
 

Protokoll  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 17 september 2019, kl. 

15:00–17:15 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Anneli Hultgren (C) 

Lars-Olov Liss (C) 

Torsten Larsson (KD) 

Nathalie Larsson Berglund (KD) 

John Säljgård (LPO) 

Pär Skagerling (M) 

Nils-Erik Edlund (S) 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Monica Ericsson (S) 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

 

Ej tjg ersättare 

 

Karin Sjöberg (S) 

 

 

Ulrika Gärds Åkeson (S) 

Övriga deltagare Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

Catarina Willman, kommunchef 

Fredrika Hult, socialsekretrare, §§ 110-114 

Anna-Lena Hållmats Bergvik, tillförordnad socialchef, §§ 110-121 

 

Utses att justera Monica Ericsson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2019-09-20, kl. 08:00 

  

Paragrafer 110 - 140 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Monica Ericsson 

 

  



 

Protokoll  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2019-09-17 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-20 

  

Datum då anslaget tas ned 2019-10-14 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

  

  

Underskrift  

  



 

Protokoll  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Justering av dagordning ............................................................................................................. 5 

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU .............................................................................. 6 

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU .............................................................................. 7 

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU .............................................................................. 8 

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU .............................................................................. 9 

Åtgärdsplan 2019 ..................................................................................................................... 10 

Strategisk plan 2020-2022 ........................................................................................................ 11 

Inriktningsbeslut Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk ............................................... 14 

Hemtjänstorganisation .............................................................................................................. 16 

Tillfällig fullmäktigeberedning avseende framtidens äldreomsorg ......................................... 18 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg .................................................... 21 

Servicebostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

trapphusboende enligt socialtjänstlagen ................................................................................... 23 

Direktiv för utredning av verksamhet vid kommunens simhall och gym ................................ 25 

Revidering av avgifter för simhall och gym avseende gruppträningspass i gym ..................... 26 

Lönekriterier för grundskollärare ............................................................................................. 27 

Motion om inrättande av demokratipris ................................................................................... 28 

Rättelse av verkställighet avseende val av direktion för Västerdalarnas 

utbildningsförbund ................................................................................................................... 29 

Ersättning till kommunbygderådet ........................................................................................... 30 

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor, enskilda huvudmän 2019 ........... 31 

Yttrande över hastighetsbegränsning på väg 537 i Dalarnas län ............................................. 32 

Yttrande över hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län ............................................. 33 

Verksamhetsberättelse för ungdomsmottagning ...................................................................... 34 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 .......................................... 35 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, årsredovisning 2018 ....................................... 37 

Avsägelse från kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete ............................................ 39 

Val till kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete ......................................................... 40 

Redovisning av delegationsbeslut september 2019 .................................................................. 41 

Rapportering av domar september 2019 .................................................................................. 42 



 

Protokoll  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Ärende Sida 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 .............................................................................................. 43 

System för kvalitetsuppföljning för Vansbro kommuns särskilda boenden i egen regi ........... 44 

Åtgärder för bostadsförsörjning i Vansbro kommun ............................................................... 45 

 

 



 

Protokoll Sida 5 (45) 

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 110  

Justering av dagordning 

Beslut 

Ärendena ”Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU”, ”Omprövning av 

beslut enligt 14 § 2 st LVU”, ”System för kvalitetsuppföljning för Vansbro 

kommuns särskilda boenden i egen regi” och ”Åtgärder för 

bostadsförsörjning i Vansbro kommun” läggs till dagordningen. 

  

De fyra ärendena avseende omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU 

behandlas först på dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendena ”Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU”, ”Omprövning av 

beslut enligt 14 § 2 st LVU”, ”System för kvalitetsuppföljning för Vansbro 

kommuns särskilda boenden i egen regi” och ”Åtgärder för 

bostadsförsörjning i Vansbro kommun” läggs till dagordningen. 

  

De fyra ärendena avseende omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU 

behandlas först på dagordningen.  
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KS § 111  

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU 

 

SEKRETESS 

 

För den här paragrafen gäller sekretess enligt 26 kap 1 § första stycket i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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KS § 112  

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU 

 

SEKRETESS 

 

För den här paragrafen gäller sekretess enligt 26 kap 1 § första stycket i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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KS § 113  

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU 

 

SEKRETESS 

 

För den här paragrafen gäller sekretess enligt 26 kap 1 § första stycket i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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KS § 114  

Omprövning av beslut enligt 14 § 2 st LVU 

 

SEKRETESS 

 

För den här paragrafen gäller sekretess enligt 26 kap 1 § första stycket i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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KS § 115 Ärende KS 2019/269 

Åtgärdsplan 2019 

Ärendet 

Ärendet behandlas åter vid kommunstyrelsens informationsdag och 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2019.   
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KS § 116 Ärende KS 2019/363 

Strategisk plan 2020-2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

A. Fastställer kommunens strategiska mål   
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv 

utveckling 

3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje 

4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

  

B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:   
- Kommunfullmäktige 500 tkr 

- Kommunstyrelse 366 395 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna (BRAND) 7 054 tkr 

- Jävsnämnd 86 tkr 

- Överförmyndare 1 500 tkr 

- Revision 585 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

C. Inom kommunstyrelsens budget ska 1 000 tkr avsättas för Strategisk 

utveckling. 
  

