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KS § 170 

Justering av dagordning 

Beslut 

Ärende KS 2021-1380 Utökad investeringsbudget för om- och nybyggnation 

Bäckaskog läggs till dagordningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärende KS 2021-1380 Utökad investeringsbudget för om- och nybyggnation 

Bäckaskog läggs till dagordningen. 
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KS § 171 Ärende KS 2021-01301 

SEKRETESS - Övervägande om umgängesbegränsning 
enligt 14 § LVU 

 

För den här paragrafen råder sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 
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KS § 172 Ärende KS 2021-01302 

SEKRETESS - Övervägande om umgängesbegränsning 
enligt 14 § LVU 

 

För den här paragrafen råder sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 
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KS § 173 Ärende KS 2021-01255 

SEKRETESS - Åtgärd avseende serveringstillstånd 

 

För den här paragrafen råder sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 30 kap 20 §. 
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KS § 174 Ärende KS 2021-01289 

Ansökan om bygglov för uppförande av mast och 
teknikbod 

Beslut 

1. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 0 kronor. 

4. Avgiften för startbeskedet fastställs till 4 750 kronor. 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod för det 

allmänna mobilnätet på fastigheten [fastighetsbeteckning]. Fastigheten är 

belägen utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Masten blir 60 m hög och teknikboden får en byggnadsarea av 8 m² och 

uppförs med väggar och tak av grå plåt. Remisser är skickade till 

Försvarsmakten, Miljökontoret samt till berörda grannar. 

 

Fastighetsägarna till fastigheten [fastighetsbeteckning] har inkommit med 

synpunkter. De framför att placeringen av masten som blir cirka 56 meter 

från deras hus är för nära, vid ett eventuellt ras av masten kan den landa på 

deras hus. De önskar att masten ska placeras minst 60 meter från deras hus. 

Sökanden har fått tagit del av deras synpunkter och inkommit med ett svar. 

Sökanden menar att stor möda har lagts vid att hitta en lämplig placering av 

masten i samråd med ägaren till fastigheten [fastighetsbeteckning] 

Placeringen har valts för att göra en så liten åverkan på fastigheten som 

möjligt, placeringen har även valts med tanke på markförutsättningar och av 

byggnadstekniska skäl. Sökanden skriver även att när det gäller oron för 

rasrisk så kan detta säkerställas att det inte sker. 

 

Sökanden menar att det inte är möjligt att flytta masten från den föreslagna 

placeringen. Ingen erinran har inkommit från övriga remissinstanser eller 

sakägare. 

 

Motivering 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven avseende lämplighet och utformning 

angivna i 8 kap. 1 § PBL, därmed kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 

31 § PBL. Placeringen av masten bedöms inte utgöra sådan fara eller 

olägenhet att bygglov ska avslås. 
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Det allmänna intresset anses i detta fall vara större än det enskilda intresset 

då många är beroende av ett väl fungerande mobilnät. 

 

Upplysningar 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter införande i Post och Inrikes 

Tidningar. Detta förutsätter att ingen överklagar beslutet. 

För att erhålla ett startbesked för åtgärden ska ett tekniskt samråd hållas, 

kontakt tas i god tid med byggnadsinspektör för tidsbokning. 

 

Avgift 

Eftersom det är mer än 15 veckor sedan komplett bygglovsansökan inkom 

till Bygg- och miljöenheten kan ingen avgift tas ut för bygglovet. Avgift för 

startbeskedet tas ut som timdebitering: 5 x 950 kronor. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:  

1. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Som kontrollansvarig godkänns 

3. Avgiften för bygglovet fastställs till 0 kronor. 

4. Avgiften för startbeskedet fastställs till 4 750 kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 179 

Byggnadsinspektör, tjänsteutlåtande 2021-11-02 

Ansökan, 2021-06-03 

Översiktskarta, 2021-06-03 

Situationsplan, 2021-06-03 

Ritningar, 2021-06-03 

Remissvar 
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KS § 175 Ärende KS 2021-01321 

Rivning av godsmagasin på fastigheten Vansbro 1:37 

Beslut 

1. Med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värden beslutas om 

avslag för rivningsansökan, i enlighet med 9 kap 34 § plan- och bygglagen.  

2. Avgiften för avslag av ansökan om rivningslov fastställs till 7 600 kronor i 

enlighet med fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Ärendet 

Fastighet: VANSBRO 1:37 

Sökande: Trafikverket, 40533 Göteborg 

 

En ansökan om rivningslov för rivning av del av lastkaj, eller hela, 

godsmagasinet på fastigheten Vansbro 1:37 inkom från Trafikverket 2021-

09-09. 

 

Ansökan inkom efter att den till godsmagasinet tillhörande lastkajen utsatts 

för brand. Trafikverket önskar med ansökan få tillstånd att antingen riva den 

skadade delen av lastkajen eller riva hela godsmagasinet inklusive lastkajen. 

 

Förutsättningar 

Byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Riksantikvarieämbetets 

publikation ”Riksintresse för kulturmiljövården – Dalarnas län” beskriver 

godsmagasinets betydelse för riksintresset enligt följande: 

Järnvägsgatan i Vansbro [W 115] (Järna sn) 

 

Motivering 

Tätortsmiljö från 1870-talet, karaktäristiskt järnvägssamhälle som uppvuxet 

kring bygdens sågverksindustri. (Stationssamhälle). 

 

Uttryck för riksintresset 

Enhetlig och tidstypisk affärshusbebyggelse utmed järnvägen och det ståtliga 

stationshuset från sent 1800-tal med omgivande anläggningar i form av 

lokstall, magasin m.m. 

 

Kommunen har i uppgift att sköta utpekade riksintressen. I kommunens 

översiktsplan, senast aktualitetsförklarad 2016, redogör kommunen för hur 

riksintresset för Järnvägsgatan i Vansbro ska skötas. Enligt översiktsplanen 

ska kommunen införa områdesbestämmelser för att bevara, vårda och 
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utveckla riksintresset. Kommunen gav förvaltningen i uppdrag att påbörja 

arbetet med att ta fram områdesbestämmelser 2016-05-30. 

 

I det framtagna förslaget till områdesbestämmelser är godsmagasinet belagt 

med rivnings- och förvanskningsförbud, med hänvisning till byggnadens 

kulturhistoriska värde och betydelse för framväxten av Vansbro tätort. När 

förslaget varit på samråd och kommunicerats med bland annat Trafikverket 

inkom synpunkter som sammanställdes tillsammans med kommunens svar i 

samrådsredogörelsen. Kommunens tillförordnade stadsarkitekt och 

byggnadsantikvarie har i samrådsredogörelsen sammanfattat godsmagasinets 

historiska och kulturhistoriska värden: 

 

Vansbro station är byggnadsminnesförklarad sedan 1975, först som statligt 

byggnadsminne. En omfattande restaurering av magasinet och perrongtaket 

gjordes av SJ med statligt kulturmiljöbidrag via länsstyrelsen år 1995. Detta 

ingick i samma projekt som restaureringen av stationshuset. Beslut togs då 

också att bevara perrongtaket i sin helhet. 

