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KS Au § 164 Ärende KS 2021-01210 

Avfallstaxa 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 3 % 

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 ÅVC på 

grund av ändrade priser mot upphandlad 

förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav). 

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 

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 ej (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 ej 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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 2022. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-03 2021-01210 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Avfallstaxa 2022 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 2022.  

Ärendet 

 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för år 2022, redovisas i 

bilaga. Två bilagor till taxan finns i ärendet, den ena av dessa har ändringar i taxan 

markerat.  

 

Bakgrunden är att avfallskollektivet ska bära sina egna kostnader.  

Följande föreslås: 

1. Höjning av avfallstaxan med 3 % 

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 ÅVC på grund av ändrade priser mot 

upphandlad förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav). 

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 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 ej (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. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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f. Hämtningsavgifter avseende matavfall för hushåll höjs ej 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. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Protokoll VTAB 211006 § 52 Förslag på Avfallstaxa 2022 

 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro teknik AB 
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Avfallstaxa 
Vansbro kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller from 2022-01-01 
Avgifter är inklusive moms 
 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2021-xx-xx, §xxx 
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1 Kärlavfall och grovavfall 
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: 
 
Fast avgift  
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet.  
Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen 
ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. 
Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av återvinningscentralen under hela 
fastighetens livslängd. 
Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 
 
Hämtningsavgift  
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart restavfall. 
 
Tilläggsavgift  
Exempelvis avgift för extra hämtningar. 
 

1.1 Fast avgift  
Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende. 
I fast avgift för en- och tvåfamiljshus ingår fast avgift 
för ett fritidshus. 

1 200 kr/fastighet 

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd. 
Fast avgift tas ut för fritidshus då: 
- Ägaren inte betalar någon fast avgift för en- och 

tvåfamiljshus i Vansbro kommun. 
- Ägaren betalar fast avgift för en- och 

tvåfamiljshus i Vansbro kommun, men har mer 
än ett fritidshus i Vansbro kommun. 

- Fritidshus används för kommersiellt bruk (hyrs 
ut). 

660 kr/fastighet 

Flerfamiljshus, per 
lägenhet 

Fastighet med minst tre lägenheter 840 kr/lägenhet 

Verksamhet Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, 
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer 
avfall jämförligt med hushållsavfall. Exempel på 
verksamheter är företag, skolor, föreningar och 
institutioner. 

960 kr/verksamhet 

Verksamhet, 
sommar 

Som ovan, men med verksamhet endast under 
sommartid (1 maj-31 oktober). 

480 kr/verksamhet 
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1.2 Hämtningsavgift 
Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att 
enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter som 
lämnar sitt avfall i gemensamma kärl. 

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 770 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka  1 100 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 2 160 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 2 160 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 4 320 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka  540 kr 
Delat kärl 190 liter var åttonde vecka 270 kr 
Gemensamt hämtställe 530 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 420 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 210 kr 
Gemensamt hämtställe 200 kr 

 

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus 
Gäller 1 maj-31 oktober. 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 385 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka  550 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 1 080 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 1 100 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 2 160 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 270 kr 
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 135 kr 
Gemensamt hämtställe 265 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 210 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 105 kr 
Gemensamt hämtställe  100 kr 

 

Fritidshusägare har möjlighet att ta med sitt avfall till sin permanentbostad i det fall man 
inte önskar hämtning av avfallet vid fritidshuset. Anmälan sker till Dala Vatten och Avfall 
AB. För permanentboende i annan kommun, som inte önskar hämtning av avfallet vid 
sitt fritidshus, anvisar Dala Vatten och Avfall AB en plats där avfallet kan lämnas.  



Avfallstaxa  
Vansbro kommun 

3 
 

1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter 
Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (till 
exempel 1 gång per vecka eller 1 gång var 14:e dag). 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
Kärl 
Avfallsslag Kärlstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart 
restavfall 

190 l  87 kr 

370 l 169 kr 

660 l 301 kr 

Matavfall 140 l 17 kr 

240 l 28 kr 

 
Container  
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra. 
Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning 
4 m3 2 000 kr/år  1 700 kr 
6 m3 3 000 kr/år  2 550 kr 
8 m3 4 000 kr/år  3 400 kr 

  



Avfallstaxa  
Vansbro kommun 

4 
 

1.3 Tilläggsavgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.   
 

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus 
Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är 
framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls.   
Tjänst Förklaring Avgift 
Extra tömning Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för 

fritidshus med sommarabonnemang). 
75 kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar. 460 kr/tillfälle 
Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 

lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning. Endast efter beställning. 

75 kr/säck 

Draghjälp Enstaka tillfälle, ett eller två kärl. 50 kr/tillfälle 
En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  400 kr/år 
Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  200 kr/år 

 Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter 
avslutad hämtningssäsong, ett eller två kärl. 

250 kr/tillfälle 

Specialfordon För tömning av kärl som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift 

460 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  325 kr/kärl 
Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl i samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall upptäcks 
i behållare för brännbart restavfall.  

250 kr/kärl 

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till ytterligare ett kärl eller tätare 
tömningsintervall. 

 

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år 
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter 
Kärl 
Tjänst Förklaring Avgift 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
35 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

615 kr/tillfälle 

Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning. 

75 kr/säck 

Vid återkommande extrasäckar övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl. 

 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 250 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 325 kr/kärl 
Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt 
fastställt schema 

550 kr/timme 

Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl av samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall 
upptäcks i behållare för brännbart restavfall.  

500 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle. dubbel 
hämtningsavgift 

Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl.  

 

Gravitationslås Hyra, per kärl  50 kr/år 
Lock-i-lock Hyra, per kärl  50 kr/år  

 
Container 
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos 
kund. 
Tjänst Förklaring Avgift per container 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 100 kr 

Felsorteringsavgift Om annat än brännbart restavfall upptäcks i 
behållare för brännbart restavfall.  

1 000 kr 

Tvätt av container Framkörningsavgift 550 kr/tillfälle 
Timdebitering på plats hos kund 1100 kr/timme 
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1.4 Grovavfall 
1.4.1 Hämtning av grovavfall hushåll 
Grovavfall (skrymmande avfall) från en- och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt 
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg. 
Tjänst Förklaring Avgift 
Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälle 
För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli 

 

1.4.2 Verksamheter 
Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Vansbro Teknik AB.  
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2 Enskilda avloppsanläggningar 
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt 
administration. 
 

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk 
2.1.1 Tömningsavgifter  

 

2.1.2 Tilläggsavgifter  
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 
Tillägg till ordinarie tömningsavgift.  
Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  375 kr 

 
Bestämd dag Tömning bestämd dag. 750 kr 
Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 1 430 kr 
Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,  

till exempel vid tunga lock eller längre 
slangdragningar tillkommer en avgift. 

500 kr 

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift.  

1 000 kr 

Bomkörning Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder,  
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning 
bestämd dag samt akut tömning. 

150 kr 

 
 

2.2 Latrin 
Tjänst Förklaring Avgift per kärl 
Latrinkärl inklusive 
behandling 

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

340 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid 
fastighetsgräns. 

460 kr 

 
 

  

Volym Förklaring Avgift 
Ordinarie tömning Volym 0-6,0 m3 1 546 kr/tömning 

Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

181 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC. 880 kr/tömning 
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2.3 Fettavskiljare 
Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan. 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
Tjänst Tjänst Avgift 
Ordinarie tömning Volym 1 m3 1 812 kr/tömning 

Volym 2 m3 2 534 kr/tömning 
Volym 3 m3 3 257 kr/tömning 
Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3 

Akut tömning Inom 24 timmar från beställning.  
Tillägg till ordinarie tömningskostnad.  

2 353 kr/tillfälle 
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3 Allmänna bestämmelser 
 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Vansbro kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.  
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen. 
Avgiften ska erläggas till Vansbro Teknik AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura. 
 

3.2 Betalning 
Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Vansbro Teknik AB).  
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:  

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse 
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid 
varje tid gällande förordning. 

• Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett. 

 

3.3 Ändring av taxor och avgifter 
Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Vansbro kommun. 
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Vansbro Teknik AB beslut om avgift. 
 

3.4 Förändring av abonnemang  
Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Vansbro kommun. 
Förändring av plats, läge av kärl, container etcetera skall omedelbart anmälas till Dala 
Vatten och Avfall AB.  
 

3.5 Skatter 
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Vansbro Teknik AB. 
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Taxan framtagen för Vansbro Teknik AB genom Dala 

Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och 
Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, 

Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets uppgift är 
att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 

kommuner samt förse invånarna med dricksvatten 
och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  
Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100. 

www.dalavattenavfall.se  
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1 Kärlavfall och grovavfall 
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: 
 
Fast avgift  
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet.  
Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen 
ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. 
Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av återvinningscentralen under hela 
fastighetens livslängd. 
Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 
 
Hämtningsavgift  
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart restavfall. 
 
Tilläggsavgift  
Exempelvis avgift för extra hämtningar. 
 

1.1 Fast avgift  
Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende. 
I fast avgift för en- och tvåfamiljshus ingår fast avgift 
för ett fritidshus. 

1 175 kr 
1 200 kr/fastighet 

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd. 
Fast avgift tas ut för fritidshus då: 
- Ägaren inte betalar någon fast avgift för en- och 

tvåfamiljshus i Vansbro kommun. 
- Ägaren betalar fast avgift för en- och 

tvåfamiljshus i Vansbro kommun, men har mer 
än ett fritidshus i Vansbro kommun. 

- Fritidshus används för kommersiellt bruk (hyrs 
ut). 

645 kr 
660 kr/fastighet 

Flerfamiljshus, per 
lägenhet 

Fastighet med minst tre lägenheter 825 kr 
840 kr/lägenhet 

Verksamhet Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, 
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer 
avfall jämförligt med hushållsavfall. Exempel på 
verksamheter är företag, skolor, föreningar och 
institutioner. 

950 kr 
960 kr/verksamhet 

Verksamhet, 
sommar 

Som ovan, men med verksamhet endast under 
sommartid (1 maj-31 oktober). 

475 kr 
480 kr/verksamhet 
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1.2 Hämtningsavgift 
Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att 
enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter som 
lämnar sitt avfall i gemensamma kärl. 