 D. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 
  

 E. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2020. 
  

 F. Kommunens långfristiga lån under perioden 2020-2022 får inte 

överstiga 200 mkr. 
  

 G. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr. 
  

H. Borgensramar får uppgå till - Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr - 

Vansbro Teknik AB 135 mkr - Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr. 

  

I. För 2020 reserveras 8 401 tkr i resultatutjämningsreserven. 
  

J. I övrigt fastställs strategisk plan enligt utarbetat förslag. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens uppdrar till ekonomichef att genomföra de tekniska 

justeringar som behövs. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan 2020-2022. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

A. Fastställer kommunens strategiska mål   
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv 

utveckling 

3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje 

4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

  

B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:   
- Kommunfullmäktige 500 tkr 

- Kommunstyrelse 366 395 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna (BRAND) 7 054 tkr 

- Jävsnämnd 86 tkr 

- Överförmyndare 1 500 tkr 

- Revision 585 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

C. Inom kommunstyrelsens budget ska 1 000 tkr avsättas för Strategisk 

utveckling. 
  

D. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 
  

E. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2020. 
  

F. Kommunens långfristiga lån under perioden 2020-2022 får inte 

överstiga 200 mkr. 
  

G. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr. 
  

H. Borgensramar får uppgå till - Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr - 

Vansbro Teknik AB 135 mkr - Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr. 
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I. För 2020 reserveras 8 401 tkr i resultatutjämningsreserven. 
  

J. I övrigt fastställs strategisk plan enligt utarbetat förslag. 
  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Kommunstyrelsens uppdrar till ekonomichef att genomföra de tekniska 

justeringar som behövs. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-12 

Förslag till Strategisk plan 2020-2022   
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KS § 117 Ärende KS 2019/507 

Inriktningsbeslut Dala-Järna och Vansbro 
avloppsreningsverk 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen från kommunfullmäktige är 

att avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras. 

Ärendet 

Åldrande anläggningar och hårdare tillståndskrav gör att 

ombyggnadsåtgärder är nödvändiga för avloppsreningsverken (ARV) i 

Vansbro och Dala-Järna. Dala Vatten och Avfall AB har gjort en 

vägvalsstudie för att på ett överskådligt och transparent sätt visa på de 

framtida alternativ som ges för ARV i Vansbro och Dala-Järna samt de 

huvudsak-liga konsekvenserna valet av alternativ för med sig. Information 

om denna hölls på kommunfullmäktige 2018-12-11. 

  

Denna vägvalsstudie togs ursprungligen fram som beslutsunderlag i oktober 

2018, sedan dess har förutsättningarna ändrats något i och med att kravet på 

biologiska reningssteg har utgått för Dala-Järna avloppsreningsverk och 

samtidigt har Dala vatten och avfall AB märkt en betydande prisökning vid 

byggnationer av VA-verk i de upphandlingar som genomförts under 

perioden. Vägvalsstudien är därför omarbetad utifrån de nya 

förutsättningarna och de siffror som presenteras i studien anses som mest 

sannolika. 

  

Efter önskemål från Vansbro teknik ABs styrelse har även ett alternativ d): 

att bygga ett helt nytt reningsverk i Vansbro på annan plats kommenterats 

översiktligt i denna nya version. 

  

Under sommaren har partigrupperna i Vansbro kommun haft tillgång till 

vägvalsstudien och ombetts diskutera denna fråga inför ett inriktningsbeslut 

i kommunfullmäktige i september. 

  

Kommunstyrelsen har vid överläggning 2019-09-10 kommit fram till att 

rekommendera kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att renovera båda 

VA-verken, i Vansbro och Dala-Järna. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 



 

Protokoll Sida 15 (45) 

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inriktningen från 

kommunfullmäktige är att avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna 

renoveras. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-10 

Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk, vägvalsutredning, rev A. med 

bilaga 

Protokollsutdrag 2019-06-18 VTAB § 30   
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KS § 118 Ärende KS 2019/484 

Hemtjänstorganisation 

Beslut 

Tidigare beslut om Hemtjänstorganisation i Dala-Järna och Nås, 

upphävande av beslut (KS 2018/171) ”Kommunstyrelsen upphäver inte 

tidigare fattat beslut, 2016-05-17 KS § 37, om att hemtjänstpersonalen i 

Dala-Järna och Nås tillsvidare och fortsättningsvis ska utgå från både Dala-

Järna och Nås” upphävs. 