 

Stationsmiljön är en omistlig del av ortens historia och ursprung. Vansbro 

som järnvägs- och industrisamhälle har en betydelsefull plats i såväl 

Dalarnas kulturhistoria som rikets, vilket utnämningen till 

riksintresseområde för kulturmiljövården visar. De viktigaste byggnaderna, 

de som i högsta grad karakteriserar verksamheten på stationen, finns 

fortfarande kvar – stationshuset, godsmagasinet och lokstallet. Dessutom har 

en ursprunglig förrådsbyggnad bevarats, avskild från spåren vid 

Järnvägsgatan. För förståelsen av områdets tidigare funktion och betydelse är 

det viktigt att bevara alla de återstående byggnaderna. Miljön och de 

enskilda byggnaderna är en stor del av Vansbros identitet och något av en 

kärna i riksintresseområdet. Uttrycket för riksintresset beskrivs så här: 

”Enhetlig och tidstypisk affärshusbebyggelse utmed järnvägen och det 

ståtliga stationshuset från sent 1800-tal med omgivande anläggningar i form 

av lokstall, magasin m.m.” 

 

Dalarnas museum gjorde år 2007 en bedömning av ett stort antal byggnader 

som dåvarande Banverket hade för avsikt att riva. Det aktuella 

godsmagasinet var ett av dem och det bedömdes ha högt byggnadshistoriskt 

värde, och borde ingå i byggnadsminnet Vansbro station. Sedan dess har 

flera av de då listade byggnaderna rivits, framför allt godsmagasin, vilket gör 

just detta hus ännu värdefullare på grund av sin sällsynthet. 

 

Trafikverket har tidigare ansökt om rivningslov för hela godsmagasinet. 

2020-01-14 KS § 2 beslutade kommunstyrelsen att meddela avslag om 
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ansökan om rivningslov med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska 

värden. 

 

I Trafikverkets kulturmiljöstrategi (2019-10-28, publikationsnummer 

2019:188, sid 10) står följande: 

”Trafikverket gör därför följande strategiska ställningstaganden rörande 

viktiga principiella frågor: 

Trafikverket ska vid planering, byggande och underhåll ha som 

utgångspunkt att utveckla kulturmiljöer och undvika negativ påverkan. Om 

negativ påverkan på kulturmiljöer inte kan undvikas ska Trafikverket arbeta 

aktivt med att minimera skador och använda kulturmiljöstärkande åtgärder 

som kompensation för skadade eller borttagna kulturmiljövärden. 

 

Remiss 

Vansbro kommuns tillförordnad stadsarkitekt och byggnadsantikvarie har 

beretts möjlighet att inkomma med synpunkter och skriver bland annat 

följande: 

”Lastkajen med sitt tak är en viktig del av godsmagasinet för att förstå såväl 

magasinets funktion som den stora betydelse Vansbro station hade under de 

viktiga åren som knutpunkt. Det var en viktig station för person- och 

godstrafik – mot Särna i nordväst, Mora och inlandsbanan norrut, Bergslagen 

och Mälardalen i öster och Kristinehamn och vänerhamnen i söder” samt 

”Den brandskadade delen av lastkajen består av en längd om fyra pelarstöd. 

Användbara i mer eller mindre befintligt skick är fem pelarstöd, medan det 

sjätte behöver repareras för att därefter vara bärkraftigt. Före branden fanns 

tydliga renoveringsbehov, t ex på lastkajens mycket karakteristiska 

träkonstruktion och golvplanken som en gång förstärkts med durkplåt för att 

tåla slitage från hjulen till kärrorna som användes i det dagliga arbetet. De 

mest uppenbara behoven av yttre underhåll förutom detta var takfoten 

närmast lastkajen, där hörnet brutits sönder och taktäckningen av tegel har 

fått skador, som i sin tur har börjat orsaka rötskador”, och ”För övrigt 

hänvisas till synpunkterna och kommunens beslut från 2020-01.” 

 

Lagstiftning 

Enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 1 § är det ”en nationell angelägenhet 

att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. 

Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot 

kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 

kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till 

att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en 

mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).” 
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Plan- och bygglag 8 kap 13 § säger att ”en byggnad som är särskilt värdefull 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 

förvanskas”. En byggnad behöver inte på förhand vara utpekad som 

värdefull för att bedömas som bevarandevärd; en utredning ska göras i varje 

enskilt fall.  

 

Rivningslov ska enligt plan och bygglagen 9 kap 34§ ges ”för en åtgärd som 

avser en byggnad eller byggnadsdel som inte  

1. Omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

2. Bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. 

Vid prövningen ska både de allmänna och enskilda intressena beaktas.” 

 

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § ska ett byggnadsverk ”hållas i vårdat 

skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 

avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens 

karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de 

särskilda värdena bevaras. 

 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska 

hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).” 

 

Slutsats och motivering 

Med hänvisning till Riksantikvariets riksintressebeskrivning och kommunens 

egna utredningar om godsmagasinets betydelse för Vansbros kulturhistoria 

görs bedömning att byggnaden inklusive den brandskadade perrongen har 

höga kulturvärden. Det allmänna intresset av att bevara byggnaden i sin 

helhet väger med hänvisning till dess kulturhistoriska värden tyngre än det 

enskilda intresset Trafikverket har att riva den. Rivningslov kan därför ej 

beviljas för någon del av godsmagasinet, enligt 9 kap 34 § PBL. 

 

Enligt 8 kap 14 § PBL ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick. 

Underhållet ska anpassas till bland annat byggnadsverkets värde från 

kulturhistorisk synpunkt. Den brandskadade delen av perrongen ska därför 

repareras och perrongen återställas, och godsmagasinet ska i sin helhet 

underhållas fortlöpande i enlighet med rådande lagstiftning. 
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Prövning av rivningslov hanteras inom ramarna för myndighetsutövning. 

Men såsom även Trafikverket skriver i sin kulturmiljöstrategi krävs det en 

samverkan för ett effektivt kulturmiljöarbete. Det vore önskvärt att mellan 

kommunen och Trafikverket ha ett hållbart förhållningsätt och dialog kring 

förvaltandet av godsmagasinet. En vård- och underhållsplan bör tas fram för 

att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning som inte minskar objektets 

kulturhistoriska värde. Hur området och byggnaden kan användas och vara 

en tillgång och därigenom även minimera risken för skadegörelse bör 

undersökas i dialog med kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-09-09 

Foton inlämnat av sökande , 2021-10-25 

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-14, diarienr L 2017-000127 

Remissvar byggnadsantikvarie/stadsarkitekt, 2021-11-01 

Samrådshandling: byggnadsordning till Järnvägsgatan i Vansbro 

Samrådshandling: Vansbro 1:37 – Godsmagasinet 

 

Upplysningar 

Sökande har tagit del av förslaget till beslut och beretts möjlighet att 

inkomma med synpunkter. Caroline Holmgren som är 

Fastighetsavvecklare/Byggnadsförvaltare hos Trafikverket har lämnat 

följande synpunkter den 4 november 2021: 

 

”Det ligger i Trafikverkets intresse att följa de utsatta åtagande från 

regeringen att avveckla de byggnader som inte är av strategiskt betydelse för 

Trafikverkets huvuduppdrag, men självklart med viss tolerans till våra 

statliga byggnadsminnen, detta magasin är skyddat i er kommun och är av 

ert intresse, så jag lägger in ett förslag att kommunen kan överta detta 

magasin (byggnad på ofri grund) och hanterar ev. användning med 

remissförfarande till Trafikverket, då har ni möjlighet att underhålla och 

bevara såsom er önskan är.  Detta har ju sedan tidigare varit uppe för 

diskussion, hittade gamla minnesanteckningar från år 2013 då vi hade vi en 

dialog runt magasinet. Kommunen ville då förvärva fastigheten då den ses 

höra samman med själva stationshuset. 