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 770 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka  1 080 kr 1 100 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 2 160 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 2 160 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 4 320 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka  540 kr 
Delat kärl 190 liter var åttonde vecka 270 kr 
Gemensamt hämtställe 520 kr 530 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 420 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 210 kr 
Gemensamt hämtställe 200 kr 

 

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus 
Gäller 1 maj-31 oktober. 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 385 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka  540 kr 550 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 1 080 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 1 080 kr 1 100 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 2 160 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 270 kr 
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 135 kr 
Gemensamt hämtställe 260 kr 265 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 210 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 105 kr 
Gemensamt hämtställe  100 kr 

 

Fritidshusägare har möjlighet att ta med sitt avfall till sin permanentbostad i det fall man 
inte önskar hämtning av avfallet vid fritidshuset. Anmälan sker till Dala Vatten och Avfall 
AB. För permanentboende i annan kommun, som inte önskar hämtning av avfallet vid 
sitt fritidshus, anvisar Dala Vatten och Avfall AB en plats där avfallet kan lämnas.  
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter 
Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (till 
exempel 1 gång per vecka eller 1 gång var 14:e dag). 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
Kärl 
Avfallsslag Kärlstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart 
restavfall 

190 l   84 kr 87 kr 

370 l 164 kr 169 kr 

660 l 292 kr 301 kr 

Matavfall 140 l 16 kr 17 kr 

240 l 27 kr 28 kr 

 
Container  
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra. 
Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning 
4 m3 2 000 kr/år  1 700 kr 
6 m3 3 000 kr/år  2 550 kr 
8 m3 4 000 kr/år  3 400 kr 
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1.3 Tilläggsavgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.   
 

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus 
Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är 
framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls.   
Tjänst Förklaring Avgift 
Extra tömning Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för 

fritidshus med sommarabonnemang). 
75 kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar. 460 kr/tillfälle 
Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 

lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning. Endast efter beställning. 

75 kr/säck 

Draghjälp Enstaka tillfälle, ett eller två kärl. 50 kr/tillfälle 
En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  400 kr/år 
Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  200 kr/år 

 Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter 
avslutad hämtningssäsong, ett eller två kärl. 

250 kr/tillfälle 

Specialfordon För tömning av kärl som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift 

460 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  325 kr/kärl 
Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl i samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall upptäcks 
i behållare för brännbart restavfall.  

250 kr/kärl 

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till ytterligare ett kärl eller tätare 
tömningsintervall. 

 

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år 
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter 
Kärl 
Tjänst Förklaring Avgift 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
35 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

615 kr/tillfälle 

Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning. 

75 kr/säck 

Vid återkommande extrasäckar övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl. 

 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 250 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 325 kr/kärl 
Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt 
fastställt schema 

550 kr/timme 

Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl av samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall 
upptäcks i behållare för brännbart restavfall.  

500 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle. dubbel 
hämtningsavgift 

Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl.  

 

Gravitationslås Hyra, per kärl  50 kr/år 
Lock-i-lock Hyra, per kärl  50 kr/år  

 
Container 
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos 
kund. 
Tjänst Förklaring Avgift per container 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 100 kr 

Felsorteringsavgift Om annat än brännbart restavfall upptäcks i 
behållare för brännbart restavfall.  

1 000 kr 

Tvätt av container Framkörningsavgift 550 kr/tillfälle 
Timdebitering på plats hos kund 1100 kr/timme 
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1.4 Grovavfall 
1.4.1 Hämtning av grovavfall hushåll 
Grovavfall (skrymmande avfall) från en- och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt 
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg. 
Tjänst Förklaring Avgift 
Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälle 
För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli 

 

1.4.2 Verksamheter 
Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Vansbro Teknik AB.  
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2 Enskilda avloppsanläggningar 
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt 
administration. 
 

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk 
2.1.1 Tömningsavgifter  

 

2.1.2 Tilläggsavgifter  
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 
Tillägg till ordinarie tömningsavgift.  
Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  375 kr 

 
Bestämd dag Tömning bestämd dag. 750 kr 
Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 1 430 kr 
Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,  

till exempel vid tunga lock eller längre 
slangdragningar tillkommer en avgift. 

500 kr 

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift.  

1 000 kr 

Bomkörning Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder,  
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning 
bestämd dag samt akut tömning. 

150 kr 

 
 

2.2 Latrin 
Tjänst Förklaring Avgift per kärl 
Latrinkärl inklusive 
behandling 

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

340 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid 
fastighetsgräns. 

460 kr 

 
 

  

Volym Förklaring Avgift 
Ordinarie tömning Volym 0-6,0 m3 1 546 kr/tömning 

Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

181 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC. 880 kr/tömning 
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2.3 Fettavskiljare 
Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan. 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
Tjänst Tjänst Avgift 
Ordinarie tömning Volym 1 m3 1 812 kr/tömning 

Volym 2 m3 2 534 kr/tömning 
Volym 3 m3 3 257 kr/tömning 
Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3 

Akut tömning Inom 24 timmar från beställning.  
Tillägg till ordinarie tömningskostnad.  

2 353 kr/tillfälle 
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3 Allmänna bestämmelser 
 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Vansbro kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.  
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen. 
Avgiften ska erläggas till Vansbro Teknik AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura. 
 

3.2 Betalning 
Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Vansbro Teknik AB).  
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:  

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse 
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid 
varje tid gällande förordning. 

• Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett. 

 

3.3 Ändring av taxor och avgifter 
Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Vansbro kommun. 
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Vansbro Teknik AB beslut om avgift. 
 

3.4 Förändring av abonnemang  
Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Vansbro kommun. 
Förändring av plats, läge av kärl, container etcetera skall omedelbart anmälas till Dala 
Vatten och Avfall AB.  
 

3.5 Skatter 
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Vansbro Teknik AB. 
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Taxan framtagen för Vansbro Teknik AB genom Dala 

Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och 
Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, 

Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets uppgift är 
att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 

kommuner samt förse invånarna med dricksvatten 
och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  
Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100. 

www.dalavattenavfall.se  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 165 Ärende KS 2021-01212 

VA-taxa 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 2 % 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 taxeökningen 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 / m3.   

 

Anläggningsavgiften höjs med 5 % 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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2022. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

VA-taxa Vansbro kommun 2022 

VA-taxa Vansbro kommun 2022 med markerade ändringar 

Protokoll VTAB 211006 § 53 Förslag på VA taxa 2022 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-03 2021-01212 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Va-taxa 2022 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2022 

Ärendet 

Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för år 2022, redovisas i 

bilaga. Två bilagor till taxan finns i ärendet, den ena av dessa har ändringar i taxan 

markerat. 

Bakgrunden till taxe höjningen 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 2 % 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 taxeökningen 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 kr per år. Den fasta avgiften uppgår då till 7 711 kr och 

den rörliga till 21,89 / m3.   
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 Anläggningsavgiften höjs med 5 % 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.  

 

Beslutsunderlag 

VA-taxa Vansbro kommun 2022 

VA-taxa Vansbro kommun 2022 med markerade ändringar 

Protokoll VTAB 211006 § 53 Förslag på VA taxa 2022 

 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro teknik AB 
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Taxa för Vansbro kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-yy, § aaa. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vansbro Teknik AB, 

nedan kallad VTAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Vansbro Teknik AB, 

c/o Dala Vatten och Avfall AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Vansbro kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 

avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 

enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen 

om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsända-

mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet. 

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet 

som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter 

ut enligt följande: 

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk  
Standard SS 21054:2009 Lägenheter 

Högst 1000 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
200-tal m² bruttoarea 

1001 m² - 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea 

Större än 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
400-tal m² bruttoarea 

 

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana 

utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, 

kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall 

ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA). 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 

när VTAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort-

ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för 

att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 

i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 

tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
76 036,80 kronor 

 
95 046 kronor 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 94 836,00 kronor 118 545 kronor 

c)* 

en avgift per lägenhet för bostads- och 
därmed jämställd fastighet 
enligt följande intervall per fastighet:  
1-10   lägenheter (100 %) 
11-20 lägenheter (90%) 
21-30 lägenheter (88%) 
31 –   lägenheter (86%) 

 

18 429,60 kronor 
16 586,64 kronor 
16 218,08 kronor 
15 849,44 kronor 

23 037,00 kronor 
20 733,30 kronor 
20 272,60 kronor 
19 811,80 kronor 

 d)** 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 21 256,80 kronor 26 571 kronor 

* Avgift enligt 5.1 d) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet. 

** Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.  

*) Särskild överenskommelse måste träffas med RVAB om detta. Normalt ska 

varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som RVAB godkänner. 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade 

med 0,5. 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 

riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 

tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet). 

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 

självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 

fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 

erläggas.  

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
76 036,80 kronor 

 
95 046 kronor 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 94 836,00 kronor 118 545 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta 
 

26,08 kronor 
 

32,60 kronor 

d)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 
21 256,80 kronor 

 
26 571 kronor 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med VTAB om detta. Normalt ska 

varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som VTAB godkänner. 

6.4 VTAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 

gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från 

den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade 

med 0,5. 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkom-

mande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall 

anses vara förut erlagd. 

6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 

självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 

fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 

erläggas.  
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6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning 
förbindelsepunkt  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

Grundavgift för Df, om 
förbindelsepunkt för Df 
inte upprättats  5.1 d) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 

följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100 % - 

 Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 

5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 19,60 kronor 24,50 kronor 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 

2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 

1 januari enligt följande bestämmelser: 

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index-

förändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året 

innan och talet gällande juni 2021, räknas om till procent av sistnämnda 

tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. 

Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b) 

och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 

samt § 9 till närmaste tiotal ören.  

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 

Kommunfullmäktige i Vansbros kommun i varje särskilt fall. 
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§ 11 

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får VTAB i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 

avgiftens storlek. 

11.2  Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp 

överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige 

besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5. 

11.3  I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2  

avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som 

vart och ett har sin egen avgift (taxa). 

11.4  Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden 

beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. 

Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings-

avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket 

innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta 

utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av 

ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden 

där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa). 