  

Kommunstyrelsens uppdrar till förvaltningen att fullfölja MBL-

förhandlingar kring förslaget att hemtjänstorganisationen i Vansbro 

kommun fortsättningsvis ska bedrivas enligt samlokalisering av lokal för 

hemtjänstpersonal för nuvarande Nås och Dala-Järna i Dala-Järna samt 

lokaler i Vansbro. 

Ärendet 

Mot bakgrund av uppkommen lokalsituation samt för att effektivisera 

verksamheten har en utredning genomförts med syfte att föreslå en 

kostnadseffektiv organisation för hemtjänsten. Utgångsläget i utredningen 

har varit att minska kostnaderna för lokaler, samplanera verksamheten och 

möjliggöra flexibilitet. Målsättningen är att skapa en helhet kring 

hemtjänsten istället för som idag en uppdelning utifrån respektive ort. Ett 

utgångsläge är också att arbete i hemtjänsten ska vara attraktiv för 

nuvarande och framtida arbetstagare. Det är även viktigt att kvaliteten och 

kontinuiteten för den enskilde brukaren bibehållas. 

  

Tre alternativ har utretts, dessa utgår från att hemtjänstverksamhet i 

Äppelbo kvarstår i upphandlad verksamhet, om så inte kommer att ske eller 

att intresserade verksamhetsutövare inte finns, kan hemtjänst för Äppelbo 

samordnas i Vansbro. 

Alternativ 1: Bibehålla lokaler för hemtjänstpersonal i nuvarande 

kommundelar; Nås, Dala-Järna och Vansbro. 

Alternativ 2: Samlokalisera lokal för hemtjänstpersonal för nuvarande Nås 

och Dala-Järna i Dala-Järna samt lokaler i Vansbro. 

Alternativ 3: Samlokalisera lokal för hemtjänstpersonal för Nås, Dala-Järna 

och Vansbro i Vansbro. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Tidigare beslut om Hemtjänstorganisation i Dala-Järna och Nås, 

upphävande av beslut (KS 2018/171) ”Kommunstyrelsen upphäver inte 

tidigare fattat beslut, 2016-05-17 KS § 37, om att hemtjänstpersonalen i 
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Dala-Järna och Nås tillsvidare och fortsättningsvis ska utgå från både Dala-

Järna och Nås” upphävs. 

  

John Säljgård (LPO), Torsten Larsson (KD), Kurt-Lennart Karlsson (V) och 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

  

John Säljgårds (LPO) förslag: 

Kommunstyrelsens uppdrar till förvaltningen att fullfölja MBL-

förhandlingar kring förslaget att hemtjänstorganisationen i Vansbro 

kommun fortsättningsvis ska bedrivas enligt samlokalisering av lokal för 

hemtjänstpersonal för nuvarande Nås och Dala-Järna i Dala-Järna samt 

lokaler i Vansbro. 

  

Torsten Larsson (KD), Kurt-Lennart Karlsson (V) och Nall Lars-Göran 

Andersson (S) yrkar bifall till John Säljgårds (LPO) förslag. 

Beslutsunderlag 

Tillförordnad socialchef, tjänsteutlåtande 2019-08-27 

PM Hemtjänstorganisation, 2019-09-06   
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KS § 119 Ärende KS 2018/46 

Tillfällig fullmäktigeberedning avseende framtidens 
äldreomsorg 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning, 

Äldreomsorgsberedningen, som får till uppgift att ta fram förslag till 

Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre i enlighet med 

upprättat direktiv, med följande revideringar: 

Direktivet kompletteras med följande under Syfte: 

- Ekonomisk hållbarhet 

  

Direktivet revideras med följande under Beredningens sammansättning: 

Äldreomsorgsberedningen har tio ledamöter 

  

Direktivet kompletteras med följande under Beredningens sammansättning: 

Samt en representant från Stiftelsen Vansbrohem. 

  

Den tillfälliga beredningen ska bestå av en representant från varje parti 

representerat i kommunfullmäktige, samt en representant från 

Stiftelsen Vansbrohem. 

  

Kommunfullmäktige väljer också en representant från PRO 

(Pensionärernas riksorganisation) och en representant från SPF 

Seniorerna (tidigare Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 

och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). 

Reservationer 

Pär Skagerling (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

I regeringens skrivelse 2017/18:280 redogör regeringen för sin syn på 

äldreomsorgen i Sverige. Regeringen har påbörjat ett långsiktigt 

förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och 

tekniska utvecklingen. I skrivelsen anges också vilka områden som enligt 

regeringens mening bör prioriteras under kommande mandatperiod. 

  

Den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre fokuserar 

på sex utvecklingsområden: 

1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 

2. Trygghet i boendet 

3. Den sociala omsorgen 
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4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling 

5. Förebyggande arbete 

6. Personal 

  

För att ta fram en lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre tillsätter 

kommunfullmäktige en fullmäktigeberedning. Beredningen ska ha 

tjänstemannastöd i form av en processledare genom arbetet. Vidare ska 

beredningen adjungera sakkunniga inom området allt efter behov. 

