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KS § 68  

Justering av dagordningen 

Beslut 

Ärende ”Anställningsstopp med dispensförfarande” läggs till dagordningen. 

  

Ärende ”Överläggning avseende fortsatt verksamhet för 

kommunfullmäktiges demokratiberedning” KS 2020/151 läggs till 

dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärende ”Anställningsstopp med dispensförfarande” läggs till dagordningen. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Ärende ”Överläggning avseende fortsatt verksamhet för 

kommunfullmäktiges demokratiberedning” KS 2020/151 läggs till 

dagordningen.   
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KS § 69 Ärende KS 2020/245 

Årsredovisning 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 

  

Kommunfullmäktige återställer inte 16,1 mkr av årets underskott som hör 

till försäljningen av bioenergianläggningen med hänvisning till synnerliga 

skäl enligt KL 11 kap §13. 

  

Kommunfullmäktige återställer årets negativa resultat över en period av sex 

år enligt KL 11 kap §12 reglering av balanskravsresultat. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetade underskott inom en sexårsperiod. 

Beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2019 och överlämnat 

årsredovisningen till revisorerna. 

Ärendet 

I likhet med åren 2018 och 2017 redovisar kommunen 2019 ett underskott, 

underskottet uppgick till 35,5 mkr. Enligt Kommunallagen (KL) 11 kap §12 

ska ett negativt balanskravsresultat regleras under nästkommande tre år och 

en åtgärdsplan ska upprättas. Om synnerliga skäl finns kan 

kommunfullmäktige besluta att inte återställa del av underskott enligt KL 11 

kap § 13. Synnerliga skäl åberopas för att inte återställa underskottet för 

förlusten på 16,1 mkr vid försäljningen av bioenergianläggningen. 

  

Om synnerliga skäl finns att återställa underskott på längre tid än tre år kan 

kommunfullmäktige besluta om det. För resterande del av 2019 års 

underskott, 19,4 mkr, åberopas synnerliga skäl att återställa underskottet 

på sex år. 

  

Sedan tidigare år har kommunen 9,4 mkr som ska återställas med 3,7 mkr 

senast under 2020 och 5,7 mkr senast under 2021. Totalt underskott att 

återställa är 28,8 mkr att återställa med 2019 års resultat inräknat. För att 

klara återställningen föreslås att återställa årets negativa resultat över en 

sexårsperiod med start år 2021. Motiveringen är att det inte kommer att 

finnas nog stort överskott i kommunens drift för att återställa 2019 års 

underskott på tre år. 
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Kommunen köpte under året fastigheten Vansbro Saltvik 23:1 för en krona 

av Vansbroviken KB, bolaget ägdes i sin tur av kommunen. Detta påverkar 

inte kommunens resultat men det påverkar nettokostnaderna. Bortsett från 

detta ökar kommunens nettokostnader med 14 mkr (3,3 procent) jämfört 

med 2018. Kommunens intäkter från skatter och utjämningssystem ökade 

under året med 2,3 procent. Detta innebär att kommunens kostnader har ökat 

snabbare än intäkterna. 

  

Kommunens driftverksamheter lämnar ett underskott på 31,1 mkr och 

finansiering på 1,4 mkr. För finansiering redovisas ett underskott på 1,4 

mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger ett överskott på 2,2 mkr 

främst tack vare ändrade förutsättningar för skatte- och utjämningssystemet. 

Ej utfördelade medel till verksamheterna för schablonersättningar från 

Migrationsverket ger ett överskott på 4 mkr. För de budgeterade medlen för 

löneöversyn 2019 finns 3,3 mkr kvar, löneöversynen har följt avtalen och 

även vissa satsningar har genomförts. Reaförlusten för försäljning av 

bioenergianläggningen på 16,1 mkr förklarar varför finansieringen redovisar 

ett underskott trots andra ökade intäkter. 

  

De ökade nettokostnaderna beror på flera faktorer. För- och grundskolan har 

högre personalkostnader för resurser till barn och klasser med ökat 

stödbehov. Individ- och familjeomsorgen har ökade kostnader för placering 

av barn, ungdomar och vuxna missbrukare samt för ekonomiskt bistånd. 