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift 

bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som 

överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift. 

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom 

området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon 

bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga 

fastigheterna. 

11.5 VTAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall 

utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger 

ordinarie avgift, beslutar VTAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av 

den fastställda särtaxan. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 

räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 

erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle 

ha skett. 
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-

avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 

avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på 

varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 

eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 

ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 

avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 

tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till VTAB när det ändrade förhållandet 

inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 

enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

VTAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 

VTAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta VTAB överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 

för redan befintlig och finner VTAB skäl bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-

ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner VTAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 

annat läge än redan befintlig, är VTAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 

kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-

ens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive 

dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
 

6 780,00 kronor 8 475 kronor 

b)* 
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 

 
2 518,40 kronor 

 
3 148 kronor 

c)** 
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år.  

 
663,20 kronor 

 
829 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten 
 

17,86 kronor 
 

22,13 kronor 

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-
fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande. 

** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller 
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig. Max 50 st avgifter 
tas ut per fastighet. 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift. 14.1 a) 34,3 % 58,5 % 7,2 % 0 % 

Avgift per lägenhet resp. avgift 
per varje påbörjad leverans av 
200 m³ vatten/år. 

14.1 

b) resp. c) 37 % 63 % 0 % 0 % 

Avgift per m3. 14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har VTAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter 

en antagen förbrukning om 200 m³/fastighet och år för permanentbostad och 

med 100 m³/fastighet och år för fritidsbostad.  
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Verksamheter ska normalt ALLTID ha vattenmätare. I händelse av att mätare 

saknas, t.ex. för nyansluten fastighet, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter en 

antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. Lägenhetsantalet beräknas 

enligt § 3. 

Det åligger fastighetsägaren att på VTAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 

självavläsning, av vattenmätare och meddela VTAB. Fastighetsägare som ej 

själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 

avläsningen. I de fall VTAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 

debitering genom beräknad förbrukning. 

14.4  För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om 

mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per 

lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 

årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 

14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare 

räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter VTAB 

undersöka mätaren, om VTAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 

begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätaren felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 

STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

VTAB rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar VTAB:s beslut efter genomförd undersökning 

eller VTAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 

hos Mark- och miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 

härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta VTAB för undersöknings-

kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt VTAB:s medgivande avleds till dag-

vattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften 

enligt 14.1 d). 

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta förbruk-

ning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + hälften 

av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 100 m³. 

Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger genomsnitts-

förbrukningen. 

Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas 

till 150 m³/år. 
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14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenför-

brukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske 

med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom 

en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före 

läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³. 

14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 

erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-

avgift om 218 kr och en hyra per dygn om 55 kr. Levereras renvatten tillfälligt 

genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 273 kr. 

§ 15 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 

avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-

kommits mellan VTAB och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 

vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år. 

§ 16 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift 

enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 

ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 34,3 % 58,5 % 7,2 % 0 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 

Har VTAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 

grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av VTAB debiteras 

följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 385,60 kr 482 kr  

Uppsättning av vattenmätare 385,60 kr 482 kr 

Avstängning av vattentillförsel 450,40 kr 563 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 450,40 kr 563 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 385,60 kr 482 kr 

Undersökning av vattenmätare 1026,40 kr 1 283 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 1 026,40 kr 1 283 kr 

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av) 256,80 kr 321 kr 

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd 256,80 kr 321 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 256,80 kr 321 kr 

Förgäves besök 256,80 kr 321 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 

VTAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 
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§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan 

månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av VTAB. Avgift enligt 

14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 14 och 15. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas: 

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings-

påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. 

Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.  

• Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag 

betalningen skulle skett. 

Sker enligt VTAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan-

liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 

debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 

Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets-

överlåtelse. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att VTAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 

VTAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 

§ 21 

Brukningsavgifter enligt §14 och 17 är baserade på indextalet för juni 

2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 

1 januari enligt följande bestämmelser: 

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta 

indexförändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad 

året innan och talet gällande juni 2021, räknas om till procent av 

sistnämnda tal.  

Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. Tillägg eller avdrag 

avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 14.1 a), b) och c) samt § 17  

till närmaste heltal kronor, beträffande 14.1 d) till närmaste heltal ören.  

Ändring av brukningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun i varje särskilt fall. 
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Taxans införande (§22) 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som 

är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 

om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 

efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VTAB beträffande tillämpning 

och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 

Lagen om allmänna vattentjänster. 

 

L:\3 VA\ABVA taxor mm\5 Vansbro\2021\VA-taxa 2021 Vansbro § 113.docx 
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Taxan är framtagen för Vansbro Teknik AB 

genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt 

VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna 

Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets 

uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i 

dessa kommuner samt förse invånarna med 

dricksvatten och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  

Dala Vatten och Avfall AB, 0247 – 44 100. 

dalavattenavfall.se  
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Taxa för Vansbro kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-yy, § aaa. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vansbro Teknik 

AB, nedan kallad VTAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Vansbro Teknik 

AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Vansbro kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 

avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 

enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen 

om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsända-

mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet. 

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet 

som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter 

ut enligt följande: 

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk  
Standard SS 21054:2009 Lägenheter 

Högst 1000 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
200-tal m² bruttoarea 

1001 m² - 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea 

Större än 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
400-tal m² bruttoarea 

 

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana 

utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, 

kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall 

ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA). 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 

när VTAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort-

ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för 

att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 

i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 

tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

76 036,80 kronor 
72 416,00 kronor 

95 046 kronor 
90 520 kronor 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

94 836,00 kronor 
90 320,00 kronor 

118 545 kronor 
112 900 kronor 

c)* 

en avgift per lägenhet för bostads- och 
därmed jämställd fastighet 
enligt följande intervall per fastighet:  
1-10   lägenheter (100 %) 

 
11-20 lägenheter (90%) 

 
21-30 lägenheter (88%) 

 
31 –   lägenheter (86%) 

 

 

18 429,60 kronor 
17 552,00 kronor 

16 586,64 kronor 
15 796,80 kronor 

16 218,08 kronor 
15 445,76 kronor 

15 849,44 kronor 
15 094,72 kronor 

23 037,00 kronor 
21 940,00 kronor 

20 733,30 kronor 
19 746,00 kronor 

20 272,60 kronor 
19 307,20 kronor 

19 811,80 kronor 
18 868,40 kronor 

 d)** 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

21 256,80 kronor 
20 040,00 kronor 

26 571 kronor 
25 050 kronor 

* Avgift enligt 5.1 d) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet. 

** Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.  

*) Särskild överenskommelse måste träffas med RVAB om detta. Normalt ska 

varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som RVAB godkänner. 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade 

med 0,5. 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 

riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 

tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet). 

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 

självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
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fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 

erläggas.  

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
76 036,80 kronor 
72 416,00 kronor 

95 046 kronor 
90 520 kronor 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

94 836,00 kronor 
90 320,00 kronor 

118 545 kronor 
112 900 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta 
26,08 kronor 
24,80 kronor 

 
32,60 kronor 
31,00 kronor 

d)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

21 256,80 kronor 
20 040,00 kronor 

26 571 kronor 
25 050 kronor 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med VTAB om detta. Normalt ska 

varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som VTAB godkänner. 

6.4 VTAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 

gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från 

den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade 

med 0,5. 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkom-

mande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall 

anses vara förut erlagd. 



 Taxa för allmänna vattentjänster, Vansbro kommun 2022 

 

 8 

 

6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 

självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 

fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 

erläggas.  

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning 
förbindelsepunkt  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

Grundavgift för Df, om 
förbindelsepunkt för Df 
inte upprättats  5.1 d) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 

följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100 % - 

 Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 

5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 

19,60 kronor 
18,64 kronor 

24,50 kronor 
23,30 kronor 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 

2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 

1 januari enligt följande bestämmelser: 

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index-

förändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året 

innan och talet gällande juni 2021, räknas om till procent av sistnämnda 

tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. 

Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b) 

och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 

samt § 9 till närmaste tiotal ören.  

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 

Kommunfullmäktige i Vansbros kommun i varje särskilt fall. 
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§ 11 

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får VTAB i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 

avgiftens storlek. 

11.2  Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp 

överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige 

besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5. 

11.3  I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2  

avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som 

vart och ett har sin egen avgift (taxa). 

11.4  Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden 

beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. 

Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings-

avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket 

innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta 

utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av 

ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden 

där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa). 

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift 

bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som 

överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift. 

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom 

området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon 

bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga 

fastigheterna. 

11.5 VTAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall 

utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger 

ordinarie avgift, beslutar VTAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av 

den fastställda särtaxan. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 

räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 

erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle 

ha skett. 
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-

avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 

avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på 

varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 

eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 

ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 

avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 

tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till VTAB när det ändrade förhållandet 

inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 

enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

VTAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 

VTAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta VTAB överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 

för redan befintlig och finner VTAB skäl bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-

ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner VTAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 

annat läge än redan befintlig, är VTAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 

kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-

ens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive 

dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 

 
6 780,00 kronor 

6 647,20 kronor 
8 475 kronor 

8 309 kronor 

b)* 
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 

 
2 518,40 kronor 

2 468,80 kronor 

 
3 148 kronor 

3 086 kronor 

c)** 
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år.  

 
663,20 kronor 

650,40 kronor 

 
829 kronor 
813 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten 

 
17,86 kronor 

17,51 kronor 

 
22,13 kronor 

21,89 kronor 

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-
fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande. 

** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller 
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig. Max 50 st avgifter 
tas ut per fastighet. 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift. 14.1 a) 34,3 % 58,5 % 7,2 % 0 % 

Avgift per lägenhet resp. avgift 
per varje påbörjad leverans av 
200 m³ vatten/år. 

14.1 

b) resp. c) 37 % 63 % 0 % 0 % 

Avgift per m3. 14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har VTAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter 

en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet fastighet och år i för permanent-

bostad och med 100 m3/lägenhet fastighet och år för fritidsbostad.  
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Verksamheter ska normalt ALLTID ha vattenmätare. I händelse av att 

mätare saknas, t.ex. för nyansluten fastighet, tas avgift enligt 14.1 d) ut 

efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. Lägenhetsantalet 

beräknas enligt § 3. 