  

Beredningen ska för att få ett medborgperspektiv i sitt arbete använda 

medborgardialog som ett verktyg. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning, 

Äldreomsorgsberedningen, som får till uppgift att ta fram förslag till Lokal 

kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre i enlighet med upprättat 

direktiv. 

  

Den tillfälliga beredningen ska bestå av en representant från varje parti 

representerat i kommunfullmäktige, samt en representant från Stiftelsen 

Vansbrohem. 

  

Kommunfullmäktige väljer också en representant från PRO (Pensionärernas 

riksorganisation) och en representant från SPF Seniorerna (tidigare Sveriges 

Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) och Sveriges Pensionärsförbund 

(SPF). 

  

Pär Skagerling (M) yrkar avslag till ordförandens förslag. 

  

Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag: 

Direktivet kompletteras med följande under Syfte: 

- Ekonomisk hållbarhet 

  

Direktivet revideras med följande under Beredningens sammansättning: 

Äldreomsorgsberedningen har tio ledamöter 

  

Direktivet kompletteras med följande under Beredningens sammansättning: 

Samt en representant från Stiftelsen Vansbrohem. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt förslag under bifall eller avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag under bifall eller 

avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-09-11 

Direktiv för framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om 

äldre, daterad 2019-09-11.   
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KS § 120 Ärende KS 2019/569 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och 
omsorg 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om förändring och tillägg av avgifter enligt 

följande: 

1. Timtaxan för service och personlig omvårdnad höjs från 350 kr per timme 

till 380 per timme, från och med 2020-01-01. 

2. Matdistribution höjs från 350 kr per månad till 380 per månad, från och 

med 2020-01-01. 

3. Installation av trygghetslarm inom hemtjänsten, 500 kr, från och med 

2020-01-01. 

4. Förbrukningsmaterial vid särskilt boende, 250 kr per månad, från och 

med 2020-01-01. 

5. Städning av lägenhet vid utflyttning från särskilt boende, 400 kr, från och 

med 2020-01-01. 

6. Anta tillämpningsanvisning, om nedsättning av avgift vid frånvaro, enligt 

förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, från 

och med 2020-01-01. 

7. Avgifter för vård och omsorg ses över årligen. 

Ärendet 

Avgifter, taxor och tillämpningsanvisningar inom socialt stöd och omsorg 

har setts över inför år 2020 och omvärldsbevakning har skett. Utifrån detta 

föreslås höjning och tillägg av en del taxor och avgifter.  Vad gäller 

tillämpningsanvisningarna föreslås att vårdtagare får göra avdrag på 

avgiften vid frånvaro, och där avbokning av insats skett i god tid, vilket 

torde gynna både vårdtagare och verksamheten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om förändring och 

tillägg av avgifter enligt följande: 

1. Timtaxan för service och personlig omvårdnad höjs från 350 kr per timme 

till 380 per timme, från och med 2020-01-01. 

2. Matdistribution höjs från 350 kr per månad till 380 per månad, från och 

med 2020-01-01. 

3. Installation av trygghetslarm inom hemtjänsten, 500 kr, från och med 

2020-01-01. 

4. Förbrukningsmaterial vid särskilt boende, 250 kr per månad, från och 

med 2020-01-01. 
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5. Städning av lägenhet vid utflyttning från särskilt boende, 400 kr, från och 

med 2020-01-01. 

6. Anta tillämpningsanvisning, om nedsättning av avgift vid frånvaro, enligt 

förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, från 

och med 2020-01-01. 

7. Avgifter för vård och omsorg ses över årligen. 

Beslutsunderlag 

Tf. socialchef, tjänsteutlåtande 2019-09-02 

Förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg 

Jämförelse närliggande kommuner   
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KS § 121 Ärende KS 2019/613 

Servicebostad för vuxna enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade och trapphusboende enligt 
socialtjänstlagen 

Beslut 

Kommunstyrelsen inrättar, i nuvarande stödboendet 37:an, en servicebostad 

för vuxna enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och ett samlat boende med tillgång till 

gemensamhetslokal i form av trapphusboende enligt 5 kap. 7 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för vuxna som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. 

  

Kommunstyrelsen avvecklar stödboendet 37:an som boendeform. 

  

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att vidare utreda hur behovet 

av de båda boendeformerna kan tillgodoses. 