 

Men som jag ser det är vår främsta önskan att demontera bryggan som 

uppenbart inte har hört ihop med byggnaden då den uppfördes. Befintlig 

brygga går ju till och med över fönster i byggnaden så det är i Trafikverkets 

ögon märkligt om den behöver kvarvara.” 
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Plan- och byggenhetens tillförordnade stadsarkitekt har lämnat följande 

yttrande. 

 

Bryggan hör samman med Vansbros viktigaste period som järnvägsknut och 

plats i landets järnvägsnät. 

 

Det är nog inte alls konstigt att takfallet delvis går över fönstret. När 

magasinet byggdes, ca 1909, hade Mora-Wenerns järnväg funnits i tjugo år, 

och SWB mot Björbo-Ludvika-Västerås-Stockholm i två år. 

Godshanteringen då, under de tidiga åren, gjorde sannolikt att det räckte med 

den lastkaj som finns på husets västra sida. Men under 1910- och 20-talen 

växte järnvägstrafiken och med den godshanteringen förstås i detta växande 

industrisamhälle rejält. 1918 tog SJ över hela trafiken och därefter 

förbättrade och utökade man mycket, såväl byggnader som anläggningar här. 

Som man kan se av flygfotot från 30-talet har den långa lastkajen med sitt 

tak lagts till då. Senare har den avkortats, när är för mig okänt – har inte 

lyckats få fram någon uppgift på det. 

 

Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 7 § 

Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett rivningsförbud 

eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt 

till ersättning av kommunen för den skada som rivningsförbudet eller det 

vägrade rivningslovet medför. 

 

Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet 

eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i förhållande till värdet 

av den berörda delen av fastigheten. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

1. Med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värden beslutas om 

avslag för rivningsansökan, i enlighet med 9 kap 34 § Plan- och bygglagen.  

2. Avgiften för avslag av ansökan om rivningslov fastställs till 7 600 kronor i 

enlighet med fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 180 

Bygg- och miljöchef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Ansökan, 2021-09-09 
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KS § 176 Ärende KS 2021-01210 

Avfallstaxa 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 2022. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för år 2022. 

Bakgrunden är att avfallskollektivet ska bära sina egna kostnader.  

 

Följande föreslås: 

1. Höjning av avfallstaxan med tre (3) procent 

a. Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande hämtning 

och behandling av returpapper samt ökade kostnader för farligt avfall. Det 

är fortsatt ökade kostnader för behandling av brännbart restavfall samt 

brännbart grovavfall från återvinningscentralen (ÅVC) på grund av 

ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av 

skärpta utsläppskrav). 

 

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling av grovavfall, 

farligt avfall och returpapper). 

    

c. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter för de tjänster i 

avfallstaxan som avser brännbart restavfall då kostnaderna för 

förbränning fortsätter att öka. 

 

d. Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall och är duktiga på 

att källsortera höjs inte (var åttonde vecka och delning av kärl). 

 

e. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter för de tjänster i 

avfallstaxan som avser matavfall för företag på grund av ökade kostnader. 

 

f. Hämtningsavgifter avseende matavfall för hushåll höjs inte i syfte att 

söka nå en utökad sortering. 

  

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 

2022. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 164 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Protokoll VTAB 211006 § 52 Förslag på Avfallstaxa 2022 
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KS § 177 Ärende KS 2021-01212 

Taxor och avgifter för vatten och avlopp - VA-taxa 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2022. 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för år 2022. 

Bakgrunden till taxehöjningen är att VA- kollektivet ska var självfinansierat 

och bära sina egna kostnader. VA-kollektivet är de fastigheter som är 

anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. 

Brukningsavgifterna höjs med två (2) procent och höjningen är en 

konsekvens av 

− ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och 

miljöområdet, 

− ökade avskrivningskostnader till följd av tidigare års investeringar 

(nyinvesteringar och reinvestering), 

− kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision), 

− kostnadsökningar på VA-material. 

Det som främst förklarar den föreslagna taxehöjningen är ökade kostnader 

för personal och avskrivningskostnader, där den senare står för den största 

delen. De föreslagna taxehöjningarna har därför ett samband med de 

investeringsbudgetar som kommunfullmäktige har beslutat om tidigare år.  

 

Den föreslagna taxeökningen innebär för en normalvilla som förbrukar 150 

m3 vatten per år en kostnadsökning på 220 kronor per år. Den fasta avgiften 

uppgår då till 7 711 kronor och den rörliga till 21,89 per m3.  

  

Anläggningsavgiften höjs med fem (5) procent och höjningen är en 

konsekvens av att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 

utbyggnadskostnaden för VA-anslutning sett till varje enskild fastighet. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut när en ny fastighet 

ansluts till VA-nätet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2022. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 165 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande ändringar 2021-11-23 

VA-taxa Vansbro kommun 2022, rev 211122 

VA-taxa Vansbro kommun 2022 med markerade ändringar, rev 211122 

Protokoll VTAB 211006 § 53 Förslag på VA taxa 2022 
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KS § 178 Ärende KS 2021-01211 

Ansökan om utökad borgen Vansbro Teknik AB 

Förslag till beslut 

Vansbro kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB 

med 50 miljoner kronor, från nuvarande nivå på 155 miljoner kronor till 205 

miljoner kronor. 

Ärendet 

Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande: 

bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 

beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

Beslut om borgen brukar vanligtvis tas i samband med strategisk plan. Beslut 

hade dock inte fattats av styrelsen i Vansbro teknik AB om denna ansökan i 

sådan tid att det kunde ingå i Strategisk plan för åren 2022–2024. 

 

Vansbro Teknik AB har budgeterat för ett flertal investeringsprojekt 2022. 

Det totala budgeterade investeringsbeloppet exklusive Vansbro 

avloppsreningsverk (ARV) är 16,7 miljoner kronor fördelat på reinvestering 

av ledningsnät och VA-anläggningar inklusive Dala-Järna vattentorn 11,2 

miljoner kronor, fortsatt investering i vattentäkten Van 1 miljon kronor, 

utbyggnad VA ännu ej specificerat 3 miljoner kronor och investering inom 

avfallsverksamheten 1,5 miljon kronor. 

 

Därutöver har Vansbro Teknik AB planerat för en renovering av Vansbro 

ARV. Det hittills upparbetade beloppet uppgår till cirka 4 miljoner kronor 

och beräknas till 5 miljoner kronor per 31 december 2021. Det budgeterade 

beloppet fördelat över perioden 2022-2023 beräknas till 45 miljoner kronor. 

Totalt sett uppskattas projektet kosta 50 miljoner kronor, vilket kan komma 

att behöva justeras efter genomförd upphandling.  