Det åligger fastighetsägaren att på VTAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 

självavläsning, av vattenmätare och meddela VTAB. Fastighetsägare som ej 

själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 

avläsningen. I de fall VTAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 

debitering genom beräknad förbrukning. 

14.4  För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om 

mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per 

lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 

årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 

14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare 

räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter VTAB 

undersöka mätaren, om VTAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 

begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätaren felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 

STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

VTAB rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar VTAB:s beslut efter genomförd undersökning 

eller VTAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 

hos Mark- och miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 

härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta VTAB för undersöknings-

kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt VTAB:s medgivande avleds till dag-

vattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften 

enligt 14.1 d). 

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta förbruk-

ning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + hälften 

av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 100 m³. 

Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger genomsnitts-

förbrukningen. 

Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas 

till 150 m³/år. 

Ny text 
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14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenför-

brukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske 

med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom 

en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före 

läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³. 

 

14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 

erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-

avgift om 214 218 kr och en hyra per dygn om 54 55 kr. Levereras renvatten 

tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 

268 273 kr. 

§ 15 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 

avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-

kommits mellan VTAB och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 

vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år. 

§ 16 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift 

enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 

ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 34,3 % 58,5 % 7,2 % 0 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 

Har VTAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 

grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av VTAB debiteras 

följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 
385,60 kr 
378,40 kr 

482 kr 
473 kr  

Uppsättning av vattenmätare 
385,60 kr 
378,40 kr 

482 kr 
473 kr  

Avstängning av vattentillförsel 
450,40 kr 
441,60 kr 

563 kr 
552 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 
450,40 kr 
441,60 kr 

563 kr 
552 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

385,60 kr 
378,40 kr 

482 kr 
473 kr  

Undersökning av vattenmätare 
1 026,40 kr 
1 006,40 kr 

1 283 kr 
1 258 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 
1 026,40 kr 
1 006,40 kr 

1 283 kr 
1 258 kr 

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av) 

256,80 kr 
252,00 kr 

321 kr 
315 kr 

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd 

256,80 kr 
252,00 kr 

321 kr 
315 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 
256,80 kr 
252,00 kr 

321 kr 
315 kr 

Förgäves besök 
256,80 kr 
252,00 kr 

321 kr 
315 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 

VTAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 
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§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan 

månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av VTAB. Avgift enligt 

14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 14 och 15. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas: 

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings-

påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. 

Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.  

• Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag 

betalningen skulle skett. 

Sker enligt VTAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan-

liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 

debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 

Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets-

överlåtelse. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att VTAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 

VTAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 

§ 21 

Brukningsavgifter enligt §14 och 17 är baserade på indextalet för juni 

2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 

1 januari enligt följande bestämmelser: 

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta 

indexförändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad 

året innan och talet gällande juni 2021, räknas om till procent av 

sistnämnda tal.  

Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. Tillägg eller avdrag 

avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 14.1 a), b) och c) samt § 17  

till närmaste heltal kronor, beträffande 14.1 d) till närmaste heltal ören.  

Ändring av brukningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun i varje särskilt fall. 
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Taxans införande (§22) 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som 

är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 

om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 

efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VTAB beträffande tillämpning 

och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 

Lagen om allmänna vattentjänster. 

 

L:\3 VA\ABVA taxor mm\5 Vansbro\2022\VA-taxa 2022 Vansbro _med markerade ändringar.docx 
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Taxan är framtagen för Vansbro Teknik AB 

genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt 

VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna 

Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets 

uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i 

dessa kommuner samt förse invånarna med 

dricksvatten och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  

Dala Vatten och Avfall AB, 020-200 210. 

www.dalavattenavfall.se  



 

Protokoll Sida 1 (2) 

2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 166 Ärende KS 2021-01211 

Ansökan om utökad borgen Vansbro Teknik AB 

Förslag till kommunstyrelsen 

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. 

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 ARV 

(avloppsreningsverk) 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 för 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 utföra investeringarna 

följ den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplan 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).  

 

Representanter från Dala vatten och avfall AB medverkade på 

Kommunstyrelsens informationsdag den 2021-10-19 och informerade om 

detta. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att 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 

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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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-03 2021-01211 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Ansökan om utökad borgen Vansbro Teknik AB 

Rekommendation till beslut 

Vansbro kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB med 50 mkr, 

från nuvarande nivå på 155 mkr till 205 mkr. 

 

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 Stratgisk plan för åren 2022-2024.  

Vansbro Teknik AB har budgeterat för ett flertal investeringsprojekt 2022. Det totala 

budgeterade investeringsbeloppet exkl. Vansbro ARV (avloppsreningsverk) är 16,7 mkr 

fördelat på reinvestering av ledningsnät och VA-anläggningar inkl. Dala Järna 

vattentorn 11.2 mkr, fortsatt investering i vattentäkten Van 1 mkr, utbyggnad VA ännu 

ej specificerat 3 mkr och investering inom avfallsverksamheten 1,5 mkr. 

Därutöver har Vansbro Teknik AB planerat för en renovering av Vansbro ARV. Det 

hittills upparbetade beloppet uppgår till ca 4 mkr och beräknas till 5 mkr per 31 

december 2021. Det budgeterade beloppet fördelat över perioden 2022-2023 beräknas 

till 45 mkr. Totalt sett uppskattas projektet kosta 50 mkr, vilket kan komma att behöva 

justeras efter genomförd upphandling. 

Inför år 2019 utökades borgensramen med 20 mkr till 155 mkr, den största anledningen 

till detta var för att möjliggöra byggandet av Vansbro ARV. Dessa medel användes till 

viss del till utbyggnaden (ca 5 mkr till årsskiftet) men främst till löpande reinvesteringar 

i VA-nät och VA-anläggningar. De utföra investeringarna följ den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsplan för åren 2020 och 2021.  

 

Av de 50 mkr hör 16,7 mkr till löpande reinvesteringar (exkl Vansbro ARV).  

 

Representanter från Dala vatten och avfall AB medverkade på Kommunstyrelsens 

informationsdag den 19/10-21 och informerade om detta.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


  2(2) 

Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se 

 

 

Konsekvenser 

Utan utökat borgensåtagande kan de budgeterade investeringarna inte genomföras. 

Vansbro Teknik AB kan investera för 5 mkr per år med egna medel, investering utöver 

5 mkr kräver extern upplåning. 

Beslutsunderlag 

Protokoll VTAB 211006 § 51 Ansökan om utökad borgen 

Bilaga § 50 VTAB Investeringar 2020_2021 Likviditetsprognos 2022 

 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro teknik AB 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Investeringar VTAB 2020-2021
• Vansbro kommun beviljade VTAB ett ökat borgensutrymme med 20 mkr 

2019, från 135 mkr till 155 mkr
• VTAB lånade 39 mkr från Kommuninvest 2020 
• Under perioden 2020-2021 beräknas VTAB använda ca. 20 mkr av det 

upplånade beloppet för investering. 
• Planerad investering under perioden 2020-2021 beräknas till 23,5 mkr:

• Reinvestering VA nät och anläggning inkl. vattentorn Dala Järna 14 mkr
• Serviser, nyanslutningar 1 mkr
• Vansbro ARV 2020-2021 5,5 mkr
• Utbyggnad Finnön Nås 2,3 mkr
• Investering inom avfallsverksamheten 0,7 mkr



Vansbro Teknik AB 2022

Likviditetsprognos 2022

Årets resultat -964
Avskrivningar som belastar resultatet 5 150

4 186

Investeringar 2022 exkl. Vansbro ARV -16 680
Investering Vansbro ARV 2022 -20 000
Investering Vansbro ARV 2023 -25 000
Förändring av långsiktiga skulder (anslutningsavgift) 200
Förändring av långsiktiga skulder (nya lån) 50 000
Förändring av långsiktiga skulder (amorteringar) -4 700
Förändring av likvida medel -11 994

Likvida medel vid årets början 25 000
Likvida medel vid årets slut 13 006

Kvartals fakturering 10 000

Lånebehov -3 006
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KS Au § 167 Ärende KS 2021-01209 

Driftsbudget och investeringsbudget för 2022 Vansbro 
teknik 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar investeringsbudget 

2022 för Vansbro teknik AB. 

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. 

 

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. 

 

Samt 

 

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 

överlämna investeringsbudgeten för 2022 till kommunfullmäktige för 

godkännande. 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 
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kronor vilket hanteras i ärende 2021-01211 Ansökan om utökad borgen 

Vansbro Teknik AB. 

 

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

kronor.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige 

antar investeringsbudget 2022 för Vansbro teknik AB. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokoll VTAB 211006 § 50 Budget 2022 

Bilaga § 50 VTAB Budget 2022 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-03 2021-01209 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Driftsbudget och investeringsbudget för 2022 Vansbro teknik 

 

Rekommendation till beslut 

Investeringsbudget 2022 för Vansbro teknik AB antas.  

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.  

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.  

Samt 

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 ABs styrelse har beslutat om driftbudget 2022, likviditetsprognos för 

2021 och att anta investeringsbudget för 2022 samt överlämna investeringsbudgeten för 

2022 till kommunfullmäktige för godkännande. Vansbro Teknik ABs styrelse har 

dessutom beslutat om en 5-årig investeringsplan som överlämnas till 

kommunfullmäktige för kännedom.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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För 2022 års investeringsbudget är beloppet 36,7 mkr varav Vansbro 

avloppsreningsverk (ARV) står för 20 mkr. Projektet är flerårigt och för 2023 uppgår 

utgiften till 25 mkr. I samband med detta projekt begär även bolaget en utökad 

kommunalborgen på 50 mkr vilket hanteras i ärende 2021-01211 Ansökan om utökad 

borgen Vansbro Teknik AB. 

För 2022 års investeringsutgifter kommer nya lån att upptas på 20 mkr.  