Ärendet 

I samband med tidigare utredning om behov av boende enligt lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framkom 

att det förutom behov av gruppbostäder även finns ett behov av 

servicebostäder för vuxna enligt LSS. Kommunfullmäktige (KF § 84:2015) 

beslutade att möjligheten till inrättande av servicebostäder enligt LSS skulle 

utredas. Utredningen har baserats på en översyn av stödboendet 37:an och 

en inventering av behov av boende för människor med 

funktionsnedsättning. Utredningen påvisar att det finns behov av både 

servicebostad för vuxna enligt LSS och samlat boende med tillgång till 

gemensamhetslokal enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen inrättar, i nuvarande stödboendet 37:an, en servicebostad 

för vuxna enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och ett samlat boende med tillgång till 

gemensamhetslokal i form av trapphusboende enligt 5 kap. 7 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för vuxna som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. 

  

Kommunstyrelsen avvecklar stödboendet 37:an som boendeform. 
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Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att vidare utreda hur behovet 

av de båda boendeformerna kan tillgodoses. 

  

Torsten Larsson (KD), Anneli Hultgren (C), Nall Lars-Göran Andersson 

(S), John Säljgård (LPO) och Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till 

ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2019-08-29 

Utredning av boendeform nuvarande stödboendet 37:an 

Statistik Kolada, bilaga 1   
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KS § 122 Ärende KS 2019/716 

Direktiv för utredning av verksamhet vid kommunens 
simhall och gym 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda befintlig 

verksamhet vid kommunens simhall och gym i syfte att sänka kostnaderna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen vill utreda verksamheten vid den kommunala simhallen 

och gymmet – verksamhet som även fortsättningsvis ska bedrivas i 

kommunal regi. Utredningen ska främst ta sikte på att: 

− Se över kostnader och ge förslag på kostnadsreduceringar, 

− Ta fram besöksstatistik och fastställ nyttjandegraden, 

− Mäta tillgängligheten och ge förslag på hur tillgängligheten till 

verksamheterna kan ökas för samhällets alla grupper, 

− Se över de gruppaktiviteter som bedrivs, 

− Se över underhållskostnader och framtida investeringar för så väl simhall 

som gym, 

− Ta reda på vad besökare tycker om verksamheten och anläggningen, 

− Ta reda på vad besökare förväntar sig och eventuellt saknar i 

verksamheten och anläggningen, 

− Se över möjligheter att samverka med andra kommunala verksamheter. 

  

Utredningen ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i januari. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda befintlig 

verksamhet vid kommunens simhall och gym i syfte att sänka kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-09-10   
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KS § 123 Ärende KS 2019/656 

Revidering av avgifter för simhall och gym avseende 
gruppträningspass i gym 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer avgiften för gruppträning i kommunens gym 

till 100 kronor per person och pass från och med den 1 november 2019. 

Ärendet 

Ett privatägt gym, Lokstallet Gym, startades i Vansbro våren 2019. 

Lokstallet Gym bedriver gruppträningar och med anledning av 

konkurrenssituationen som uppstod med gruppträningar i kommunens gym 

så kontaktades kommunen av Lokstallet Gym. 

  

För att säkerställa att rimlig taxa tas ut av kommunen och att konkurrensen 

sker på samma villkor har förvaltningen genomfört en kostnadsberäkning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer avgiften för gruppträning i kommunens gym 

till 100 kronor per person och pass från och med den 1 november 2019. 

Beslutsunderlag 

Fritidschef, tjänsteutlåtande 2019-08-27   
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KS § 124 Ärende KS 2019/422 

Lönekriterier för grundskollärare 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar lönekriterierna för grundskollärare som lokala 

samverkansgruppen tagit fram. 

Ärendet 

Nya lönekriterier är framtagna i samverkan mellan skolledning, 

personalavdelning och lärarfack. Syftet med de nya lönekriterierna är att få 

ett bra verktyg som upplevs tydligt, konkret och som ska fungera som ett 

bra verktyg i den årliga lönerevisionen. Arbetet med att ta fram lönekriterier 

har pågått under våren och under hösten kommer dessa att förankras på alla 

skolor i kommunen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen antar lönekriterierna för grundskollärare som lokala 

samverkansgruppen tagit fram.  

Beslutsunderlag 

Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-06-10 

Lönekriterier, bildpresentation   
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KS § 125 Ärende KS 2019/61 

Motion om inrättande av demokratipris 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunens 

ekonomiska situation. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige 

instiftar ett demokratipris med syfte att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, 

könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller bostadsort. 

  

Priset ska enligt motionärerna uppmärksamma personer som verkat för 

demokratin eller sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den 

enskilda människans frihet eller värdighet, jämlikhet, jämställdhet, 

inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till vara. 

Förslag 

John Säljgårds (LPO) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunens 

ekonomiska situation. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-04-02 

Motion om instiftande av ett Demokratipris   
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KS § 126 Ärende KS 2019/593 

Rättelse av verkställighet avseende val av direktion för 
Västerdalarnas utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige konstaterar att rättelse i enlighet med 

förvaltningsrättens dom i mål nr 2598-19 inte är möjlig då beslut om 

entledigande av den nyvalda direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund, (vald 2019-06-24 KF § 92), saknar lagstöd. Den 

direktion som valdes 2019-06-24 är den sittande. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, KF § 63, att entlediga 

ledamöter och ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Ett beslut som sedermera överklagades till Förvaltningsrätten i Falun genom 

laglighetsprövning. 

