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2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 18

Justering av dagordning

Beslut
Kommunstyrelsen lägger ärendet ”Åtgärder med anledning av 
coronapandemin” till dagordningen.

Ärendet
Kommunstyrelsen justerar dagordningen.

Förslag
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen lägger ärendet ”Åtgärder med anledning av 
coronapandemin” till dagordningen.
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 19 Ärende KS 2020/1362

Motion om digitala läkemedelsautomater

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen ” Motion om digitala hjälpmedel i 
form av läkemedelsautomater i omsorgen”

Ärendet
Motion om digitala hjälpmedel i form av läkemedelsautomater i omsorgen 
har inkommit där motionären yrkar att Vansbro kommun inför 
läkemedelsautomater inom omsorgen.

Förslag
Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen ”Motion om digitala hjälpmedel i 
form av läkemedelsautomater i omsorgen”

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag mot Torsten 
Larssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Torsten Larssons (KD) förslag.

Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-01-22
Motion, 2020-10-29
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 20 Ärende KS 2020/1422

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige konstaterar att länsstyrelsen genomfört tillsynen utan 
att rikta någon anmärkning mot kommunens överförmyndarverksamhet.

Ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet. Handläggningen av överförmyndarärenden har 
ett gemensamt kontor för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalen. Inspektion av verksamheten genomfördes av 
Länsstyrelsen den 26 oktober och den 2 november 2020.
 
Länsstyrelsen skriver i sitt protokoll att enheten bedriver en generellt god 
verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor 
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som 
krävs för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som 
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn.
 
Vansbro kommun har totalt 99 aktiva ärenden, varav sex är förvaltarskap 
och 38 förmynderskap. Fyra av förmyndarskapen ligger som ärenden med 
särskild kontroll. Det har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 
750.159 kronor, varav kommunens kostnad för dessa är 319.503 kronor. 
Ställföreträdare i kommunen förvaltar tillsammans 760.597 kronor.
 
Av Vansbro kommuns ärenden valde länsstyrelsen att granska två slumpvist 
utvalda akter. En akt med förvaltarskap och en akt med godmanskap. 
Granskningen gav ingen anmärkning.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige konstaterar att länsstyrelsen genomfört tillsynen utan 
att rikta någon anmärkning mot kommunens överförmyndarverksamhet.

Beslutsunderlag
Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2021-01-12
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 21

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 den inte beretts färdigt.
 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 
våren och ett under hösten.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-01-27
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Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 22

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2021.

Ärendet
Enligt antagen Bredbandsstrategi 2020-2025 ska en årlig handlingsplan 
arbetas fram och beslutas i kommunstyrelsen.
 
Handlingsplanen utvärderas i november varje år och återrapporteras till 
kommunstyrelsen. I återrapporteringen ska budget och ekonomi redovisas 
samt eventuella byggnadstekniska avvikelser.
 
Parallellt med återrapporteringen bereds underlag för beslut i nästa års 
handlingsplan för bredbandsutbyggnaden.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2021-01-21
Förslag till Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2021
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 23

Planändring för att möjliggöra förskola Vansbro 17:1 
(Mossebo)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanändring, del av fastigheten 
Vansbro 17:1, Mossebo förskola.
 
Avgiften för planarbetet beräknas till 150 000 kronor och finansieras 
genom, de extra statsstöden för att utveckla Vansbros kommuns 
företagsklimat som finansieras av Tillväxtverket.

Ärendet
Påbörja planändring för att möjliggöra permanent bygglov för 
paviljongerna, del av Vansbro 17:1, (Mossebo förskola).
 
Avgiften för detaljplanarbeten bedöms uppgå till ca 150 000 kr, enligt 
uppskattning från planarkitekt. Avgiften innefattar externa och interna 
kommunala kostnader. Plankostnadsavtal tecknas mellan Plan- och 
byggenheten och beställare för framtagande av detaljplan. Avgiften föreslås 
belasta extra statsstöden för att utveckla Vansbros kommuns företagsklimat 
som finansieras av Tillväxtverket. Kompetensförsörjningen till kommunens 
företag med möjlighet till inflyttning och erbjudan om barnomsorg och 
förskoleplats är viktigt.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanändring, del av fastigheten 
Vansbro 17:1, Mossebo förskola.
 
Avgiften för planarbetet beräknas till 150 000 kronor och finansieras 
genom, de extra statsstöden för att utveckla Vansbros kommuns 
företagsklimat som finansieras av Tillväxtverket.
 