Beslutsunderlag 

Protokoll VTAB 211006 § 50 Budget 2022 

Bilaga § 50 VTAB Budget 2022 

 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro Teknik AB 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


VTAB Budget 2022

Resultatrapport VA
Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021

Rörliga intäkter 6 885 6 737 6 687
Fasta intäkter 19 125 18 705 18 655
Anslutningsavgifter 300 250 250
Slam 0 0 0
Periodiserade intäkter 0 0 0
Övriga intäkter 100 150 100
INTÄKTER 26 410 25 842 25 692
Produktionskostnader -9 545 -9 400 -9 300
Kostnader DVAAB -10 362 -10 157 -9 907

Övriga kostnader (5- och 6-konton) -1 914 -1 698 -2 148
Personalkostnader 0 0 0
SUMMA KOSTNADER -21 821 -21 255 -21 355
TB 1 4 589 4 587 4 337
Avskrivningar -4 700 -4 500 -4 300
Resultat före finansiella poster -111 87 37
Finansiella poster -850 -900 -900
Resultat före skatt -961 -813 -863

Kommentarer:
Intäkter Brukningstaxa +2% 2022
Övriga intäkter
Produktionskostnader 250 tkr större kostnad budget 2022, fördelat på ett flertal konton
Kostnader DVAAB Konsultkostnad och personalkostnad i DVAAB 450 tkr större budget 2022
Övriga kostnader (5- och 6-konton) 250 tkr lägre kostnad budget 2022, varav konsultkostnad 100 tkr, rep och u-h fastighet 100 tkr lägre
Avskrivningar 400 tkr större kostnader
Finansiella poster Ränta 0,5%, nyupplåning 20 mkr



VTAB Budget 2022

Resultatrapport Avfall
Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021

Rörliga intäkter 5 340 4 984 5 034
Fasta intäkter 3 698 3 570 3 570
Anslutningsavgifter 0 0 0
Slam 1 100 1 070 1 070
Periodiserade intäkter 0 0 0
Övriga intäkter 140 75 75
INTÄKTER 10 278 9 699 9 749
Produktionskostnader -4 915 -5 050 -4 800
Kostnader DVAAB -4 186 -3 950 -3 800

Övriga kostnader (5- och 6-konton) -680 -749 -749
Personalkostnader 0 0 0
SUMMA KOSTNADER -9 781 -9 749 -9 349
TB 1 497 -50 400
Avskrivningar -450 -465 -565
Resultat före finansiella poster 47 -515 -165
Finansiella poster -50 -50 -50
Resultat före skatt -3 -565 -215

Kommentarer:
Intäkter Brukningstaxa +3% 2022
Övriga intäkter Debiterad intäkt hantering av returpapper 65 tkr större budget 2022
Produktionskostnader 100 tkr större kostnader budget 2022, varav hantering av returpapper 100 tkr
Kostnader DVAAB Konsultkostnad och personalkostnad i DVAAB 400 tkr större budget 2022
Övriga kostnader (5- och 6-konton)
Avskrivningar
Finansiella poster Ränta 0,5%, nyupplåning 20 mkr



VTAB Budget 2022

Resultatrapport Bolaget
Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021

Rörliga intäkter 12 225 11 721 11 721
Fasta intäkter 22 823 22 275 22 225
Anslutningsavgifter 300 250 250
Slam 1 100 1 070 1 070
Periodiserade intäkter 0 0 0
Övriga intäkter 240 225 175
INTÄKTER 36 688 35 541 35 441
Produktionskostnader -14 460 -14 450 -14 100
Kostnader DVAAB -14 548 -14 107 -13 707
Övriga kostnader (5- och 6-konton) -2 594 -2 447 -2 897
Personalkostnader 0 0 0
SUMMA KOSTNADER -31 602 -31 004 -30 704
TB 1 5 086 4 537 4 737
Avskrivningar -5 150 -4 965 -4 865
Resultat före finansiella poster -64 -428 -128
Finansiella poster -900 -950 -950
Resultat före skatt -964 -1 378 -1 078



VTAB Investeringsplan 5 år 2022-2026, tkr

budget 
2021

prognos 
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Löpande reinvestering VA 6 150 6 150 7170 6815 7160 7155 7400

Ny- och reinvestering VA 5 750 4 100 25 000 30 000 20 000 25 000 20 000

Utbyggnad VA - enligt VA-plan 3 000 150 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Utbyggnad VA - exploateringar detaljplaner

Ny- och reinvestering Avfall 300 500 1 510 650 700 700 750

Summa 15 200 10 900 36 680 40 465 30 860 35 855 31 150



Vansbro Teknik AB 2022

Likviditetsprognos 2022

Årets resultat -964
Avskrivningar som belastar resultatet 5 150

4 186

Investeringar -36 680
Förändring av långsiktiga skulder (anslutningsavg.) 200
Förändring av långsiktiga skulder (nya lån) 20 000
Förändring av långsiktiga skulder (amorteringar) -4 700
Förändring av likvida medel -16 994

Likvida medel vid årets början 25 000
Likvida medel vid årets slut 8 006

Kvartals fakturering 10 000

Lånebehov 1 994
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KS Au § 161 Ärende KS 2021-00682 

Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren 

Norra Dalarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 1 § i 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). 

 

Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts 

enligt PKV samt 600 kronor/år. Höjningen på 600 kronor/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/år. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

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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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen välj datum 2021-00682 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna. . 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 1 § i uppgift att fastställa taxor 

för kommunalförbund.  

Från Brandkåren Norra Dalarna har inkommit förslag till ny taxa från och med 2022-01-

01, redovisas i bilaga.  

 

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).  

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

samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/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 kr/år. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarnas sammanträde 

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

Taxa förslag 2022 

 

Beslutet expedieras till: 

Brandkåren Norra Dalarna 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 13 RF BRAND 2021/00015-2 

 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
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). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/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 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
 



 

 

TAXA   

Brandkåren 
Norra Dalarna
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
 
Fastställd:  
 
 
Diarienummer:   
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
Samtliga belopp är angivna exkl. moms och gäller fr.o.m. 2022-01-01. 
 

 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Personal 

Personalkostnad ( kl. 07-16) 

vardagar 

597 kr 640 kr Enligt gällande RVR-
belopp. 

Personalkostnad (övrig tid) 896 kr 960 kr Enligt RVR-belopp 
förhöjd 50 %  

Hyra fordon och utrustning 

Brandfordon, maskinstege, 

hävare, specialfordon, 

tankbil (exkl. personal) 

474 kr/h 474 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer. 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Båt, fordon, motorsprutor 

(exkl. personal) 

316 kr/h 316 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer.  
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Brandslang per längd 158 kr/dygn 158 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Brandredskapskontroll 

(tjänsteköp) 

  Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning tillsyn 

grundavgift 

1900 kr 1938 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning tillsyn 

timpris 

940 kr 959 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning 

tillstånd grundavgift 

1900 kr 1938 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning 

tillstånd timpris 

940 kr 959 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 
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 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Utbildning 

Kommunintern utbildning 

(HLR) 

250 kr per person Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Kommunintern utbildning 

brandskydd 

Ingår i medlemsbidrag Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Övrig uppdragsutbildning 

för kommunanställda 

1000 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

1020 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Normal 

uppdragsutbildning för 

extern (t. ex. HLR, 

brandskydd m.m.) 

800 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

816 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Övrig uppdragsutbildning 

för extern (t. ex. SBA, mer 

omfattande utbildning 

etc.) 

2600 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

2652 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Larmhantering automatiska larm 

Anslutningsavgift engång 2000 kr 2040 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Årlig avgift direktkoppling 

till BRAND 

3050 kr 3710 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. SOS har 
höjt avgiften för 
larmöverföring med 
600 kr/år. 

Årlig avgift via SOS alarm 1900 kr 1900 kr  

Årlig avgift mottagning 

inbrottslarm direkt till 

BRAND 

1650 kr 1683 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Årlig avgift per ytterligare 

larmbesked direkt till 

BRAND 

450 kr 459 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Kommunintern service 

larmanläggning  

  Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Automatlarm utryckning 6444 kr  6573 kr Avser två styrkor 1+4 
samt ett tungt 
brandfordon enligt 
RVR och MSB.  
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Övriga nödlägen 
Bärhjälp 1510 kr 1510 kr* Avser två brandmän 

samt ett fordon 
enligt RVR och MSB. 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Hissnödläge    Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Inbrottslarm   Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

 
 

Förklaring till taxa 
 

• Personal 

Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid 

efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt andra uppdrag 

som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uppdateras enligt 

RVR-prislista varje år. När det är angett att nivån är angiven i 2020 års nivå innebär det att 

den ska revideras redan 2021, men att detta värde inte är känt för närvarande. 

 

• Hyra av fordon och utrustning 

Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är nödvändigt, 

exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa utbildningar eller andra 

uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uthyrning av 

fordon kräver förare anställd av Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för 

personal och ska godkännas av ansvarig chef. Uppdateras enligt MSB:s prislista 

(självkostnad) varje år. 

 

• Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.  

 

• Utbildning 

Kommunintern brandskyddsutbildning och HLR ingår i kommunernas medlemsbidrag till 

Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att köpa utbildning. 

Övrig uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och materialkostnad, t.ex. 

utrymningsövningar m.m. samt en fastställd avgift per person. 
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• Larmhantering automatiska larm 

-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett nytt objekt i 

brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som insatsstöd. 

-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla mottagningsutrustning 

för automatiska brand- och inbrottslarm samt uppdatera objektskort, uppdatera 

information om nycklar, kontaktpersoner m.m. 

-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en avgift i 

händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon brand inträffat på 

objektet. Omfattar personal och fordonskostnader. 

 

• Övriga nödlägen 

Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren inte har 

några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för larm inte åsidosätts. 

Avgiften baseras på utryckning med två brandmän och ett litet fordon. Uppdateras enligt 

RVR:s och MSB:s prislista varje år. 

 

• PKV avser prisindex för kommunal verksamhet och används av Sveriges kommuner och 

regioner, SKR för att beskriva den kommunala sektorns kostnadsutveckling.  
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KS Au § 160 Ärende KS 2021-01242 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 

2021 för Brandkåren Norra Dalarna. 