Kostnaden för konsulter har också varit hög. LSS har ökade kostnader för 

det nya LSS-boendet och personlig assistans. Den ökade kostnaden inom 

LSS-verksamheten beräknas ge en positiv effekt på utjämningssystemet 

2021. Vansbro fiber som redovisas under Samhällsbyggnad har ökade 

kostnader för konsulttjänster men förvaltningsområdet redovisar ett 

överskott tack vare lägre övriga kostnader. Kommunkansli och intern 

service har ökade kostnader för konsulter, bland annat i samband med 

avyttringen av bioenergianläggningen. Västerdalarnas Utbildningsförbunds 

underskott belastar kommunens resultat med 7,1 mkr. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2019 och överlämnat 

årsredovisningen till revisorerna. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 

  

Kommunfullmäktige återställer inte 16,1 mkr av årets underskott som hör 

till försäljningen av bioenergianläggningen med hänvisning till synnerliga 

skäl enligt KL 11 kap §13. 
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Kommunfullmäktige återställer årets negativa resultat över en period av sex 

år enligt KL 11 kap §12 reglering av balanskravsresultat. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetade underskott inom en sexårsperiod. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-04-01 

Vansbro kommuns årsredovisning 2019 

Information om personalkostnader och sjukskrivningstal, 2020-04-06   
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KS § 70 Ärende KS 2019/401 

Svar på motion om medborgarförslag, motioner och 
allmänhetens frågestund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av pågående beredning i 

ärendet KF 2019/67 – Inrättande av medborgarförslag, anse motionen 

besvarad avseende medborgarförslag. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motionen.  

Ärendet 

En motion har inkommit från Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund 

(KP). Motionärerna föreslår bland annat inrättande av det som i 

kommunallagen benämns medborgarslag samt ett slopande av kravet på att 

frågor inför allmänhetens frågestund ska lämnas in åtminstone tre dagar 

innan det fullmäktigesammanträde där frågan kommer behandlas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av pågående beredning i 

ärendet KF 2019/67 – Inrättande av medborgarförslag, anse motionen 

besvarad avseende medborgarförslag. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-10 

Motion   
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KS § 71 Ärende KS 2020/286 

Intern kontrollplan 2018 och 2019, återrapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av intern kontrollplan 2018 

och 2019. 

  

Kommunstyrelsen önskar fortsättningsvis att åtgärder som ska vidtas för att 

komma till rätta med brister förtydligas; 

- Precisera vad/vilken aktivitet som ska utföras för att bristen ska åtgärdas, 

- För tydlighetens skull kortfattat i punktform för att enkelt kunna följas 

upp, 

- Vilka som ska/behöver involveras, 

- Vem som är ansvarig för att detta genomförs. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade om en intern kontrollplan för 2018, 2018-06-13 

(Dnr KS 2018/449). Ingen återrapportering har skett för 2018. I denna 

återrapportering redovisas resultatet av den interna kontrollen för åren 2018 

och 2019. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av intern kontrollplan 2018 

och 2019. 

  

Kommunstyrelsen önskar fortsättningsvis att åtgärder som ska vidtas för att 

komma till rätta med brister förtydligas; 

- Precisera vad/vilken aktivitet som ska utföras för att bristen ska åtgärdas 

- För tydlighetens skull kortfattat i punktform för att enkelt kunna följas upp 

- Vilka som ska/behöver involveras 

- Vem som är ansvarig för att detta genomförs. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-03-27 

Återrapportering av intern kontroll 2018 och 2019   
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KS § 72 Ärende KS 2020/362 

Kontrollplan livsmedel 2020-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020–

2022. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i 

Vansbro kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en fastställd kontrollplan 

som beskriver myndighetens planering av verksamheten under 

treårsperioden, för att uppnå målen för säkra livsmedel och korrekt 

information och redlighet. 

  

Under perioden 2020–2022 kommer miljökontoret i Vansbro att kontrollera 

samtliga registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen. Miljökontoret 

kontrollerar att de som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet följer 

gällande lagstiftning. Ett annat uppdrag för avdelningen är att registrera nya 

livsmedelsverksamheter och ge råd och service till företag. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020–

2022. 