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2021-01-27
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Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 24

Medfinansiering Partnerskap E16 för perioden 2021-
2023

Beslut
Vansbro kommun medfinansierar Partnerskap E16 med 30 000 kr/år under 
treårsperioden 2021 - 2023.

Ärendet
Partnerskapet E16, Gävle – Oslo, beslutade på sitt rådslag 2020-09-04 om 
nya årsavgifter för medlemmarna i Partnerskapet. För Vansbro kommuns 
del föreslås 30 000 kr/år under treårsperioden 2021 - 2023.

Förslag
Ordförandens förslag:
Vansbro kommun medfinansierar Partnerskap E16 med 30 000 kr/år under 
treårsperioden 2021 - 2023.

Beslutsunderlag
Upphandlare, tjänsteutlåtande 2021-02-03
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 25 Ärende KS 2020/1416

Revidering av avtal med Adium omsorg AB

Beslut
1. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 10.1 
Ersättning särskilt boende, med ett tillägg om 200 kr per dygn per belagd 
korttidsplats.
2. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 3. 
Uppdraget i de delar som avses uppdraget för hemtjänst till att inte omfatta 
insatser nattetid.

Ärendet
Vansbro kommun har sedan 2016-04-01 avtal med Adium Omsorg AB om 
entreprenaddrift av särskilt boende, hemtjänst och träffpunkt i 
kommundelen Äppelbo. Adium omsorg AB har ansökt hos Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, om tillstånd att bedriva 16 platser särskilt boende på 
Bergheden i Äppelbo och fick den 2020 -03-06 avslag på den ansökan för 
boendeplatserna i dubbletterna, d.v.s. tre av totalt sex platser.
 
Konsekvensen av detta är att befintligt avtal därmed inte kan uppfyllas. En 
dialog har förts mellan representanter för kommunen och företrädare för 
Adium Omsorg AB kring hur detta kan lösas.

Förslag
Ordförandens förslag:
1. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 10.1 
Ersättning särskilt boende, med ett tillägg om 200 kr per dygn per belagd 
korttidsplats.
2. Gällande avtal med Adium Omsorg AB revideras under punkt 3. 
Uppdraget i de delar som avses uppdraget för hemtjänst till att inte omfatta 
insatser nattetid.

Anneli Hultgren (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2021-02-01 KF § 3
Protokollsutdrag, 2021-01-19 KS § 8
Avtal Adium Omsorg AB
Beslut från IVO angående tillstånd
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-12-02
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 26

Redovisning av delegationsbeslut januari 2021

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
Delegationslista äldreomsorg, 2020-12-16 - 2021-02-26
Delegationslista plan- och byggenheten, 2020-11-16 - 2021-01-26
Delegationslista W3D3, 2020-12-17 - 2021-01-25
Delegationslista SoL fn, 2020-12-16 - 2021-01-26
Delegationslista LSS, 2020-12-16 - 2021-01-26
Delegationslista Ciceron, 2021-01-14 - 2021-01-20 
Delegationslista IFO, 2020-12-16 - 2021-01-27
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 27

Åtgärder med anledning av coronapandemin 

Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
följande:
Tillfälligt slopa debitering av avgifter kopplade till serveringstillstånd och 
tillsyn av alkoholservering under 2021.
 
Tillåta restauranger att ha öppet och servera mat till klockan 22 så länge 
restriktionerna finns kvar.
 
Tilllåta hemleverans av alkoholhaltiga måltidsdrycker tillsammans med 
hemleverans av lagad mat.

Ärendet
Pär Skagerling (M) anför att de restriktioner som införts inom 
restaurangbranschen slår hårt mot många näringsidkare och att kommunen 
bör utreda möjligheterna till vissa åtgärder med syfte att underlätta för 
serveringsställen under restriktionerna med anledning av rådande pandemi.

Förslag
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
följande:
Tillfälligt slopa debitering av avgifter kopplade till serveringstillstånd och 
tillsyn av alkoholservering under 2021.
 
Tillåta restauranger att ha öppet och servera mat till klockan 22 så länge 
restriktionerna finns kvar.
 
Tilllåta hemleverans av alkoholhaltiga måltidsdrycker tillsammans med 
hemleverans av lagad mat.
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 28

Avslutning

Ärendet
Ordföranden tackar Pär Skagerling (M) för hans insatser som ordförande i 
styrelsen för det kommunala bolaget Dala Vatten och Avfall AB.
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