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. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige 

godkänner delårsrapport 2021 för Brandkåren Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-10-26 

BRAND 21-08-31 Delårsrapport 

Protokollsutdrag BRAND 2021-09-28 § 16 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-10-26 2021-01242 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Rekommendation till beslut 

Delårsrapport 2021 för Brandkåren Norra Dalarna godkänns 

 

 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 kr. Det 

positiva resultatet beror på vakanta tjänster och försäljningsintäkter.  

 

Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 2021. 

 

Beslutsunderlag 

BRAND 21-08-31 Delårsrapport  

Beslutet expedieras till: 

Brandkåren Norra Dalarna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 16 RF BRAND 2021/00020-1

Delårsbokslut 2021
Beslut
Direktionen godkänner delårsrapport 2021.

Sammanfattning av 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 1027000 kr.
Det positiva resultatet beror på vakanta tjänster och försäljningsintäkter.

Brandkåren bedöms ha en budget i balans för budgetåret 2021.   

Beslutsunderlag
Delårsbokslut januari – augusti 2021.

Förslag till beslut
Direktionen godkänner delårsrapport 2021.

Sändlista
Medlemskommunerna
Revisorerna
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 176 Ärende KS 2021-01235 

Återrapportering av partistöd 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av demokratiberedningens beredning av 

återrapportering avseende partistöd 2020. 

Ärendet 

I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd ska 

demokratiberedningen bereda 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–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:e juni varje år enligt 

Reglemente för kommunalt partistöd. 

 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning behandlade ärendet avseende 

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

§ 1 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen har 

tagit del av demokratiberedningens beredning av återrapportering avseende 

partistöd 2020. 

Beslutsunderlag 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Redovisning från Vänsterpartiet 

Redovisning från Landsbygdspartiet Oberoende 
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2021-10-21  

   

Kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

  

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF Db § 1 Ärende KF 2021-00011 

Återrapportering av partistöd 2020 

Beslut 

Demokratiberedningen konstaterar att samtliga partier har lämnat in 

återrapportering av partistöd i enlighet med reglemente för kommunalt 

partistöd. 

Ärendet 

I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd ska 

demokratiberedningen bereda 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–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:e juni varje år enligt 

Reglemente för kommunalt partistöd. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Demokratiberedningen konstaterar att samtliga partier har lämnat in 

återrapportering av partistöd i enlighet med reglemente för kommunalt 

partistöd. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-10 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariatet 2021-09-10 KF 2021-00011 

Kommunsekreterare Sara Beya   

sara.beya@vansbro.se   

0281-750 21   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Återrapportering av partistöd 2020 

Rekommendation till beslut 

Demokratiberedningen har berett ärendet avseende återrapportering av 

partistöd. 

Ärendet 

I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd ska demokratiberedningen bereda 

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–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:e juni varje år enligt Reglemente för kommunalt partistöd. 

Parti Redovisning av erhållet 

partistöd och granskning 

Inlämningsdatum 

Centerpartiet X 2021-06-29 

Kommunpartiet X 2021-06-18 

Kristdemokraterna X 2021-03-22 

Landsbygdspartiet Oberoende X 2021-06-30 

Moderaterna X 2021-06-29 

Socialdemokraterna X 2021-06-16 

Vänsterpartiet X 2021-06-30 
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2. Om överibringair har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen
— redovisa vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i
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Härmed intygas, av den av partiet utsedda granskare, att partiet har följt ändamålet som
anges i Vansbro kommuns Reglementeför kommunalt partistöd.

:Q
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2. Om överflringar har gjorts till delar av partirganisationen utanför kommunen
— redovisa vilka motprestationer som har erhållits fr att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin samt redovisa, i siffror, vilka belopp som haröverförts.

Summa

MeCt u}kck

[c.

Datum Datum
-g 2oH -2Ordf rande K ör

iYc zi
£9nfbrtydhgande

— Namnfortdhgande

e(/]

/
Granskningsrapport

Härmed intygas, av den av partiet utsedda granskare. att partiet har flSIjt ändamålet somanges i Vansbro kommuns 1?eglementeför kommunalt partistöd.

Intyas av Na,förtydIigande

Daium Ort
-

2ov- o&lc)

Information med anledning av dataskyddsförordningen:
Dina personuppgifter kommer ett behandlas för att handlägga kommunalt partlstöd enligträttslig förpliktelse (kommunallagen (2017:725) 4 kap 31 5). Uppgifterna kommer attbehandlas under fyra r för att därefter arkiveras. Personuppgiftsansvarig ärkommunfullmäktige. Dataskyddsombud ns via e-post: vensbro.komrnun@vansbrn.se eller viaväxeln: 0281-750 00. Om du vill lämna klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifterkan du vända dig till Datainspektionen som är tfllsynsmyndlghet.

Varisbro kommunfMedborgrhusefl80 50 Vaisbro!Te1. 0281-75000fax, 0281-750 301E.post: vai,sbro,kommun@vansbv.se
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Redovisning av kommunlt 2021 -fl6- 29
partistöd

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

Redovisningen ska ske skriftligt med siffror på denna blankett. Granskningsrapport från
granskaren lämnas även på denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari — 31 december och lämnas in till Vansbro
kommun, sekretariatet, senast den 30 juni närmast följande år.

Parti Organisationsnummer

- 72
Telefon Adress Ø /4’ /3%k

0fl 2 / ? 2o
Redovisningen avser år Erhållet partistöd

%OZ 3. 7-et

1. Redovisa övergripande, i siffror, hur det lokala partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Summa

Ub t% / /

cea kL(

1.
(pc%)

/

t

0

Vänd

Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 VansbroTe1. 0281-75000
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se



2(2)

2. Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen
— redovisa vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin samt redovisa, i siffror, vilka belopp som har
överförts.

Datum Datum

1 2( 0 %o% 1 - Z
Or förande Kassö

41/2D(4 %

Namnförtydligande Namnförtydligande

Pkt Oo F

Granskuingsrapport

Härmed intygas, av den av partiet utsedda granskare, att partiet har fl5ljt ändamålet som
anges i Vansbro kommuns Reglemente för kommunalt partistöd.

Intygay’a Namnförtydligande

Datu?
s

-z(
Information med anledning av dataskyddsförordningen:

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga kommunalt partistöd enligt
rättslig förpliktelse (kommunallagen (2017:725) 4 kap 31 §). Uppgifterna kommer att
behandlas under fyra r för att därefter arkiveras. Personuppgiftsansvarig är
kommunfullmäktige. Dataskyddsombud ns via e-post: vansbrokornrnunCdlvansbro.se eller via
växeln: 0281-750 00. Om du vill lämna klagomål p hur vi behandlar dina personuppgifter
kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
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Redovisning av kommunalt ‘RELSEN
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2021 -- 18

1 Dianepl.b.

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

Redovisningen ska ske skriftligt med siffror på denna blankett. Granskningsrapport från

granskaren lämnas även på denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari — 31 december och lämnas in till Vansbro

kommun, sekretariatet, senast den 30juni närmast följande år.

Vändr

Vansbro
kommun

Parti Organisationsnummer

[ km,ai2 parz’/ PÖ25/O /399
Telefon Adress 7° wc,i Hca6ctD

MoSS’c’’

02y/ — 7/9 2 1 z 3%

Redovisningen avser år frhåUet partistöd

102J [ 2’U/ kr

1. Redovisa övergripande, i siffror, hur det lokala partistödet använts för att

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Summa

vb,;teJ/ “

, -13y

UflJjy Aysmi)te
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Vansbro konimuniMedborgarhuseu750 50 rsbtoIT&. 02%! -75000

Fax. 0281- 750 30!E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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2. Om överföringar har gjorts tifi delar av partiorganisationen utanför kommunen
— redovisa vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning f
den kommunala demokratin samt redovisa, i siffror, vilka belopp som har
överförts.

Datum Datum

121/7 %J-6 -07
Ordför de Kassör

/%,Q-z-i

Namnfirtydligande Namnf&tydligande

“ E/r,’j’ t”i‘

Granskningsrapport

Härmed intygas, av den av partiet utsedda granskare, att partiet har följt ändamålet som
anges i Vansbro kommuns Reglementeför kommunalt partistöd.

intygas av Namnförtydligande

1 Ncrcii ,
Datum Ort

%öt
- frai

Information med anledning av dataskyddsförordningen:

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga kommunalt paftistöd enligt
rättslig förpliktelse (kommunallagen (2017:725) 4 kap 31 5). Uppgifterna kommer att
behandlas under fyra r för att därefter arkiveras. Personuppgiftsansvarig är
kommunfullmäktige. Dataskyddsombud ns via e-post: eller via
växeln: 0281-750 00. Om du vill lämna klagomål p hur vi behandlar dina personuppgifter
kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Summa
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbroffel. 0281- 75000
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd ebE

Redovisningen ska ske skriftligt med siffror på denna blankett. Granskningsrapport från
granskaren lämnas även på denna blankett.

-tz

t
0

E
0

Redovisningen ska avse perioden 1 januari — 31 december och lämnas in till Vansbro
kommun, sekretariatet, senast den 30juni närmast följande år.

Parti Organisationsnummer

cdcDkre.r
Telefon Adress

,_ ,‘

O7ILIoQG 3cri’vc{c)9c 30

Redovisningen avser år Erhållet partistöd

DD (7, ‘702

1. Redovisa övergripande, i siffror, hur det lokala partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Summa

H1r’c at) £cko1
3flrn1.cJtc7tl (VklItv Ohk1Cscr (V1.V1) 20000’ —

ut-L.ad-ii’1

[L1(dS £O(flZ*, (ÖQO

1 ,oo-o
Vc?tJvd

OP daic( C

1 Vänd
>
0
0

Vansbro
kommun

[(eaovlsnlng av ommunait
partistöd

KOMM UNSTYRELSEN

Vansbro kommunlMedborgarhuset/780 50 Vansbro/TeI. 0281- 750 00
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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2. Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen
— redovisa vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin samt redovisa, i siffror, vilka belopp som har
överförts.