Beslutsunderlag 

Miljöchef, tjänsteutlåtande 2020-03-18 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020–2022   
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KS § 73 Ärende KS 2019/237 

Återrapportering av utförda kontroller enligt 
kontrollplan för livsmedel 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av utförda kontroller enligt 

kontrollplan för livsmedel 2019. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 2019-04-09 kontrollplan för 

livsmedelskontrollen 2019–2021. Samtidigt togs beslut om att utförda 

kontroller enligt kontrollplan för 2019 skulle återrapporteras till 

kommunstyrelsen vid sammanträde i januari 2020. Detta har försenats. Alla 

kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin 

kontrollverksamhet. Miljökontoret rapporterade i januari 2020 uppgifter om 

detta till livsmedelsverket. Miljökontoret har till stor del genomfört de 

livsmedelskontroller som planerats under 2019. Av de 55 planerade 

kontrollerna som kommunstyrelsen beslutade om har sammanlagt 51 

stycken genomförts. Resultatet är en klar förbättring från föregående år. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av utförda kontroller enligt 

kontrollplan för livsmedel 2019. 

Beslutsunderlag 

Miljöchef, tjänsteutlåtande 2020-03-11 

Bilaga 1 – Myndighetsrapporteringen del 1 myndighetsspecifika uppgifter 

Bilaga 2 – Myndighetsrapporteringen del 2, resultat inläsning   
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KS § 74 Ärende KS 2020/156 

Utredning om nedläggning av kommunstyrelsens 
utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att organisationen med utskott fortsatt ska gälla. 

Arbetet behöver utvecklas än mer i samverkan mellan politik och 

förvaltning. 

Reservationer 

Nathalie Larsson Berglund (KD) reserverar sig skriftligt mot 

kommunstyrelsens beslut. 

  

Torsten Larsson (KD) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut 

till förmån för eget förslag. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen gav i sitt beslut den 2020-02-11, § 33 förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att kommunstyrelsens utskott läggs 

ned, samt att förändringen genomförs snarast det praktiskt är möjligt, dock 

senast 2021-01-01. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att organisationen med utskott fortsatt ska gälla. 

Arbetet behöver utvecklas än mer i samverkan mellan politik och 

förvaltning. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsens utskott Leva och bo, samt Utbildning och arbete upphör 

från och med den 1 maj 2020. 

  

Kommunstyrelsen utser en styrgrupp för fiber- och bredbandsutbyggnaden i 

Vansbro kommun, ett uppdrag som utskottet Leva och bo tidigare har haft. 

  

Kommunstyrelsens utskott Omsorg kvarstår som enbart beslutande i 

enlighet med fast-ställd delegationsordning. Detta ställningstagande 

kommer att omprövas då fullmäktige behandlar frågan om eventuellt 

inrättande av Individnämnd (KS 2020/155). 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kvarstår med uppdraget att aktivt följa upp 

kommunens styrsystem. Utskottet ska driva utvecklingen och samordningen 
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på ett övergripande plan för en fungerande intern kontroll, systematisk 

återkoppling, samt en systematisk planering och återkoppling i enlighet med 

den styrmodell som fullmäktige fastställt och i enlighet med det uppdrag 

som kommunstyrelsen beskrivit i arbetsbeskrivning för utskotten. Till detta 

uppdrag kvarstår även beslut i enlighet med kommunstyrelsens delegation. 

  

Beredningen av kommunstyrelsens samtliga ärenden genomförs vid en 

gemensam beredningsdag. Alla kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

kallas till beredningen. Beredningsdagen är ett beredande sammanträde och 

protokollförs därför. 

  

I och med detta beslut upphör ”Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens 

utskott i Vansbro kommun”, antagen 2018-11-21 KS § 200, att gälla. 

  

Nall Lars-Göran Andersson (S), Ulrika Gärds Åkeson (S) och Anneli 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lars-Olov Liss (C) förslag mot Torsten Larssons (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Olov Liss (C) 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2020-02-27   
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KS § 75 Ärende KS 2019/1128 

Granskning av ledning, organisation och arbetssätt 
inom LSS i Vansbro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar utarbetat förslag till yttrande enligt bilaga 1. 

  

Kommunstyrelsen inkommer till revisorerna med antaget yttrande enligt 

bilaga 1 senast 2020-04-14. 

  

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att samtliga punkter i bilaga 1 

ska återredovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20. 