  

Under tiden för handläggningen av målet i förvaltningsrätten beslutade 

kommunfullmäktige den 26 juni 2019, KF § 92, att utse nya ledamöter och 

ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund. Två 

ersättarplatser lämnades vakanta. 

  

Den 11 juli 2019 föll förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten upphäver 

punkt 2 i kommunfullmäktiges beslut enligt KF § 63. Då domen inte 

överklagats och har vunnit laga kraft har kommunfullmäktige därmed att 

rätta verkställigheten så långt det är möjligt. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige konstaterar att rättelse i enlighet med 

förvaltningsrättens dom i mål nr 2598-19 inte är möjlig då beslut om 

entledigande av den nyvalda direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund, (vald 2019-06-24 KF § 92), saknar lagstöd. Den 

direktion som valdes 2019-06-24 är den sittande. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-08-19 

Protokollsutdrag KF § 63 

Protokollsutdrag KF § 92 

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2598-19 

Kungörelse av förvaltningsrättens dom   
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KS § 127 Ärende KS 2019/440 

Ersättning till kommunbygderådet 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att föra dialog med kommunbygderådet. 

Ärendet 

Kommunledningen träffar kommunbygderådets representanter kontinuerligt 

under året och kommunbygderådet utgör en länk för att driva utveckling i 

kommunen. Verksamheten faller inte inom ramen för föreningsbidrag enligt 

fastställd policy och riktlinjer, kommunstyrelse har därför beslutat särskilt 

om bidrag till kommunbygderådet. 

  

2016 och 2017 erhöll kommunbygderådet ett bidrag på 20 000 kronor per 

år, för 2018 erhölls inget bidrag alls. 

  

Kommunbygderådet har efterfrågat bidrag för 2019 på motsvarande eller 

högre nivå. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet återremitteras för att föra dialog med kommunbygderådet. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-02 

Stadgar, verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 för kommunbygderådet   
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KS § 128 Ärende KS 2019/429 

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
skolor, enskilda huvudmän 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag 

till friskolor för 2019 som tagits fram av ekonomienheten och 

skolförvaltningen enligt underlaget. 

  

Beslut om belopp för interkommunal ersättning och bidrag till friskolor ska 

fortsättningsvis tas fram senast första kvartalet för det år som beloppen ska 

gälla för. 

Ärendet 

Beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till enskild 

verksamhet/friskola för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9 görs årligen. Beräkningen 

är gjord utifrån den budget för de olika verksamheten som gjorts för samma 

verksamheter i kommunens regi, innevarande år 2019. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen antar de belopp för interkommunal ersättning och bidrag 

till friskolor för 2019 som tagits fram av ekonomienheten och 

skolförvaltningen enligt underlaget. 

  

Beslut om belopp för interkommunal ersättning och bidrag till friskolor ska 

fortsättningsvis tas fram senast första kvartalet för det år som beloppen ska 

gälla för. 

Beslutsunderlag 

Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-06-13 

IKE ersättning till friskolor 2019, bildpresentation 

Sammanställning IKE 2014-2019   
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KS § 129 Ärende KS 2019/617 

Yttrande över hastighetsbegränsning på väg 537 i 
Dalarnas län 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar Yttrande över Trafikverkets förslag om 

hastighetsbegränsning på väg 537 i Dalarnas län, daterad 2019-09-17, som 

remissvar till Trafikverket. 

Ärendet 

Trafikverket har inkommit till Vansbro kommun med en remiss avseende 

förslag till nya föreskrifter för väg 537 i Dalarnas län. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar Yttrande över Trafikverkets förslag om 

hastighetsbegränsning på väg 537 i Dalarnas län, daterad 2019-09-17, som 

remissvar till Trafikverket. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-09-16 

Förslag till Yttrande över Trafikverkets förslag om hastighetsbegränsning 

på väg 537 i Dalarnas län, daterat 2019-09-17 

Missiv 

Konsekvensutredning 

Bilaga karta 

Förslag till trafikföreskrift   
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KS § 130 Ärende KS 2019/618 

Yttrande över hastighetsbegränsning på väg E16 i 
Dalarnas län 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar Yttrande över Trafikverkets förslag om 

hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län, daterad 2019-09-17, som 

remissvar till Trafikverket. 