Datum Datum

OJ
Ordförande - Kasrt

\‘—

‘:tj1CII/7Jf4
Namnförtydligande Namn ydligande

)_ei,)2j’% Skirw ]
Granskningsrapport

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga kommunalt partistöd enligt
rättslig förpliktelse (kommunallagen (2017:725) 4 kap 31 5). Uppgifterna kommer att
behandlas under fyra r för att därefter arkiveras. Personuppgiftsansvarig är
kommunfullmäktige. Dataskyddsombud ns via e-post: vansbro.kommun@vansbro.se eller via
växeln: 0281-750 00. Om du vill lämna kIagoml p hur vi behandlar dina personuppgifter
kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

U ‘l% d-v-. cl

Lio--eris GtI)c

Summa

Cq 3 crz57.) : —

Härmed intygas, av den av partiet utsedda granskare, att partiet har följt ändamålet som
anges i Vansbro kommuns Reglemente för kommunalt partistöd.

-d
1’
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0

0
0

Information med anledning av dataskyddstörordningen:

Vansbro kommunlMedborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281-75000
fax. 0281- 750 301E-post. vansbco.kommun@vansbro.se
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• Vansbro
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Redovisning av kommunalt
partistöd
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Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

Redovisningen ska ske skriftligt med siffror på denna blankett. Granskningsrapport från
granskaren lämnas även på denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1januari—31 december och lämnas in till Vansbro
kommun, sekretariatet, senast den 30juni närmast följande år.

Vänd

Parti Organisationsnummer

keti, 0 / = 2
Telefon Adress Myt c ka C
O7 87O5 78C72 Bz-]’,

Redovisningen avser år Erhållet partistöd

%o2o

1. Redovisa övergripande, i siffror, hur det lokala partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Summa

/O) o K 7. 23
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Vansbro kommunlMedborgarhuset/780 50 Vansbro[feI. 0281-75000
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Datum Datum

ot-ot-_/
Ordförande K s

7 o%/2»n__________
Namnfortydligande Namnfortydhgande 1/

Mar

Granskningsrapport

(7’

z:::e
Datum Ort

/_Jo

Information med anledning av dataskyddsförordningen:

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga kommunalt partistöd enligt
rättslig förpliktelse (kommunallagen (2017:725) 4 kap 31 §). Uppgifterna kommer att
behandlas under fyra r för att därefter arkiveras. Personuppgiftsansvarig är
kommunfullmäktige. Dataskyddsombud ns via e-post: vansbro.kommun@vansbro.se eller via
växeln: 0281-750 00. Om du vill lämna klagomål p hur vi behandlar dina personuppgifter
kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

2. Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen
— redovisa vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin samt redovisa, i siffror, vilka belopp som har
överförts.

Summa

/‘2°i /7ff ?1d/1

ed

V6 t/d/

/ _t_

Härmed intygas, av den av partiet utsedda granskare, att partiet har följt ändamålet som
anges i Vansbro kommuns Reglemente för kommunalt partistöd.
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0

Vansbro kommunlMedborgarhusetl78o 50 Vansbro/Tel. 0281-75000
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 178 Ärende KS 2021-00740 

Utbetalning av partistöd 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att 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 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-07-05 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2021-07-05 KS 2021-00740 

Kommunsekreterare Sara Beya   

sara.beya@vansbro.se   

0281-750 21   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Utbetalning av partistöd 2022 

Rekommendation till beslut 

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. 

Bakgrund 

I Reglemente för kommunalt partistöd framgår vilka krav som ställs för att 

politiska partier ska kunna erhålla kommunalt partistöd. 

För att vara berättigad till partistöd ska partiet vara representerat i 

fullmäktige genom att ha fått mandat för vilket en vald ledamot är fastställd. 

De politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige är 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, 

Kommunpartiet, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och 

Vänsterpartiet. 

Mottagare av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att erhållet partistöd 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. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Slutsats 

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. 

Beslutet ska expedieras till: 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Centerpartiet 

Moderaterna 

Kommunpartiet 

Kristdemokraterna 

Landsbygdspartiet Oberoende 

Vänsterpartiet 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 177 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 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till Individen för Vård och 

Omsorg. Rapporterna ska vidarebefordras till kommunens revisorer samt en 

statistikrapport över ej verkställda beslut ska lämnas till 

kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att beslutar att: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 

2021. 

 

Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

 

Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 

2021. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-10-22 

Rapport kvartal Q3 2021  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2021-10-22 KS 2021-01240 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTRYRELSEN 
 

Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 2021. 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 3 2021. 

 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där 

verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång per kvartal. Gäller 

lika för LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

En kommun som har beslut som inte verkställts inom skälig tid, inom tre (3) 

månader, kan utdömas att betala vite. 

Konsekvenser 

Ärenden som rapporterats finns inom funktionshinderomsorgen, och 

äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen har inga beslut som ej är 

verkställda. 
 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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I två av ärendena har beslutet ej verkställts med anledning av att den enskilde 

tidigare har tackat nej till erbjuden insats och därefter valt att avsäga sig insats.  

Insats i form av kontaktperson har inte kunnat verkställas på grund av 

svårigheter att rekrytera lämplig kontaktperson som den enskilde godkänner.  

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal Q3 2021  

Beslutet ska expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

Tobias Berg, sektorchef social omsorg 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), gynnande beslut 

enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Avser: kvartal 3, 2021 Datum för rapportperiod: 1/6 – 30/9 2021 

Gynnande beslut som ej verkställt inom tre månader från dagen för respektive beslut 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
9.6 § LSS 
OF 

Korttidsvistelse 1  136 Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. 

4.1 § SoL 
ÄO 

Avlösning i 
hemmet 

 1 109 Annat skäl: Den enskilde har avsagt sig insats. 

4.1 § SoL 
OF 

Kontaktperson 1  199 Resursbrist, t.ex. saknar lämplig personal/uppdragstagare. 

      

Totalt antal ärenden 2 1   

 

Gynnande beslut där verkställighet inte skett på nytt inom tre månader efter att verkställigheten avbrutits. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
      

Totalt antal ärenden 0 0   

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
9.9 § LSS 
OF 

Boende vuxna  1 239 Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. Verkställt. 

9.6 § LSS 
OF 

Korttidsvistelse 1  155 Resursbrist, t.ex. saknar lämplig personal/uppdragstagare. 
Verkställt. 

      

Totalt antal ärenden 1 1   
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KS Au § 169 Ärende KS 2021-00392 

Medborgarförslag avseende cementpark och ramp  

Förslag till kommunstyrelsen 

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, etc. har inkommit till Kommunfullmäktige 

(KF 2021–00012). Byggnationen skulle 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 inledes 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 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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. 

 

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

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-10-28 

Protokollsutdrag, 2021-03-29 KF § 7 

Medborgarförslag 2021-03-25 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle  2021-10-28 KS 2021–00392 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

per-erik.nilsson@vansbro.se 
Tel 0281–75012   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

Medborgarförslag avseende cementpark och ramp  

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen avslår Medborgarförslaget 2021-03-25, bygge av område 

för skatepark, roller-blades, kick-bikes mm, eftersom ekonomiska 

förutsättningar inte finns just nu. 

Ärendet 

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

annat skatepark roller-blades, etc. har inkommit till Kommunfullmäktige 

(KF 2021–00012). Byggnationen skulle 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 inledes 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande  

Medborgarförslag 2021-03-25 

Beslutet ska expedieras till: 

Förslagsställare 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:per-erik.nilsson@vansbro.se
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KS Au § 157 Ärende KS 2021-00835 

Revisionsrapport granskning av styrning och ledning 

Förslag till kommunstyrelsen 

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. 

Ärendet 

Vansbro kommuns revisorer har genomfört en granskning av 

kommunstyrelsens interna styrning och kontroll. Revisorerna önskande ett 
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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. 

 

Förslag till yttrande: 

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 
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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. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

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. 
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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. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-11-12 

Rapport: Granskning av intern styrning och kontroll 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2021-11-12 KS 2021-00835 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0281-75002   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Revisionsrapport granskning av styrning och ledning 

Rekommendation till 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 informationsin-

satser genomföras och styrmodellen ska dokumenteras och tydliggöras. En 

kommunikationsplan kommer att utarbetas för det fortsatta implemente-

ringsarbetet. Uppföljning och utvärdering ska ske över tid och justeringar 

göras då det finns behov av det. Utvärdering måste ligga till grund för juste-

ringar. Det är viktigt att inse att förändringsarbetet tar tid. 

Arbete kring roller och ansvar ska tydliggöras i beskrivning av styrmo-

dellen. Uppdatering av utskottens uppdrag behöver ske och checklista kom-

mer 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 kommu-

nicera och förankra detta. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att tyd-

liggöra de olika verksamheternas grunduppdrag som också bör tydliggöra 

uppdrag och ansvar. 

Kommunikationsutbildning har genomförts för nästan alla chefer, en utbild-

ning 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 sa-

ker 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. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Ärendet 

Vansbro kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunsty-

relsens interna styrning och kontroll. Revisorerna önskande ett yttrande sen-

ast 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 sy-

stem 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 nulä-

get 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 för-

ankring 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 skapar 

möjlighet till en effektiv och tydlig ärendeberedning.  

Revisorerna anser därtill att tydliggörandet av ansvar och roller borde kom-

pletteras med förväntningar på förhållningssätt hos medarbetare och förtro-

endevalda som utgår från medborgarnas behov. Detta för att etablera ett 

synsätt som utgår från de som efterfrågar tjänster från den kommunala verk-

samheten.  

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. 

Förslag till yttrande: 

Förankring av styrmodellen har skett löpande till kommunstyrelsen och 

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

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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fungera vid införande av ny styrmodell kommer ytterligare informationsin-

satser genomföras och styrmodellen ska dokumenteras och tydliggöras. En 

kommunikationsplan kommer att utarbetas för det fortsatta implemente-

ringsarbetet. Uppföljning och utvärdering ska ske över tid och justeringar 

göras då det finns behov av det. Utvärdering måste ligga till grund för juste-

ringar. Det är viktigt att inse att förändringsarbetet tar tid. 