Ärendet 

De förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun har översiktligt granskat 

kommunens ledning och organisation avseende LSS. Syftet med 

granskningen har varit att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig 

ledning, organisation och arbetssätt avseende LSS. Kommunens revisorer 

önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av 

åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 

2020-04-14. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen antar utarbetat förslag till yttrande enligt bilaga 1. 

  

Kommunstyrelsen inkommer till revisorerna med antaget yttrande enligt 

bilaga 1 senast 2020-04-14. 

  

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att samtliga punkter i bilaga 1 

ska återredovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-03-26 

Bilaga 1 Yttrande gällande granskning av kommunens ledning och 

organisation avseende LSS, daterat 2020-03-26   



 

Protokoll Sida 15 (38) 

2020-04-07  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 76 Ärende KS 2020/68 

Återkoppling av åtgärder med anledning av granskning 
av hur Vansbro kommun arbetar för att motverka 
ohälsa och sjukfrånvaro hos de anställda 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot den begärda återkopplingen på revisionens 

granskning från 2017. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt en återkoppling kring yttrandet som lämnades 

till revisionen avseende granskning av hur Vansbro kommun arbetar för att 

motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos de anställda (2017-08-29 KS§ 164). 

Kommunstyrelsen följer upp att återkopplade åtgärder är vidtagna och hur 

arbetet fortlöper. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit emot den begärda återkopplingen på revisionens 

granskning från 2017. 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2020-03-19   
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KS § 77 Ärende KS 2020/368 

Feriearbete 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under sommaren 2020 erbjuda 20 kommunalt 

finansierade feriearbetsplatser för ungdomar som går i grundskolans årskurs 

9 och första året i gymnasiet och är folkbokförda i Vansbro kommun där 

minst fem platser ska vara för ungdomar som omfattas av LSS. 

  

För att få en plats ska ungdomen ha sökt feriearbetet och inte ha annat 

sommarjobb. 

  

Ytterligare platser finansieras med statsbidraget. 

Reservationer 

Nathalie Larsson Berglund (KD) reserverar sig skriftligt mot 

kommunstyrelsens beslut. 

  

Torsten Larsson (KD) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut 

till förmån för eget förslag. 

Ärendet 

Att ungdomar i kommunen har möjlighet att få ett feriearbete och kunna 

tjäna egna pengar, och lära sig vad det innebär att vara anställd och på sikt 

en egen försörjning, har varit och är ett prioriterat område. Vansbro 

kommun har under flera år haft som mål att erbjuda alla som söker 

feriearbete en plats. Tidigare har det finansierats till del med hjälp av medel 

från generella statsbidrag för flyktingmottagande och kommunstyrelsens 

medel till förfogande. Budgeterade medel för löner till feriearbetare uppgick 

2019 till 400 tkr. I samband med den ekonomiska situation som råder är ett 

minskat antal feriearbetsplatser en av åtgärderna i åtgärdsplanen för en 

ekonomi i balans. 

Förslag 

Torsten Larsson (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att under sommaren 2020 erbjuda fem 

feriearbetsplatser finansierat av kommunen samt ytterligare 

feriearbetsplatser finansierat av kommuen samt ytterligare feriearbetsplatser 

som kan finansieras med statsbidrag. 

  

Feriearbetsplatserna gäller för ungdomar som går i årskurs 9 och första året i 

gymnasieskolan och är folkbokförda i Vansbro kommun. 
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För att få plats ska ungdomen ha sökt feriearbete och inte ha annat 

sommarjobb. 

  

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att under sommaren 2020 erbjuda 20 kommunalt 

finansierade feriearbetsplatser för ungdomar som går i grundskolans årskurs 

9 och första året i gymnasiet och är folkbokförda i Vansbro kommun där 

minst fem platser ska vara för ungdomar som omfattas av LSS. 

  

För att få en plats ska ungdomen ha sökt feriearbetet och inte ha annat 

sommarjobb. 

  

Ytterligare platser finansieras med statsbidraget. 

  

Stina Munters (C), Nall Lars-Göran Andersson (S) och Ulrika Gärds 

Åkeson (S) yrkar bifall till Anneli Hultgrens (C) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförandens ställer Anneli Hultgrens (C) förslag mot Torsten Larssons 

(KD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anneli 

Hultgrens (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2020-03-17   
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KS § 78 Ärende KS 2020/66 

Verksamheten i Fritidsbanken Vansbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Fritidsbanken ska finnas kvar. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att organisera verksamheten på det sätt som är 

mest ekonomiskt fördelaktigt och möter medborgarnas behov. 