 

Inför år 2019 utökades borgensramen med 20 miljoner kronor till 155 

miljoner kronor, den största anledningen till detta var att möjliggöra 

byggandet av Vansbro ARV. Dessa medel användes till viss del till 

utbyggnaden (cirka 5 miljoner kronor till årsskiftet), men främst till löpande 

reinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar. De utförda investeringarna 

följer den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren 2020 

och 2021.  
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Av de 50 miljoner kronorna hör 16,7 miljoner kronor till löpande 

reinvesteringar (exklusive Vansbro ARV). 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vansbro kommun 

ökar sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB med 50 miljoner 

kronor, från nuvarande nivå på 155 miljoner kronor till 205 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 166 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokoll VTAB 211006 § 51 Ansökan om utökad borgen 

Bilaga § 50 VTAB Investeringar 2020_2021 Likviditetsprognos 2022 
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KS § 179 Ärende KS 2021-01209 

Investeringsbudget för 2022 Vansbro Teknik AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2022 för Vansbro Teknik AB. 

Ärendet 

Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat att bolaget 

ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut som 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

a) bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,  

b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 

c) investeringsplan  

 

Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten. 

 

Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de 

närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och 

omsätts i en årsbudget. Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska 

samordnas med kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende 

verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete. 

 

Från Vansbro teknik AB har inkommit en investeringsbudget för år 2022. 

Vansbro teknik AB:s styrelse har beslutat om driftbudget 2022, 

likviditetsprognos för 2021 och att anta investeringsbudget för 2022, samt att 

överlämna investeringsbudgeten för 2022 till kommunfullmäktige för beslut. 

Vansbro Teknik AB:s styrelse har dessutom beslutat om en 5-årig 

investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

För 2022 års investeringsbudget är beloppet 36,7 miljoner kronor varav 

Vansbro avloppsreningsverk (ARV) står för 20 miljoner kronor. Projektet är 

flerårigt och för 2023 uppgår utgiften till 25 miljoner kronor. I samband med 

detta projekt begär även bolaget en utökad kommunalborgen på 50 miljoner 

kronor vilket hanteras i ärende 2021–1211 Ansökan om utökad borgen 

Vansbro Teknik AB. 

För 2022 års investeringsutgifter kommer nya lån att upptas på 20 miljoner 

kronor. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar investeringsbudget 

2022 för Vansbro teknik AB. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 167 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokoll VTAB 211006 § 50 Budget 2022 

Bilaga § 50 VTAB Budget 2022 
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KS § 180 Ärende KS 2021-00682 

Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 1 § till uppgift att 

fastställa taxor för kommunalförbund. Från Brandkåren Norra Dalarna har 

inkommit förslag till ny taxa från och med 2022-01-01. Nuvarande taxa för 

Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 

prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) samt Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 

 

Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har höjts enligt PKV 

samt 600 kronor per år. Höjningen på 600 kronor per år beror på att tjänsten 

för larmöverföring till SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en 

kvalitetssäkrad larmöverföring tar SOS ut en kostnad motsvarande 600 

kronor per år. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren 

Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 161 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 

Protokollsutdrag från BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarnas 

sammanträde den 2021-05-20 - Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 

Taxa förslag 2022 
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KS § 181 Ärende KS 2021-01242 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 

Med anledning av det som informerats om vid sammanträdet återremitterar 

kommunstyrelsen ärendet för vidare utredning. 

Jäv 

Stina Munters (C) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Ordförande vid kommunstyrelsens beredning av ärendet är Lars-Olov Liss (C). 

Ärendet 

Brandkåren Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. § 4 LKBR ska 

bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed. 

 

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – 

augusti 2021. Den ekonomiska redovisningen visar ett positivt resultat på 1 

027 000 kronor. Det positiva resultatet beror på vakanta tjänster och 

försäljningsintäkter. Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 

2021. 

 

Kommunchefen informerar muntligen om vissa brister som inte 

framkommer i beslutsunderlagen, avseende Brandkåren Norra Dalarnas 

redovisning. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 

2021 för Brandkåren Norra Dalarna. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Med anledning av det som informerats om vid sammanträdet återremitterar 

kommunstyrelsen ärendet för vidare utredning. 

 

Pär Skagerling (M) och Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall till Torsten 

Larssons förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Torsten 

Larssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit Torsten 

Larssons förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 160 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-10-26 

BRAND 21-08-31 Delårsrapport 

Protokollsutdrag från BRAND 
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KS § 182 Ärende KS 2021-01235 

Återrapportering av partistöd 2020 

Kommunstyrelsen yttrande 

Kommunstyrelsen har tagit del av demokratiberedningens beredning av 

återrapportering avseende partistöd 2020. 

Ärendet 

I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd bereder 

demokratiberedningen ärendet avseende återrapportering av partistöd. 

Mottagare av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets 

ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild 

granskare, ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 

mottagaren har använt partistödet. Redovisning ska ske skriftligt på blankett 

för redovisning av kommunalt partistöd. Rapport från granskaren lämnas på 

samma blankett. Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december 

och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. Sista inlämningsdatum för redovisning samt 

granskning gällande partistödet är fastställt till den 30 juni varje år enligt 

reglementet. 

 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning behandlade ärendet avseende 

återrapportering av partistöd 2020 vid sammanträde 2021-10-21 (KF Db § 

1). 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av demokratiberedningens beredning av 

återrapportering avseende partistöd 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 176 

Protokollsutdrag, 2021-10-21 KF Db § 1 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-10 

Redovisning från Kristdemokraterna 

Redovisning från Socialdemokraterna 

Redovisning från Kommunpartiet 

Redovisning från Moderaterna 

Redovisning från Centerpartiet 
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Redovisning från Vänsterpartiet 

Redovisning från Landsbygdspartiet Oberoende 
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KS § 183 Ärende KS 2021-00740 

Utbetalning av partistöd 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2022 betalas ut till följande 

sju (7) partier representerade i kommunfullmäktige: 

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Kommunpartiet 

- Kristdemokraterna 

- Landsbygdspartiet Oberoende 

- Vänsterpartiet 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Sett 

till de krav som ställs på redovisning och granskning samt representation i 

kommunfullmäktige som har angivits i Reglemente för kommunalt partistöd 

uppfyller sju (7) partier kraven för att vara berättigade till partistöd år 2022. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Partistöd för år 2022 betalas ut till följande sju (7) partier representerade i 

kommunfullmäktige: 

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Kommunpartiet 

- Kristdemokraterna 

- Landsbygdspartiet Oberoende 

- Vänsterpartiet 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 178 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-07-05 
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KS § 184 Ärende KS 2021-01380 

Utökad investeringsbudget för om- och nybyggnation 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunfullmäktige avsätter investeringsmedel om ytterligare 27 mkr av 

kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel för perioden 2023-2027 

för om- och nybyggnad av särskilt boende Bäckaskog.  

 

Total budget för projektet uppgår då till 108 mkr. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 81 mkr i investeringsbudget för om-

och nybyggnation samt renovering av särskilda boendeplatser vid 

Bäckaskog. (Dnr KS 2020-509 och KF 2019-33). 

 

Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av vissa befintliga 

byggnader för Bäckaskog särskilt boende i Vansbro. I huvudsak ska yttertak 

på Hus 04, Hus 05 och Hus 06 rivas och byggnaderna ska förses med varsitt 

nytt våningsplan (plan 3). Befintliga ytor på våningsplan 1 i Hus 05 och Hus 

06 ska tilldelas ny planlösning. Viss ombyggnad och renovering ska utföras 

på plan 2 i Hus 05 och Hus 06. Befintliga balkonger ska utökas i storlek. 

Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning ska ingå.  

 

Förutom ovanstående så kommer intilliggande utrymmen och lokaler i 

samtliga hus att beröras i olika omfattning för installationer, kanaldragning 

och dylikt för försörjning till Hus 04, Hus 05 och Hus 06. Projektet indelas i 

två huvuddelar.  

 

Arbetet med att ta fram underlag för att anpassa befintliga enheter till dagens 

krav och även bygga på Hus 05,06 och 04 för att få till fler boendeplatser har 

pågått under flera år. Antalet platser efter byggnation kommer att uppgå till 

70 stycken. Det som inte ingår i denna entreprenadförfrågan är behov av nya 

omklädningsrum efter att de som nu finns i hus 05 som kommer att byggas 

om till lägenheter, tillagningskök och den yttre miljön. Inventarier för 

verksamheten ingår inte.  

 

En entreprenadförfrågan skickades ut under sensommaren efter beslut i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 (Dnr 2021-59).  
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Projektets nuvarande totala budget uppgår till 81 mkr. Uppdelning är gjort då 

kommunens investeringar får uppgå till högst 85 mkr per 5-års period. Det 

innebär att budgeten under perioden 2018-2022 uppgår till 53,8 mkr och 

27,2 mkr för perioden 2023-2027.  

 

Efter utvärdering av inkomna anbud konstateras att budgeterade medel inte 

kommer att räcka till för att genomföra projektet. Projektet beräknas totalt att 

kosta 118 mkr inklusive Ändringar och tilläggsarbete (ÄTOR) och 

byggherrekostnader. Bidrag kommer att sökas från Boverket på cirka 10 mkr 

vilket gör att projektets utgifter beräknas uppgå till 108 mkr. 

Utgiftsökningen mot tidigare avsatta budgetmedel uppgår till 27 mkr. (81 

mkr – 108 mkr = 27 mkr). Förslaget är att utöka projektets budget med 27 

mkr och att dessa belastar perioden 2023-2027. Budget flyttas från Ej 

fördelade budgetmedel till projektet Särskilt boende Bäckaskog.  

 

Den ökade investeringsbudgeten för projektet kommer att minska utrymmet 

för andra investeringar under åren 2023-2027 utifrån begränsningen om 85 

mkr per 5-års period. 13,66 mkr återstår till övriga investeringar i perioden.  

 

Inkomna anbud har utvärderats och beslut om tilldelning kommer att tas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 (Dnr KS 2021-959). Där det 

lägsta anbudet utvärderats som nummer ett. Vinnande anbud kommer att 

antas med förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget för projektet. Efter kommunfullmäktiges beslut kan 

tilldelning av upphandlingen göras. 

 

Budgeten på 81 mkr har tagits fram enligt förutsättningar i ett tidigare skede. 

Sedan dess har marknadsförutsättningarna förändrats under tiden och 

byggbranschen upplever nu en högkonjunktur. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta investeringsmedel 

om ytterligare 27 mkr av kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel 

för perioden 2023-2027 för om- och nybyggnad av särskilt boende 

Bäckaskog.  

 

Total budget för projektet uppgår då till 108 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef och sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-11-22 
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KS § 185 Ärende KS 2021-01240 

Rapportering av gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 
kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader, 
kvartal 3 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 

2021. 

 

Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

 

Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlag (2001:453) 

(SoL), gynnande beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO).  

 

Rapporterna ska vidarebefordras till kommunens revisorer samt en 

statistikrapport över ej verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 

2021. 

 

Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

 

Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 177 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-10-22 

Rapport kvartal Q3 2021 
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KS § 186 Ärende KS 2021-00392 

Medborgarförslag avseende cementpark och ramp  

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på medborgarförslaget: 

 

Det finns i budgeten för 2022 inget utrymme för en cementpark och ramp. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen kring 

medborgarförslaget om en cementpark och ramp med berörd målgrupp, med 

syfte att undersöka alternativa lösningar på utformning och förslag på 

finansiering. 

 

Svaret på medborgarförslaget återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag daterat 2021-03-25 gällande byggnation av bland annat 

skatepark roller-blades, har inkommit till kommunfullmäktige (KF 2021-12). 

Enligt förslaget ska byggnationen utformas i betong med tillhörande ramp på 

lämpligt område. Vansbro kommun uppmanas att satsa mer på ungdomar 

och skapa mervärde, social gemenskap i den tänkta skateparken. 

 

Vansbro kommun gjorde under byggnationen av aktivitetsparken vid 

järnvägsgatan en enkät till ungdomar. Enkäten visade på ett stort intresse av 

skatepark, varav en utredning inleddes och utformning med offerter 

presenterades. Ett arbete med att söka bidrag från bland annat arvsfonden 

ihop med idrottsförening gjordes, utan framgång. 

 

Projektet kunde inte genomföras på grund av att det inte fanns ekonomi till 

investeringen. De ekonomiska förutsättningarna har inte förbättrats sedan 

dess. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på medborgarförslaget: 

 

Det finns i budgeten för 2022 inget utrymme för en cementpark och ramp. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen kring 

medborgarförslaget om en cementpark och ramp med berörd målgrupp med 

syfte att undersöka alternativa lösningar på utformning och förslag på 

finansiering. 
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Svaret på medborgarförslaget återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 169 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-10-28 

Protokollsutdrag, 2021-03-29 KF § 7 

Medborgarförslag 2021-03-25 
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KS § 187 Ärende KS 2021-00835 

Revisionsrapport granskning av styrning och ledning 

Beslut 

Följande yttrande lämnas till revisorerna: 

Förankring av styrmodellen har skett löpande till kommunstyrelsen och inom 

förvaltningen. Då det kan vara svårt att få insikt i hur det kommer att fungera 

vid införande av ny styrmodell kommer ytterligare informationsinsatser 

genomföras och styrmodellen ska dokumenteras och tydliggöras. En 

kommunikationsplan kommer att utarbetas för det fortsatta 

implementeringsarbetet. Uppföljning och utvärdering ska ske över tid och 

justeringar göras då det finns behov av det. Utvärdering måste ligga till 

grund för justeringar. Det är viktigt att inse att förändringsarbetet tar tid. 

 

Arbete kring roller och ansvar ska tydliggöras i beskrivning av styrmodellen. 

Uppdatering av utskottens uppdrag behöver ske och checklista kommer 

utarbetas för utskotten. Årsplanering för ärenden till utskotten utarbetas för 

2022. Rutin för uppföljning av ekonomi och mål för utskotten utarbetas för 

att tydliggöra uppdrag och roller. Fokus kommer även vara att kommunicera 

och förankra detta. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att tydliggöra de 

olika verksamheternas grunduppdrag som också bör tydliggöra uppdrag och 

ansvar. 

 

Kommunikationsutbildning har genomförts för nästan alla chefer, en 

utbildning som kommer genomföras kontinuerligt. 

 

Kommunikationsutbildning i kortare form kommer även genomföras för 

kommunstyrelsen under 2022. 

 

Under 2022 införs vertikala dialoger som ska underlätta kommunikationen 

enligt styrmodellen. 