Ärendet 

Trafikverket har inkommit till Vansbro kommun med en remiss avseende 

förslag till nya föreskrifter för väg E16i Dalarnas län. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar Yttrande över Trafikverkets förslag om 

hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län, daterad 2019-09-17, som 

remissvar till Trafikverket. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-09-17 

Förslag till Yttrande över Trafikverkets förslag om hastighetsbegränsning 

på väg E16i Dalarnas län, daterat 2019-09-17 

Missiv 

Konsekvensutredning 

Bilaga karta 

Förslag till trafikföreskrift   
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KS § 131 Ärende KS 2019/441 

Verksamhetsberättelse för ungdomsmottagning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för läsåret 2018/2019 

från Ungdomsmottagningen för Vansbro och Malung-Sälens kommun. 

Ärendet 

Ungdomsmottagningen i Vansbro är en förebyggande verksamhet för 

ungdomar i åldrarna 13-24 år. Ungdomsmottagningen ses som ett 

komplement till övrig hälso- och sjukvård, med särskilt uppdrag att möta 

ungdomars behov utifrån ett rättighetsperspektiv och med ett normkritiskt 

förhållningssätt. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för läsåret 2018/2019 

från Ungdomsmottagningen för Vansbro och Malung-Sälens kommun. 

Beslutsunderlag 

Skolchef, tjänsteutlåtande 2019-06-17 

Verksamhetsberättelse för ungdomsmottagningarna i Vansbro och Malung-

Sälens kommun 2018/2019   
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KS § 132 Ärende KS 2019/436 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och 
årsredovisning 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning 

för 2018 för Region Dalarna. 

Ärendet 

Kommunalförbundet Region Dalarnas verksamhetsberättelse med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har överlämnats till medlemmarna 

för behandling och ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet. 

  

Handlingarna är undertecknade av den likvidationskommitté som 

kommunalförbundets direktion utsåg vid sammanträde 2018-10-24 § 102. 

  

Medlemmarna ombedes notera att nu föreliggande förvaltningsberättelse 

och årsredovisning inte är slutredovisningen. Bland annat så kommer 

uppsägningslön att betalas fram till årsskiftet 2019/2020. Uppdraget som 

likvidator kommer därför att kunna fullgöras i början av år 2020. En 

slutredovisning för direktionens förvaltning, enligt förbundsordningens § 

19, kommer först därefter att kunna avges. 

  

Verksamhetsåret 2018 är sista året som kommunalförbundet Region Dalarna 

bedrivit ordinarie verksamhet. Vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en 

verksamhetsövergång till tidigare Landstinget Dalarna, som samtidigt bytte 

namn till Region Dalarna. Samtidigt överföres också verksamheterna AV-

media och Elevantagningen till Falun kommun, som fortsättningsvis 

bedriver dessa verksamheter på uppdrag av Dalarnas kommunförbund 

(DKF). 

  

Region Dalarnas resultat efter finansiella poster uppgår till -3,0 tkr (2018: 

4,6 tkr). Likvida medel uppgår till 18 502 tkr (2018: 18 726 tkr). 

Kassalikviditeten är 106 procent (2018: 107 %) och soliditeten uppgår till 

21 procent (2018: 15 %). Region Dalarnas investeringar i inventarier uppgår 

till 0 kronor (2018: 68 tkr). 

  

Revisionsberättelsen finns som bilaga i Region Dalarnas 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018. 

  

Revisorerna bedömer att förbundets resultat inte är förenligt med de 

finansiella mål direktionen fastställt i budget. 
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Revisionen har i flera år saknat och efterfrågat övergripande 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som redovisas och följs 

upp. Dessa mål ska vara översiktliga, gälla för alla enheter inom Region 

Dalarna och följas upp i förvaltningsberättelsen. 

  

Revisionen efterfrågar i enlighet med tidigare år en tydligare uppföljning 

och rapportering av genomförda projekts effekter på Dalarnas utveckling. 

  

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 

och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsperioden. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

kommunala redovisningslagen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning 

för 2018 för Region Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-02 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 

innehållande revisionsberättelse.   
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KS § 133 Ärende KS 2019/420 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, 
årsredovisning 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarnas årsredovisning för 2018. 

Ärendet 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning 

för år 2018. Samordningsförbundets resultat uppgår till -69 835 kronor 

(2017: -372 544 kr). 

  

Finsam Västerdalarnas styrelse skriver i de sammanfattande kommentarerna 

för det ekonomiska utfallet: ”Den 4 juni 2018 blev Finsam Västerdalarna 

utsatta för ett bedrägeri. Förövarna fick tillgång till Finsam Västerdalarnas 

konton, den summa som förövarna stal var 200 000 kronor, händelsen är 

polisanmäld – polisutredning pågår. Finsam Västerdalarna har ställt krav på 

Malung-Sälens kommun att återbetala hela beloppet. 

  

Förbundet har inte förbrukat alla pengar som planerats för i budget, det blev 

25 989 kronor kvar av de 2 106 200 kronor man avsatt till insatser och 

övriga kostnader för styrelse, förbundschef, revision och dylikt. Detta beror 

på att det under ett halvår varit en tf förbundschef som har arbetat deltid (20 

%). 