Reservationer 

Torsten Larsson (KD) reserverar mot kommunstyrelsens beslut till förmån 

för eget förslag. 

  

Anders Hed (LPO), Nathalie Larsson Berglund (KD) och Magdalena Busk 

(M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 § 163 ska alternativa lösningar 

för Fritidsbanken, Mötesplatsen och kolloverksamheten utredas vidare. 

Avseende Fritidsbanken har frågan utretts och alternativa lösningar har 

diskuterats. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Fritidsbanken fortsätter under 

förutsättning att den kan bedrivas inom ramen för befintlig organisation utan 

extra kostnader. 

 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Fritidsbanken ska finnas kvar. 

  

Förvaltningen ges i uppdrag att organisera verksamheten på det sätt som är 

mest ekonomiskt fördelaktigt och möter medborgarnas behov. 

  

Anneli Hultgren (C) och Ulrika Gärds Åkeson (S) yrkar bifall till Lars-Olov 

Liss (C) förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lars-Olov Liss (C) förslag mot Torsten Larssons (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Olov Liss (C) 

förslag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för Lars-Olov Liss (C) förslag. 

Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Anneli Hultgren (C), Lars-Olov Liss (C), Monica Ericsson (S), 

Nall Lars-Göran Andersson (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Lennart Skansens 

(S) och Stina Munters (C). 

  

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Anders 

Hed (LPO) och Magdalena Busk (M). 

  

Med röstsiffrorna 7 ja och 4 nej beslutar kommunstyrelsen enligt Lars-Olov 

Liss (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Chef för fritidsavdelningen, tjänsteutlåtande 2020-03-18   
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KS § 79 Ärende KS 2020/405 

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Dokumentation av det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2018/2019. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver 

förbättras och tidigareläggas på året. 

Ärendet 

Ett effektivt kvalitetsarbete utgår från att man i verksamheten systematiskt 

granskar sin verksamhet. Utifrån statistik, dokumenterade diskussioner där 

resultaten analyseras och mäts mot de nationella målen som finns i förskola, 

förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola sätts riktningen 

framåt mot fokusområden för fortsatt utveckling. Struktur och rutiner för 

arbetet beskrivs i ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för skola och 

förskola i Vansbro kommun” och en årlig redovisning ges till 

kommunstyrelsen enligt rutinerna i dokumentet ”Dokumentation av det 

systematiska kvalitetsarbetet för förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola”. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Dokumentation av det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2018/2019. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver 

förbättras och tidigareläggas på året. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2018/2019   
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KS § 80 Ärende KS 2020/107 

Yttrande över remiss avseende förslag till avtal om 
regional kollektivtrafik 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget. 

Ärendet 

Region Dalarna har utsänt förslag till avtal avseende regional 

kollektivtrafik. Detta för att inhämta remissvar från Dalarnas kommuner. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget. 

Beslutsunderlag 

Upphandlare, tjänsteutlåtande 2020-03-26 

Utskickade förslag till avtal om regional kollektivtrafik.   
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KS § 81 Ärende KS 2020/174 

Svar på remiss ”Nya regler för skolor med 
konfessionell inriktning” 

Beslut 

Följande lämnas till Utbildningsdepartementet som yttrande: 

Vansbro kommun anser att det är viktigt att beakta barnrättsperspektivet och 

intentionerna i barnkonventionen. 

  

Vansbro kommun ställer sig bakom att de förtydligande skrivningarna kring 

hur konfessionella inslag definieras blir införda i skollagen. Därigenom bör 

det kunna råda klarhet i till exempel från om vad som tillåts vid 

skolavslutningar i kyrkor. Tidigare har det funnit en osäkerhet kring detta 

och riksdagens tillkännagivande att vissa konfessionella inslag får 

förekomma vid skolavslutningar har inte gjort frågan mindre oklar. Därför 

är det bra att konfessionella inslag nu tydligt definieras som ”inslag som 

innehåller bekännelse eller förkunnande delar som tillhör en viss religion” 

och att trosbekännelse, bön och andakt ges som exempel på detta. 