 

Utifrån grunduppdraget behöver varje verksamhet fundera över om rätt saker 

utförs, utförs arbetsuppgifter som kan prioriteras bort och ersättas med andra 

uppgifter som inte hinns med. Förvaltningen behöver beskriva och 

tydliggöra behovet av eventuell resursförstärkning för kommunstyrelsen för 

ställningstagande om förstärkning. 
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Ärendet 

Vansbro kommuns revisorer har genomfört en granskning av 

kommunstyrelsens interna styrning och kontroll. Revisorerna önskande ett 

yttrande senast 2021-10-09 men då detta inte passade in i de planerade 

beslutskedjorna förlängdes tiden för yttrandet till 2021-11-30. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

kommunstyrelsen delvis har säkerställt att det finns ett ändamålsenligt 

system för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Det finns en 

stor enighet om att nuvarande styrmodell inte fungerar och revisorerna ser 

det som positivt att kommunstyrelsen initierat ett utvecklingsarbete för att 

utveckla en styrmodell som kan utgöra det ramverk för styrning som i nu-

läget saknas. Av den presentation som revisorerna tagit del av ger en bild av 

att den nya styrmodellen, om den förankras på ett bra sätt, kan tillgodose de 

behov som uttrycks i granskningen. 

 

Revisorernas bedömning är dock att det främst är i förankringsarbetet som 

bristerna uppkommit varpå de vill framhålla att en tydlig och strukturerad 

implementeringsprocess med hög delaktighet från kommunens samtliga 

verksamheter är nödvändig för att inte den nya styrmodellen ska gå samma 

väg som den nuvarande. Att inkludera förtroendevalda, medarbetare och 

chefer i det pågående utvecklingsarbetet är viktigt så att delaktighet och 

förankring sker under processens gång. 

 

Revisorerna vill därtill framhålla vikten av att roller och ansvar tydliggörs 

och att en samsyn nås över kommunstyrelsens uppdrag till utskotten. Detta 

behöver sedan kommuniceras till verksamheten för en förståelse som skap-ar 

möjlighet till en effektiv och tydlig ärendeberedning. 

 

Revisorerna anser därtill att tydliggörandet av ansvar och roller borde 

kompletteras med förväntningar på förhållningssätt hos medarbetare och 

förtroendevalda som utgår från medborgarnas behov. Detta för att etablera 

ett synsätt som utgår från de som efterfrågar tjänster från den kommunala 

verksamheten. 

 

Avslutningsvis har revisorerna noterat att det med nuvarande resurser inom 

administration och stödfunktioner kan finnas risk att kommunen inte på ett 

strategiskt och systematiskt sätt kan bedriva ett tillräckligt utvecklingsarbete 

då resurserna i nuläget främst räcker till reaktiva åtgärder och inte proaktivt 

arbete. 
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Utifrån grunduppdraget behöver varje verksamhet fundera över om rätt saker 

utförs, utförs arbetsuppgifter som kan prioriteras bort och ersättas med andra 

uppgifter som inte hinns med. Förvaltningen behöver beskriva och 

tydliggöra behovet av eventuell resursförstärkning för kommunstyrelsen för 

ställningstagande om förstärkning. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Följande yttrande lämnas till revisorerna: 

Förankring av styrmodellen har skett löpande till kommunstyrelsen och inom 

förvaltningen. Då det kan vara svårt att få insikt i hur det kommer att fungera 

vid införande av ny styrmodell kommer ytterligare informationsinsatser 

genomföras och styrmodellen ska dokumenteras och tydliggöras. En 

kommunikationsplan kommer att utarbetas för det fortsatta 

implementeringsarbetet. Uppföljning och utvärdering ska ske över tid och 

justeringar göras då det finns behov av det. Utvärdering måste ligga till 

grund för justeringar. Det är viktigt att inse att förändringsarbetet tar tid. 

 

Arbete kring roller och ansvar ska tydliggöras i beskrivning av styrmodellen. 

Uppdatering av utskottens uppdrag behöver ske och checklista kommer 

utarbetas för utskotten. Årsplanering för ärenden till utskotten utarbetas för 

2022. Rutin för uppföljning av ekonomi och mål för utskotten utarbetas för 

att tydliggöra uppdrag och roller. Fokus kommer även vara att kommunicera 

och förankra detta. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att tydliggöra de 

olika verksamheternas grunduppdrag som också bör tydliggöra uppdrag och 

ansvar. 

 

Kommunikationsutbildning har genomförts för nästan alla chefer, en 

utbildning som kommer genomföras kontinuerligt. 

 

Kommunikationsutbildning i kortare form kommer även genomföras för 

kommunstyrelsen under 2022. 

 

Under 2022 införs vertikala dialoger som ska underlätta kommunikationen 

enligt styrmodellen. 

 

Utifrån grunduppdraget behöver varje verksamhet fundera över om rätt saker 

utförs, utförs arbetsuppgifter som kan prioriteras bort och ersättas med andra 

uppgifter som inte hinns med. Förvaltningen behöver beskriva och 

tydliggöra behovet av eventuell resursförstärkning för kommunstyrelsen för 

ställningstagande om förstärkning. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 157 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-11-12 

Rapport: Granskning av intern styrning och kontroll 
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KS § 188 Ärende KS 2021-01101 

Nämndsplan 2022 innehållande kommunstyrelsens 
budget för 2022, komplettering 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer komplettering Nämndsplan 2022 innehållande 

utvecklingsindikatorer, verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer med följande 

tillägg: 

 

Andel elever som avslutar gymnasiet efter tre år med gymnasieexamen (ej 

studieintyg), utgör en indikator för sektor Lärandes utvecklingsmål Öka 

måluppfyllelsen i skolan. 

 

En indikator för sektor Social omsorg ska vara andelen bidragssökande med 

aktuell arbetsplan. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om kommunstyrelsens budget för 

år 2022 på 420 456 000 kronor exklusive kapitalkostnader och löneökningar 

men även utvecklingsmål. 

 

I denna kedja kompletteras detta med: 

1. Utvecklingsindikatorer som mäter utvecklingsmålen 

2. Verksamhetsidé för varje verksamhet i respektive sektor. 

Verksamhetsidén är en sammanfattning av varje verksamhets grunduppdrag.  

3. Kvalitetsfaktorer som mäter hur väl verksamheten uppfyller 

grunduppdraget. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer kompletteringar till Nämndsplan 2022 

innehållande utvecklingsindikatorer, verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer. 

 

Anneli Hultgrens (C) tilläggsförslag: 

Andel elever som avslutar gymnasiet efter tre år med gymnasieexamen (ej 

studieintyg), utgör en indikator för sektor Lärandes utvecklingsmål Öka 

måluppfyllelsen i skolan. En indikator för sektor Social omsorg ska vara 

andelen bidragssökande med aktuell arbetsplan. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under avslag 

eller bifall och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

 

Ordförande ställer Anneli Hultgrens (C) tilläggsförslag under avslag eller 

bifall och finner att kommunstyrelsen bifallit Anneli Hultgrens (C) 

tilläggsförslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 159 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Nämndsplan 2022 komplettering verksamhetsidéer och indikatorer 

Nämndsplan 2022 komplettering bilaga med utvecklingsindikatorer 

Nämndsplan 2022 innehållande kommunstyrelsens budget för 2022 
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KS § 189 Ärende KS 2021-01308 

Styrgrupp för utbyggnad av särskilt boende 

Beslut 

Beslutet att utse utskottet Leva och bo som styrgrupp för utbyggnad av 

särskilt boende upphävs. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 att utskottet Leva och bo ska 

utgöra styrgrupp för utbyggnad av särskilt boende (KS 2020/509). Något 

tydliggörande av vad uppdraget som styrgrupp innebär har inte beslutats. 