  

Sammantaget innebär detta att förbundets ackumulerade överskott per den 

31 december 2018 uppgår till 143 263 kronor. Överskottet är planerat att 

förbrukas under 2019 till insatser och overheadkostnader. 2019 är dock ett 

”omdaningens år” då tanken är att coachingteamet åtminstone delvis ska 

fasas ut i ordinarie verksamhet. Av den anledningen har det varit svårt att 

beräkna kostnaderna i budgeten för 2019.” 

  

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas revisorer granskat 

årsredovisningen för perioden 1 januari - 31 december 2018. 

  

Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att styrelsen i 

Finsam Västerdalarna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer 
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sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för 

2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-02 

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Revisionsrapport för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Revisionsberättelse för år 2018   
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KS § 134 Ärende KS 2019/632 

Avsägelse från kommunstyrelsens utskott utbildning 
och arbete 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 

Ärendet 

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag, varav ett var som ledamot i 

kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete, har inkommit från Ulrika 

Halvars Bajer (C). 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, daterad 2019-08-20   
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KS § 135 Ärende KS 2019/639 

Val till kommunstyrelsens utskott utbildning och 
arbete 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot i kommunstyrelsens utskott 

utbildning och arbete. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet bordläggs.   
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KS § 136 Ärende KS 2019/672 

Redovisning av delegationsbeslut september 2019 

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 

Delegationsbeslut LSS, 2019-06-26 - 2019-08-27 

Delegationsbeslut SoL, 2019-06-26 - 2019-08-27 

Delegationsbeslut ÄO, 2019-06-26 - 2019-08-27 

Delegationsbeslut IFO 2019-08-29 

Delegationslista KS plan o bygg 2019-09-12 

Delegationslista miljö 2019-08-28 

Delegationslista W3D3 t.o.m. 2019-08-28   
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KS § 137 Ärende KS 2019/673 

Rapportering av domar september 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Ärendet 

Föreligger rapportering av domar. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av domar. 

Beslutsunderlag 

Avgiftshandläggare, delgivning 2019-08-28   
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KS § 138 Ärende KS 2019/426 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys avseende vilka 

extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur 

dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 

Ärendet 

Enligt lag (2006:544) om Kommuners och Landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig 

att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Riskanalysen ska rapporteras till 

Länsstyrelsen första året i varje ny mandatperiod. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys avseende vilka 

extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur 

dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Säkerhetssamordnare, tjänsteutlåtande 2019-08-28 

Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys   
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KS § 139 Ärende KS 2017/1041 

System för kvalitetsuppföljning för Vansbro kommuns 
särskilda boenden i egen regi 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att komma med förslag till 

system för kvalitetsuppföljning för Vansbro kommuns särskilda boenden i 

egen regi senast vid kommunstyrelsens informationsdag 2019-10-08. 

  

Om så inte sker kommer extern utförare att anlitas. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har i beslut 2017-11-28 § 250 och 2018-09-04 § 166 

uppdragit till förvaltningen att system för kvalitetsuppföljning, såsom 

kommunen har för privata utförare, ska införas för Vansbro kommuns 

särskilda boenden i egen regi. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att komma med förslag till 

system för kvalitetsuppföljning för Vansbro kommuns särskilda boenden i 

egen regi senast till kommunstyrelsens informationsdag 2019-10-08. 

  

Om så inte sker kommer extern utförare att anlitas.   
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KS § 140 Ärende KS 2019/746 

Åtgärder för bostadsförsörjning i Vansbro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen: 

- att omgående intensifiera arbetet med möjliggörande av nya bostäder i 

kommunen i enlighet med fastställt Bostadsförsörjningsprogram (KS 

2012/788, 2017-05-29 KF § 45), 

- att som ett första steg kontakta närliggande kommuner där 

bostadsbyggandet tagit fart för att inhämta kunskap, 

- att redan exploaterad mark läggs ut till försäljning, 

- att återkoppling sker löpande i kommunstyrelsens utskott leva och bo med 

första avstämningstillfälle 2019-10-15. 

Ärendet 

Ärende initieras avseende intensifiering av åtgärder i enlighet med fastställt 

Bostadsförsörjningsprogram (KS 2012/788, 2017-05-29 KF § 45). 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen: 

- att omgående intensifiera arbetet med möjliggörande av nya bostäder i 

kommunen i enlighet med fastställt Bostadsförsörjningsprogram (KS 

2012/788, 2017-05-29 KF § 45), 

- att som ett första steg kontakta närliggande kommuner där 

bostadsbyggandet tagit fart för att inhämta kunskap, 

- att redan exploaterad mark läggs ut till försäljning, 

- att återkoppling sker löpande i kommunstyrelsens utskott leva och bo med 

första avstämningstillfälle 2019-10-15. 

  

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

 