  

Samtidigt tydliggörs att utförande av andra handlingar som enbart är att 

inspirera och utgör firande av traditioner inte definieras som konfessionella 

och därför är förenliga med skollagen. Som exempel ges psalmer som ”Den 

blomstertid nu kommer” vid skolavslutningar och tändande av adventsljus i 

adventstid. 

  

De förtydligande skrivningarna om vad som anses utgöra konfessionella 

inslag ger huvudmän för skolor tydlighet i planeringen, vilket är positivt. 

  

Vansbro kommun ställer sig bakom förslaget att tillsyn och 

godkännandeprövning av fristående förskolor och fritidshem övertas av en 

central myndighet. 

Ärendet 

I betänkande Nya regler för skolor med konfessionell inriktning från 

Utbildningsdepartementet redovisas uppdraget att analysera regelverket för 

konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för 

att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning 

ska kunna införas. 
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Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Följande lämnas till Utbildningsdepartementet som yttrande: 

Vansbro kommun anser att det är viktigt att beakta barnrättsperspektivet och 

intentionerna i barnkonventionen. 

  

Vansbro kommun ställer sig bakom att de förtydligande skrivningarna kring 

hur konfessionella inslag definieras blir införda i skollagen. Därigenom bör 

det kunna råda klarhet i till exempel från om vad som tillåts vid 

skolavslutningar i kyrkor. Tidigare har det funnit en osäkerhet kring detta 

och riksdagens tillkännagivande att vissa konfessionella inslag får 

förekomma vid skolavslutningar har inte gjort frågan mindre oklar. Därför 

är det bra att konfessionella inslag nu tydligt definieras som ”inslag som 

innehåller bekännelse eller förkunnande delar som tillhör en viss religion” 

och att trosbekännelse, bön och andakt ges som exempel på detta. 

  

Samtidigt tydliggörs att utförande av andra handlingar som enbart är att 

inspirera och utgör firande av traditioner inte definieras som konfessionella 

och därför är förenliga med skollagen. Som exempel ges psalmer som ”Den 

blomstertid nu kommer” vid skolavslutningar och tändande av adventsljus i 

adventstid. 

  

De förtydligande skrivningarna om vad som anses utgöra konfessionella 

inslag ger huvudmän för skolor tydlighet i planeringen, vilket är positivt. 

  

Vansbro kommun ställer sig bakom förslaget att tillsyn och 

godkännandeprövning av fristående förskolor och fritidshem övertas av en 

central myndighet. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) och Ulrika Gärds Åkeson (S) yrkar bifall till 

Torsten Larssons (KD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande över betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor 

med konfessionell inriktning, daterat 2020-03-23   
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KS § 82 Ärende KS 2020/90 

Svar på remiss ”Behörighet i samiska samt vissa 
läroplansändringar för ökad trygghet och studiero” 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar Svar på promemorian Behörighet i ämnat 

samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero, 

daterat 2020-03-23, till Utbildningsdepartementet. 

Ärendet 

I promemorian föreslås att det i förordningen (2011:326) om behörighet och 

legitimation för lärare och förskollärare, den s.k. behörighetsförordningen, 

ska regleras vad som ska krävas för att en lärare ska vara behörig att 

undervisa i ämnet samiska i sameskolan. Förutom att läraren ska vara 

behörig att undervisa i sameskolan ska det krävas att läraren i sin utbildning 

har fullgjort minst 30 högskolepoäng i ämnet samiska. Läraren ska endast 

vara behörig att undervisa i ämnet samiska i motsvarande årskurser i 

sameskolan som lärarens utbildning i övrigt ger behörighet att undervisa i 

grundskolan. 

  

Det föreslås vidare att läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan ska förtydligas och kompletteras för att öka 

förutsättningarna för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö som främjar 

studiero. Det ska lyftas fram att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det 

ska även framgå att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning 

och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och 

för att bidra till en god arbetsmiljö. Skolans mål ska också vara att varje elev 

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en 

del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Motsvarande 

ändringar har redan genomförts i läroplanerna för grundskolan, sameskolan 

och gymnasieskolan. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar Svar på promemorian Behörighet i ämnat 

samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero, 

daterat 2020-03-23, till Utbildningsdepartementet. 