Vid överläggningar i ordförandegruppen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott konstateras att hela kommunstyrelsen behöver involveras i 

frågeställningar kring utbyggnad av särskilt boende då det berör både 

verksamhet, byggnation, ekonomi, med mera. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Beslutet att utse utskottet Leva och bo som styrgrupp för utbyggnad av 

särskilt boende upphävs. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 158 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 
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KS § 190 Ärende KS 2021-01130 

Redovisning av nuläge utifrån Handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i 

Vansbro kommun 2021 förlängs till 2022. 

Ärendet 

Handlingsplanen för 2021 bedöms bli försenad och är ännu inte slutförd. 

Utbyggnad enligt handlingsplan för 2021 beräknas bli klar under sommar 

2022. Handlingsplanen som ska beslutas för 2022 innefattar därför vad som 

kommer byggas ut under hösten 2022 och våren sommaren 2023 efter det att 

handlingsplanen för 2021 är genomförd. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i 

Vansbro kommun 2021 förlängs till 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 168 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-25 

Protokollsutdrag 2021-10-18 KS Lb § 43 
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KS § 191 Ärende KS 2021-01257 

Begäran om planbesked på fastigheten Bagaren 1 och 
Bagaren 10    

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda begäran om 

planbesked för fastigheten, Bagaren 1 och Bagaren 10. 

Ärendet 

Vansbro kommun har för avsikt att exploatera området Bagaren 1 och 

Bagaren 10 i Centrala Vansbro, för byggande av flerbostadshus i flera 

våningsplan, med möjlighet till café och restaurant verksamhet i markplan. 

 

Avgiften för begäran om planbesked uppgår till cirka 10 000 kronor, enligt 

av fullmäktige fastställd taxa och finansieras genom, de extra statsstöden för 

att utveckla Vansbros kommuns företagsklimat som finansieras av 

Tillväxtverket. 

 

Om positivt planbesked lämnas tillkommer kostnader för framtagning av 

handlingar och granskningar som regleras i ett planavtal. 

 

Totala kostnaderna för detaljplanarbetet beräknas uppgå till ca 160 000 kr, 

även kostnader för utredningar som dagvatten och geoteknik etc. kan 

tillkomma, som man i dagsläget saknar kännedom om. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda begäran om 

planbesked för fastigheten, Bagaren 1 och Bagaren 10. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 172 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-02 

Översiktskarta Bagaren 

Ansökan begäran om planbesked 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 192 Ärende KS 2021-01300 

Förfrågan om avyttrande av Nederborg 58:1 område 1 

Beslut 

Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av underlaget 

gällande status för ägandet av fastigheterna enligt protokoll från 

kommunfullmäktige 2014-06-19 KF § 75. 

Ärendet 

En privatperson har anmält sitt intresse av att köpa fastigheten Nederborg 

58:1 område 1. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska Vansbro 

kommun behålla denna mark. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av underlaget 

gällande status för ägandet av fastigheterna enligt protokoll från 

kommunfullmäktige 2014-06-19 KF § 75. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Upphandlare, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokollsutdrag, 2014-06-09 KF § 75 

Nederborg 58:1, karta 

Nederborg 58:1, översikt 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 193 Ärende KS 2021-01267 

Ansökan om bidrag för renovering och byggnadsminne 
gällande rökpörte Oxfallet 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar in ansökan om bidrag gällande byggnadsvård till 

Länsstyrelsen. 

Ärendet 

Rökpörtet på Oxfallet är unikt i Dalarna. Byggnaden har dock ett tak som 

inte är tätt. Detta medför att väder och vind tär hårt på byggnaden. För att 

åtgärda detta finns möjlighet att ansöka om bidrag från Länsstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar in ansökan om bidrag gällande byggnadsvård till 

Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 163 

Fastighetsförvaltare, tjänsteutlåtande 2021-11-03 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 194 Ärende KS 2021-01286 

Markanvisningsavtal om exploatering för bostäder i 
Bergheden, Äppelbo 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, 

del av fastigheten Ovanheden 4:9, Bergheden Äppelbo, mellan Vansbro 

kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB. 

Ärendet 

Sakofall Bostadsutveckling AB har visat intresse och vill sluta en 

avsiktsförklaring med Vansbro kommun, vilket innebär upprättande av 

markanvisningsavtal, som ger exploatören ensamrätt att under en avtalad 

tidsperiod, tillsammans med kommunen, verka för att angivet område 

planläggs och bebyggs med flerbostadshus. 

 

I enlighet med av kommunfullmäktige antagna Policy för kommunala 

markanvisningar i Vansbro kommun (KS 2021–00117) fattar 

kommunstyrelsen beslut i fråga om markanvisningsavtal och 

markreservationer. Kommunfullmäktige beslutar i frågan om 

överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, 

del av fastigheten Ovanheden 4:9, Bergheden Äppelbo, mellan Vansbro 

kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 170 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-02 

Markanvisningsavtal  

Bilaga A Översiktskarta   

Bilaga B Gestaltning: (1) Illustration Bergheden och (2) Fasadritning 
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KS § 195 Ärende KS 2021-01259 

Ändring av detaljplan Korsnäsgården, Dala-Järna  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanändring, del av fastigheten 

Myrbacka 29:1, Korsnäsgården. 

 

Avgiften för planarbetet beräknas till 80 000 kronor. Avgiften belastar 

budget för sektor Samhälle. 

Ärendet 

Förvaltningen ser ett behov av att ändra gällande detaljplan vid 

Korsnäsgården. Nu gällande detaljplan vann laga kraft 1990 och tillåter, på 

den mark kommunen äger, nya byggnader i endast en våning. För att 

förenkla en exploatering inom planområdet framöver föreslår förvaltningen 

att detaljplanen ändras till att tillåta bostadshus i fler våningar. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanändring, del av fastigheten 

Myrbacka 29:1, Korsnäsgården. 

 

Avgiften för planarbetet beräknas till 80 000 kronor. Avgiften belastar 

budget för sektor Samhälle. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 171 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-02 

Översiktskarta ändring av planområde 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 196 Ärende KS 2021-01238 

Avsiktsförklaring angående familjecentral i Vansbro 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att omgående påbörja samverkan med Region 

Dalarna i enlighet med de intentioner som kommer att ligga till grund för 

familjecentralens verksamhet. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Vansbro kommun 

ställer sig bakom en avsiktsförklaring för tillskapande av en familjecentral i 

Vansbro och att gemensamt med Region Dalarna arbeta för att det startas en 

familjecentral i centrala Vansbro senast under 2023. 

