  

• Ansökan ska lämnas in 

• Ungdomen ska inte ha annat sommarjobb 

• Vid fler än 20 kvalificerade sökande lottas platserna ut och för varje person 

som tackar nej lottas ny. 

 

20 platser inklusive administration (annonsering, urval, anställningsavtal, 

informationer, lönehantering mm) är budgeterade. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
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Vansbro kommun har 20 ferieplatser och i de fall det finns statsbidrag att 

söka eller som tilldelas kommunen ska dessa användas för att så många 

ungdomar som möjligt kan beredas plats i så kallade feriejobb. 

 

Villkoren ska vara desamma för alla feriejobb oavsett statsbidrag eller inte. 

 

Anneli Hultgrens (C) tilläggsförslag: 

Fem platser reserveras för ungdomar i gymnasieålder som omfattas av LSS 

(Lagen om stöd och service). I de fall statsbidrag kan sökas eller tilldelas 

kommunen kan antalet reserverade platser öka. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 98, dok.nr. 11313 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2022-03-19, dok.nr. 10784 
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KS § 75 Ärende KS 2022-00512 

Tillsynsplikt för gemensam nämnd 
Hjälpmedelsnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Föreligger information om tillsynsplikt för den gemensamma nämnden – 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

 

Dalarnas kommuner samt Region Dalarna har kommit överens om att ha en 

gemensam Hjälpmedelsnämnd, där Region Dalarna står som värdkommun. 

Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av 

Hjälpmedelsnämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra 

hjälpmedel samt god service oavsett bostadsort. Samverkan kring 

hjälpmedelsfrågorna ska bidra till en rationell och kostnadseffektiv 

verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Medlemmarna i 

Hjälpmedelsnämnden har rätt till löpande insyn i och redovisning av det som 

gäller nämndens verksamhet. Hjälpmedelsnämnden ska till de samverkande 

kommunerna och till regionen rapportera hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är. 

 

Av den anledning bjöds kommunen in till ett informationsmöte om detta den 

10 mars. Ekonomichefen deltog på mötet digitalt. 

 

Angående den internkontrollen gör revisorerna följande uttalande: Vi 

bedömer att samtliga nämnder har hörsammat våra rekommendationer från 

granskningen av intern kontroll 2020 och att arbetet med intern kontroll 

utvecklats i positiv riktning. 

 

2021 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 

efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt 

pandemieffekter på arbetsmiljön. Men också leveransstörningar från 

underleverantörer till följd av råvaru- och komponentsbrister samt globala 

logistikproblem. 

 

Resultatet på + 69 000 kronor är redovisat efter en återbetalning på 5 

miljoner kronor till nämndens medlemmar. De stora avvikelserna mot budget 

på intäktssidan var sålda hjälpmedel och konsulttjänster som var 4,3 miljoner 
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kronor högre än budget. På kostnadssidan var personalkostnaderna 3 

miljoner kronor lägre än budget, som till största del beror på vakanser. Samt 

hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 miljoner kronor högre. 

 

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 medan korttidsfrånvaron är 

lägre. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 99, dok.nr. 11314 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-03-21, dok.nr. 10804 

Handlingar Gemensamma hjälpmedelsnämnden, dok.nr. 10872 
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KS § 76 Ärende KS 2022-00493 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Information om påbyggnad och ombyggnad av Bäckaskogs särskilda 

boende. 

 

Nuläge 

Rivningsarbetena på plan ett och två är i princip klara. Utvändig lastkaj och 

taket över den är rivet. Byggplatsetableringen är klar. Avgränsningar av 

entreprenadområdet i hus 04 är uppsatta. 

 

Projektering av bygghandlingar för genomförandet pågår. Granskning av 

handlingar inom konstruktion och brand kommer att ske vecka 12. 

 

Montering av ställningar och väderskydd över hus 06 och del av hus 04 

pågår för fullt. När de är på plats är avsikten att riva bort nuvarande 

takkonstruktion för att kunna påbörja byggnationen av plan tre. 

 

Upphandling av inredning och utrustning till toalett/badrum som inte ingår i 

byggentreprenaden är nu inne i slutskedet. 

 

Framtid 

Behovet av ytterligare cirka 30 särskilda boende platser behöver utredas 

gällande placering och när i tid det är möjligt att starta en byggnation. Även 

om det ska iordningställas ett tillagningskök på Bäckaskog. 