  

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

Förslag till Svar på promemorian Behörighet i ämnat samiska samt vissa 

läroplansändringar för ökad trygghet och studiero, daterat 2020-03-23   
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KS § 83 Ärende KS 2020/7 

Utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 
2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen har mottagit sammanställning av nominerade mottagare 

av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2019. 

  

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att besluta om utdelning av 

utmärkelsen. 

Ärendet 

Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 

utdelas för att uppmärksamma de personer som genom sina prestationer är 

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

Utmärkelsen utdelas till alla nominerade som under året blivit medaljörer i 

tävlingar på minst SM-nivå oberoende av åldersklass. Enligt Reglemente för 

Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten ska 

kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna nomineringar. 

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

Kommunstyrelsen beslutar om lämpligt evenemang för utdelning av priset. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har mottagit sammanställning av nominerade mottagare 

av utmärkelse för framstående insatser inom idrotten 2019. 

  

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att besluta om utdelning av 

utmärkelsen. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-04 

Sammanställning av nominerade mottagare av utmärkelse för framstående 

insatser inom idrotten 2019   
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KS § 84 Ärende KS 2020/144 

Bedömning och prioritering av ansökningar om medel 
från fonder för bygdemedel 2020 

Beslut 

Som yttrande till Länsstyrelsen föreslås att Maria Jonbacks ansökan bifalls. 

Ärendet 

Ansökning om bidrag ur fond har inkommit till Länsstyrelsen. Bygdemedel 

är avgifter som vattenföretag, enligt ett antal vattendomar, betalar till fonder 

vilka Länsstyrelsen Dalarna förvaltar. Dessa medel ska återföras till bygden 

och användas till investeringar som främjar näringsliv eller service i bygden 

och är till nytta för denna. Så många som möjligt i bygden (kommunen) ska 

ha nytta av dessa medel. En ansökning från part i Vansbro kommun, Maria 

Jonback (upprustning av fäboden ”Jonbacksvallen”), har inkommit för år 

2020. Länsstyrelsen har översänt ansökningen till Vansbro kommun för 

yttrande. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Som yttrande till Länsstyrelsen föreslås att Maria Jonbacks ansökan bifalls. 

Beslutsunderlag 

Upphandlare, tjänsteutlåtande 2020-03-16   
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KS § 85 Ärende KS 2020/264 

Driftavtal med Dala-Järna IK 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att uppta en dialog med Dala-

Järna IK angående revidering av driftavtalet med föreningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens utskott leva och bo behandlade vid sammanträde 2020-

03-02 § 7 frågan avseende driftsavtal mellan Vansbro kommun och 

föreningen Dala-Järna IK. Driftsavtalet avser anläggningen vid Snöå 

skidstadion. 

Förslag 

Utskottet leva och bos förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att uppta en dialog 

med Dala-Järna IK angående revidering av driftavtalet med föreningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-02 KS Lb § 7   
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KS § 86 Ärende KS 2020/301 

Information om aktuell hållbarhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av enkätsvaren som skickats till Aktuell 

hållbarhet inför kommunrankingen 2020. 

Ärendet 

Aktuell hållbarhets kommunranking är en frivillig enkät som cirka 80 % av 

alla kommuner årligen svarar på. Det sker utifrån enkäten och uppgifter från 

andra offentliga källor en ranking av kommunerna där ”Sveriges miljöbästa 

kommun” utses. Året fokus på enkäten är Agenda 2030, innovation och 

klimat. Vissa frågor är nya och andra frågor har varit med föregående år. 

  

Vansbro kommun har under flera års tid svarat på kommunenkäten och 

placerar sig utifrån dessa frågor bland de sämre kommunerna i miljöarbete. 

2019 hamnade Vansbro kommun på plats 233 av 290 kommuner i 

rankingen. Bland mindre städer och landsbygdskommuner hamnade 

Vansbro kommun år 2019 på plats 96 av 136. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av enkätsvaren som skickats till Aktuell 

hållbarhet inför kommunrankingen 2020. 