 

Uppföljning görs kontinuerligt i Polsam och i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram förslag för inrättande av en 

familjecentral i Vansbro. Då en familjecentral i högsta grad är ett 

samverkansprojekt mellan kommunen och Region Dalarna finns ett värde i 

att båda huvudmännen tecknar en avsiktsförklaring för att ge legitimitet till 

arbetet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Förvaltningen får i uppdrag att omgående påbörja samverkan med Region 

Dalarna i enlighet med de intentioner som kommer att ligga till grund för 

familjecentralens verksamhet. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Vansbro kommun 

ställer sig bakom en avsiktsförklaring för tillskapande av en familjecentral i 

Vansbro och att gemensamt med Region Dalarna arbeta för att det startas en 

familjecentral i centrala Vansbro senast under 2023. 

 

Uppföljning görs kontinuerligt i Polsam och i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Socialchef och sektorchef lärande, tjänsteutlåtande 2021-10-21 

Avsiktsförklaring angående familjecentral i Vansbro 
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KS § 197 Ärende KS 2021-01110 

Avtalsuppföljning entreprenadavtal särskilt boende och 
hemtjänst Adium, en del av Förenade Care, 2021 

Beslut 

Uppföljning av pågående entreprenadavtal med Adium en del av Förenade 

Care föranleder krav på en handlingsplan. Leverantören ska senast 2021-12-

31 inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplan på identifierade risker. 

 

Uppföljning av handlingsplanen ska ske till kommunstyrelsens vid andra 

sammanträde 2022. 

Ärendet 

Uppföljning av avtal mellan Adium, en del av Förenade Care och Vansbro 

kommun har gjorts. Underlaget till rapporten har samlats in genom enkät och 

intervjuer med verksamhetschef och biträdande verksamhetschef vilka tillika 

är legitimerade sjuksköterskor samt omvårdnadspersonal. 

 

Bedömningen är att leverantören har en fungerande verksamhet, det har dock 

identifierats risker inom några områden. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Uppföljning av pågående entreprenadavtal med Adium en del av Förenade 

Care föranleder krav på en handlingsplan. Leverantören ska senast 2021-12-

31 inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplan på identifierade risker. 

 

Uppföljning av handlingsplanen ska ske till kommunstyrelsens vid andra 

sammanträde 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 174 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-10-28 

Rapport – Avtalsuppföljning entreprenadavtal särskilt boende och hemtjänst 

Adium en del av Förenade Care 2021. 
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KS § 198 Ärende KS 2021-01284 

Bemanningsekonomi, uppföljning 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering, 2021-11-03, kring arbetet 

med bemanningsekonomi för september-oktober 2021, i enlighet med 

beslutet i KS 2020/23. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta rapporteringen av 

bemanningsekonomi i nuvarande form och istället följa personalnyckeltalen i 

månadsrapporter och prognoser framöver. 

 

Reviderade dokument och rutiner för heltid som norm och arbetet med 

central bemanningsenhet presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid 

sammanträde 2021-11-17. 
 

Ärendet 

Bemanningsekonomi var tidigare en del i åtgärdsplanen men beslutades av 

kommunstyrelsen 2020-09-15, § 175 att lyftas ur åtgärdsplanen och 

redovisas separat till kommunstyrelsen varannan månad. Upplägg och 

information kring bemanningsekonomi har tidigare delgetts 

kommunstyrelsen i oktober 2019, mars, augusti, september, november 2020, 

januari, februari, april och augusti 2021. 

 

Bemanningsekonomi är ett projekt med flera ingående delar. Projektplanen 

innehåller exempelvis heltid som norm inklusive tillämpningsanvisningar för 

hur bemanning av verksamheterna ska ske utifrån de avtal som finns, Jotib, 

schemaläggning. Projektägare är kommunledningsgruppen. 

 

Utfallet av bemanningsekonomi följs via olika mått, exempelvis 

personalnyckeltal i månadsrapporter och prognoser, det handlar om 

sjukfrånvaro, tim- fyllnad- och övertidsersättningar. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av uppdatering, 2021-11-03, kring arbetet 

med bemanningsekonomi för september - oktober 2021, i enlighet med 

beslutet i KS 2020/23. 
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Kommunstyrelsen beslutar att avsluta rapporteringen av 

bemanningsekonomi i nuvarande form och istället följa personalnyckeltalen i 

månadsrapporter och prognoser framöver. 

 

Reviderade dokument och rutiner för heltid som norm och arbetet med 

central bemanningsenhet presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid 

sammanträde 2021-11-17. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 175 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 
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KS § 199 Ärende KS 2021-01153 

Granskning av delårsrapport för den gemensamma 
Hjälpmedelsnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av delårsrapport för den 

gemensamma Hjälpmedelsnämnden. 

Ärendet 

Föreligger granskningsrapport för den mellan kommunerna och regionen 

gemensamma hjälpmedelsnämnden. Nämnden prognosticerar ett resultat 

enligt budget på 0,4 mkr. Av verksamhetsmålen förväntas 10 av 13 uppnås 

medan 3 delvis kommer att uppnås. Ingenting har framkommit i 

granskningen som tyder på att nämndens resultatprognos eller egna 

bedömningar över måluppfyllelsen skulle vara felaktiga. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av delårsrapport för den 

gemensamma Hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 181 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-17 

Granskning av delårsrapport för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden 
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KS § 200 Ärende KS 2021-01178 

Dalarnas kommunförbund Årsredovisning 
revisionsberättelse 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av Dalarnas kommunförbunds årsredovisning 

och revisionsberättelse 2020. 

Ärendet 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Dalarnas 

kommunförbund för år 2020. 

 

I revisionsberättelsen gör revisionen följande uttalande: 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi 

tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för föreningen. 

 

Uttalande med reservation 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 

styrelsens förvaltning för Dalarnas kommunförbund för år 2020. Enligt vår 

uppfattning har inte någon styrelseledamot, förutom vad som framgår under 

avsnittet Grund för uttalande, handlat i strid med stadgar eller 

årsredovisningslagen. 

 

Grund för uttalande  

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att den har kunnat avlämnas 

senast sex månader efter räkenskapsårets utgång enligt 8 kap. 3 § p. 4 

årsredovisningslagen Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande 
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Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av Dalarnas kommunförbunds årsredovisning 

och revisionsberättelse 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 182 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-17 

Årsredovisning Dalarnas kommunförbund 2020 publicering 

Revisionsberättelse Dalarnas kommunförbund 2020 publicering 

Protokollsutdrag Dalarnas kommunförbund 2021-05-19 § 27 Godkännande 

årsredovisning 
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KS § 201 Ärende KS 2021-01260 

Redovisning av delegationsbeslut november 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

Redovisning av fattade delegationsbeslut från delegater enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning sker regelbundet till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 183 

Delegationsbeslut miljökontoret 2021-09-30 - 2021-11-03 

Delegationsbeslut, plan- och bygg 2021-09-30 - 2021-11-03 

Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts ht 2021 

Delegationsbeslut ÄO för period 2021-09-29 - 2021-11-02 

Delegationsbeslut SoL FN för period 3021-09-29 - 2021-11-02 

Delegationsbeslut LSS för period 2021-09-29 - 2021-11-02 

Delegationsbeslut Ciceron November 2021 

Delegationsbeslut IFO 2021-09-29 - 2021-10-28 
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KS § 202 Ärende KS 2021-01331 

Rapportering av domar november 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Inkomna domar för perioden 2021-09-30 - 2021-11-03 rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 184 

Inkomna domar för perioden 2021-09-30 - 2021-11-03 

 