 

Ekonomi 

Betalningsplan för entreprenaden är framtagen. Betalning sker efter utfört 

arbete. Ett lyft har ny fakturerats av entreprenören. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 101, dok.nr. 11316 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10798 
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KS § 77 Ärende KS 2022-00438 

Serveringstillstånd för restaurang Nederborgs Bistro 

 

Text i den här paragrafen har utelämnats på grund av att den innehåller 

personuppgifter.  



 

Protokoll Sida 35 (39) 

2022-04-12  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 



 

Protokoll Sida 36 (39) 

2022-04-12  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 78 Ärende KS 2022-00600 

Provsmakningstillstånd för partihandlare och 
tillverkare, Dala Destilleri i Dala-Järna 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om stadigvarande 

provsmakningstillstånd, för i förväg bokade grupper, gällande Dala 

Destilleri AB 559308-1473, på Dala Destilleri i Dala-Järna, med 

restaurangnummer 20212222 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att förena tillståndet med följande 

särskilda villkor: 

- Åldersgräns 20 år ska gälla. 

- Villkor enligt Räddningstjänsten och Polismyndighetens yttrande 

ska följas. 

- Alkoholdrycker får inte serveras till den som är märkbart berusad 

av alkohol eller annat berusningsmedel. Servering av alkoholdrycker 

ska ske med återhållsamhet. Tillståndshavare och den utsedda 

serveringsansvariga ska se till att ordning och nykterhet råder på 

serveringsstället 

Ärendet 

Dala Destilleri AB, 559308-1473, har 2022-03-16 hos kommunstyrelsen i 

Vansbro kommun ansökt om serveringstillstånd enligt 8 kap 6 och 7 §§ 

andra stycket alkohollagen (2010:1622). Ansökan gäller stadigvarande 

provsmakningstillstånd till allmänheten och i förväg bokade grupper, på 

Dala Destilleri i Dala-Järna, i provsmakningslokal. Serveringstillståndet är 

avsett att gälla året runt med serveringstiden 11.00 – 01.00.   

 

Prövningsavgift på 6 000 kronor för serveringstillståndet har inbetalts till 

kommunen 2022-03-22. 

 

Det har inte framkommit något i utredningen som kan diskvalificera sökande 

från servering av alkohol. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om stadigvarande 

provsmakningstillstånd, för i förväg bokade grupper, gällande Dala 
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Destilleri AB 559308-1473, på Dala Destilleri i Dala-Järna, med 

restaurangnummer 20212222 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att förena tillståndet med följande 

särskilda villkor: 

- Åldersgräns 20 år ska gälla. 

- Villkor enligt Räddningstjänsten och Polismyndighetens yttrande 

ska följas. 

- Alkoholdrycker får inte serveras till den som är märkbart berusad 

av alkohol eller annat berusningsmedel. Servering av alkoholdrycker 

ska ske med återhållsamhet. Tillståndshavare och den utsedda 

serveringsansvariga ska se till att ordning och nykterhet råder på 

serveringsstället 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 104, dok.nr. 11319 

Alkoholhandläggare, tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok.nr. 11181 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för tillverkare avseende 

provsmakning till allmänheten, för i förväg bokade grupper, utredning 

daterad 2022-04-04, dok.nr. 11182  
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KS § 79 Ärende KS 2022-00482 

Redovisning av delegationsbeslut april 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut från delegater enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning sker regelbundet till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 102, dok.nr. 11317 

Delegationsbeslut LSS för perioden 2022-02-21 - 2022-03-21, dok.nr. 10700 

Delegationsbeslut SoL funktionsnedsättning för perioden 2022-02-21 - 

2022-03-21, dok.nr. 10701 

Delegationsbeslut SoL äldreomsorg för perioden 2022-02-21 - 2022-03-21, 

dok.nr. 10702 

Delegationsbeslut IFO per 2022-03-21, dok.nr. 10732 

KS delegationslista miljökontoret 2022-02-22 - 2022-03-20, dok.nr. 10800 

Plan- och bygg, delegationslista KS under perioden 2022-02-22 - 2022-03-

21, dok.nr. 10869 

Delegationsbeslut Ciceron april 2022, dok.nr. 11062 
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KS § 80 Ärende KS 2022-00524 

Rapportering av domar april 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendet 

Inkomna domar per mars 2022 rapporteras till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-04-05 KS Au § 103, dok.nr. 11318 

Rapportering av domar till kommunstyrelsen april 2022, dok.nr. 11061 

 