Beslutsunderlag 

Miljöchef, information 2020-03-05   
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KS § 87  

Utfärdande av byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd  

 

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

personuppgifter.  
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KS § 88 Ärende KS 2020/361 

Redovisning av delegationsbeslut april 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Föreligger listor för redovisning av delegationsbeslut. Redovisning sker från 

delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Redovisning sker 

regelbundet till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Miljö delegationsbeslut 2020-02-20 - 2020-03-18 

Delegationsbeslut IFO 2 2020-02-19 - 2020-03-18 

Delegationsbeslut IFO 2020-02-19 - 2020-03-18 

Delegationsbeslut LSS 2020-02-19 - 2020-03-17 

Delegationsbeslut ÄO 2020-02-19 - 2020-03-17 

Delegationsbeslut SoL fn 2020-02-19 - 2020-03-17 

BYGG delegationsbeslut 2020-02-20 - 2020-03-18 

W3D3 2020-02-20 - 2020-03-18   



 

Protokoll Sida 35 (38) 

2020-04-07  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 89 Ärende KS 2020/360 

Rapportering av domar april 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Ärendet 

Inkomna domar och beslut ska rapporteras löpande till kommunstyrelsen. 

  

Rapportering av domar föreligger från individ- och familjeomsorgen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Beslutsunderlag 

Assistent individ- och familjeomsorg, delgivningsbeslut 2020-03-18 

Avgiftshandläggare, tjänsteutlåtande 2020-03-18   
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KS § 90 Ärende KS 2020/411 

Anställningsstopp med dispensförfarande 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- Anställning av personal till och med 2020-12-31 samt ”Extratjänster” 

(finansierade) beslutas av chef efter avstämning med personalchef eller av 

personalchef utsedd handläggare. 

- Tillsvidareanställningar kräver fortsatt dispens av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

- Utökning av tjänster som sträcker sig längre än 2020-12-31 kräver dispens 

av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 i samband med periodprognos per 

april (KS 2019/364) att införa anställningsstopp med dispensförfarande där 

alla rekryteringar över tre månader beslutas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

  

I samband med Coronapandemin kommer rekrytering av vikarier behöva 

ske med kort varsel och de vikarier vi rekryterar behöver anställas över 

längre tid för att säkra behovet av personal i verksamheterna. Förändring av 

anställningsstoppet med dispensförfarande förändras därför till årets slut. 

  

Följande föreslås: 

- Anställning av personal till och med 2020-12-31beslutas av chef efter 

avstämning med personalchef eller av personalchef utsedd handläggare. 

- Tills vidare anställningar kräver fortsatt dispens av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

- Utökning av tjänster som sträcker sig längre än 2020-12-31 kräver dispens 

av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- Anställning av personal till och med 2020-12-31 samt ”Extratjänster” 

(finansierade) beslutas av chef efter avstämning med personalchef eller av 

personalchef utsedd handläggare. 

- Tillsvidareanställningar kräver fortsatt dispens av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

- Utökning av tjänster som sträcker sig längre än 2020-12-31 kräver dispens 

av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-04-06   
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KS § 91 Ärende KS 2020/151 

Överläggning avseende fortsatt verksamhet för 
kommunfullmäktiges demokratiberedning  

Beslut 

Ärendet tas åter upp för behandling vid kommunstyrelsens informationsdag 

2020-05-12. 

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. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-10 bordlades ärendet med 

förslag till fullmäktiges presidium om att genomföra en vägledningsdebatt 

avseende kommunens framtida demokratiarbete. 

  

Vid dagens sammanträde överlägger kommunstyrelsen i ärendet.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet tas åter upp för behandling vid kommunstyrelsens informationsdag 

2020-05-12. 

 



RESERVATION

2020-04-07

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut att behålla kommunstyrelsens utskott i

nuvarande form.

Vansbro kommuns ekonomiska situation är mycket ansträngd och åtgärder behöver vidtas

för att nå en ekonomi i balans. Vi menar att det skulle vara en ekonomisk besparing att

avveckla flera av utskotten, varför vi reserverar oss mot beslutet att inte avveckla utskott.

Torsten Larsson Nathalie Larsson Berglund



RESERVATION

2020-04-07

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut angående erbjudande av feriearbete för
ungdomar.

Vansbro kommuns ekonomiska situation är mycket ansträngd och åtgärder behöver vidtas
för att nå en ekonomi i balans. Vi menar att Vansbro kommun visserligen ska erbjuda
feriearbete, men inte i den omfattning som kommunstyrelsen beslutat om.

Torsten Larsson Nathalie Larsson Berglund