Arbete kring roller och ansvar ska tydliggöras i beskrivning av styrmo-

dellen. Uppdatering av utskottens uppdrag behöver ske och checklista kom-

mer 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 kommu-

nicera och förankra detta. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att tyd-

liggöra de olika verksamheternas grunduppdrag som också bör tydliggöra 

uppdrag och ansvar. 

Kommunikationsutbildning har genomförts för nästan alla chefer, en utbild-

ning 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 sa-

ker 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.  

Beslutsunderlag 

Rapport: Granskning av intern styrning och kontroll 

Beslutet ska expedieras till: 

Revisionens biträde, johan.malm@kpmg.se 

Kommunchefens ledningsgrupp 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:johan.malm@kpmg.se


Vansbro kommun   

Kommunrevisorerna     2021-08-09 

 

 

 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 

Granskning av intern styrning och kontroll 

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat 
kommunstyrelsens interna styrning och kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2021.  

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med 

redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten 

senast 2021-10-09. Yttrandet skickas till revisionens biträde, 

johan.malm@kpmg.se. 

För de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun 

 

 

Gösta Lindqvist    

Ordförande Vansbro kommuns revisorer   
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Sammanfattning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska kommunstyrelsens interna styrning och 
kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen 
har säkerställt att det finns ett ändamålsenligt system för 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns ett fastställt 
kommunövergripande ramverk för styrning, uppföljning och 
kontroll men att det inte har implementerats tillräckligt så att det 
är en integrerad del i linjeorganisationen. Vi ser det som positivt 
att kommunstyrelsen har utvärderat nuvarande styrmodell och 
fattat beslut om en revidering för att utveckla en styrmodell som 
kan utgöra det ramverk för styrning i kommunen som i nuläget 
saknas. Vår bedömning är dock att det främst är i 
förankringsarbetet som bristerna uppkommit varpå vi 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. 

Det finns brister i uppföljningen för att säkerställa verkställighet 
och följsamhet till fattade beslut och uppdrag. Det finns därför 
risk att styrande dokument inte förankras i verksamheten och att 
uppdrag inte verkställs fullt ut. Det leder till att mål inte fungerar 
som styrsignal i tillräckligt stor utsträckning. Uppföljning av 
ekonomin har haft ett stort fokus och skett regelbundet där 
åtgärder beslutats för att nå de ekonomiska målen. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:

— Förtydliga roller mellan politik och förvaltning och säkerställa att 
det finns en samsyn över hur styrkedjan ska fungera.

— Säkerställa att det finns tillräckliga strategiska resurser för att ny 
styrmodell ska implementeras och förankras på ett bra sätt i hela 
organisationen.

— Inkludera en bredd av representanter från både politik och 
förvaltning i utvecklingsarbetet för ny styrmodell så att en 
förankring sker löpande i processen.

— Utvärdera nuvarande ärendeberedningsprocess utifrån 
granskningsrapportens iakttagelser, sid 10-11.

— Utveckla tydliga indikatorer till strategiska mål och tydliggöra 
målvärden för när målet är uppfyllt.

— Komplettera rollbeskrivningar med en beslutad värdegrund som 
tydliggör det förhållningssätt som kommunen vill att verksamheten 
som helhet ska utgå från i relation till medborgarna. 

— Utvärdera om det i nuläget finns risk för att strategiskt 
utvecklingsarbete som kan leda till en utvecklad kommunal 
verksamhet avseende kvalitet eller effektivitet missas som en 
konsekvens till att resurser inom stödfunktioner och administration 
inte är tillräckliga i förhållande till de behov som finns. 
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Inledning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunstyrelsens interna 
styrning och kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Av kommunallagens 6 kapitel 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även tillse att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet 
med fullmäktiges mål, uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör respektive 
organisation bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering 
samt säkerställa att dessa tillämpas. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll kan riskera att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte nås. 

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning dragit slutsatsen att det finns ett behov av att genomföra en 
granskning av kommunens interna styrning och kontroll. 
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Syfte, revisionsfråga och 
avgränsning

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att det finns ett 
ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 
— Finns det ett kommunövergripande ramverk för styrning, uppföljning och kontroll för 

kommunen? 
— Är detta en integrerad del i linjeorganisationen där roller och ansvar är tydliggjort? 
— Finns tydliga verksamhetsmål och ekonomiska mål som följs upp löpande? Vidtas åtgärder vid 

ev. avvikelser? 
— Sker en uppföljning för att säkerställa verkställighet och följsamhet till av kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen fattade beslut och uppdrag till verksamheten? 
— Finns beslutad ledar- medarbetarpolicy där förhållningssätt och etik ingår? 
— Finns tillräckliga stödfunktioner så att företrädare i kärnverksamheten får stöd i 

verksamhetskritiska processer och aktiviteter (exempelvis utvecklings- och förändringsarbete, 
HR-frågor, budgetprocess och uppföljning, IT, information och kommunikation m.fl.)?

Granskningen avser kommunstyrelsen.
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Revisionskriterier

Kommunallagen 6 kap § 6

Tillämpbara interna regelverk 
och policys 

Vi har bedömt om rutiner uppfyller: 
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Metod

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier

- Vansbro kommuns styrsystem, 2016

- Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens 
utskott, 2020

- Strategisk plan 2021-2023

- Nämndplan 2021

- Personalpolitiskt handlingsprogram 2013-
2017

- Chefspolicy, 2014

Rapporten har genomgått faktagranskning av 
intervjupersoner. 

— Intervjuer med berörda förtroendevalda och tjänstemän

- Kommunstyrelsens ordförande

- Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

- Utskottsordföranden

- Kommunchef

- Förvaltningsområdeschefer

- Sekretariatschef

- Personalchef

- IT-samordnare

- Ekonomichef
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Resultat av 

granskningen



9

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Organisation
Vansbro kommun har en politisk organisation som förutom de 
obligatoriska nämnderna (valnämnd och 
överförmyndarnämnd) består av kommunstyrelsen. Dock 
hanteras ärenden och verksamhet där kommunstyrelsen är i 
jäv med sig själv av en Jävsnämnd. För att hantera det hela 
det kommunala uppdraget har kommunstyrelsen organiserat 
sitt arbete genom att inrätta fyra utskott; Arbetsutskottet, Leva 
och bo, Utbildning och arbete samt Omsorg.

I intervjuer beskrivs att beslutet att inte ha nämnder har lett till 
att kommunstyrelsen har en bättre överblick över helheten. 
Tidigare har det varit mer tydliga stuprör som påverkade 
organisationen då det var alltför stort fokus på nämndernas 
egna budget, uppdrag och mål utan att helheten beaktades. 

Det framkommer av intervjupersoner att uppdraget i 
kommunstyrelsen blivit omfattande och komplext när 
helhetsansvaret finns där och ledamöterna behöver vara 
insatta i många olika regelverk och verksamhetsområden.

Det kan vara en utmaning att vara uppdaterad och påläst när 
uppdraget sker vid sidan om annan sysselsättning. Vissa 
anger även en risk med den ökade komplexiteten då det kan 
försvåra rekrytering av nya förtroendevalda som inte har 
samma möjlighet att engagera sig på den nivå som 
uppdragen kräver i nuläget. Även omfattningen i uppdrag för 
utskottsordföranden anses alltför stort för att vara rimligt som 
sidouppdrag. Det är endast kommunstyrelsens ordförande 
som är heltidsarvoderad. 

2020-12-01 beslutade kommunstyrelsen om en 
arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott. Enligt 
dokumentet är syftet med uppdelningen av 
kommunstyrelsens interna arbete att fördela arbetsbördan, 
säkerställa ansvar gällande uppsiktsplikt och intern kontroll 
samt möjliggöra fördjupning inom olika verksamhetsområden. 

Enligt arbetsbeskrivningen har utskotten i uppgift att inom 
respektive område genomföra uppföljning av verksamheter 
gällande måluppfyllelse men även övrig uppföljning. Ett 
årshjul har tagits fram för uppföljningsprocessen i utskotten.

I syfte att hålla nere personkretsen när det gäller 
individärenden delegerar kommunstyrelsen beslutanderätt till 
utskottet Omsorg. Vilka ärenden som utskottet har delegation 
för anges i beslutad delegationsordning.

Det finns en del synpunkter över att utskotten borde vara mer 
beredande i sin roll och inte bara ha uppföljningsansvar som i 
nuläget. Den främsta anledningen som beskrivs är att 
utskotten har en nära relation med respektive 
förvaltningsområde med god dialog vilket borde nyttjas på ett 
bättre sätt. Det skulle även avlasta kommunstyrelsen i 
ärendeberedningen genom att utskotten lämnar förslag till 
beslut. Utskotten upplevs ha ett litet mandat i 
verksamhetsfrågorna och vissa av intervjupersonerna anser 
att det saknas delar när de bara får hantera uppföljning men 
inte beredning i frågorna. 
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Organisation
Beredningsprocessen
Beredning av kommunstyrelsens ärenden finns beskrivet i 
arbetsbeskrivningen för kommunstyrelsens interna arbete.

1. Ärendeberedningen inleds med ett planeringsmöte där 
kommunsekreterare, kommunchef och 
kommunstyrelsens ordförande går igenom en 
ärendelista. 

2. Därefter genomförs ett dagordningsmöte där 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
utskottens ordförande, ledningsgruppen samt 
kommunsekreteraren träffas för att bestämma vart 
ärendena ska. Ärendena kan gå vidare till 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens informationsdag 
(KSI), något av utskotten eller tillbaka till förvaltningen. 
På mötet fastställs även utskottens dagordningar. 

3. På KSI får ordinarie, ersättare samt tjänstepersoner 
delta. På mötet sker föredragningar av ärenden från 
förvaltningen och politiken ges möjlighet att ställa frågor 
samt föra en diskussion. Efter KSI går ärenden vidare 
till Kommunstyrelsen för beslut eller tillbaka till 
förvaltningen i de fall ärenden varit med på KSI för 
överläggning.

I intervjuer beskrivs processen ytterligare. I det fall 
ledamöterna anser att ärendet är färdigberett och beslut 
kan fattas så överlämnas det till kommunstyrelsens 
beslutsdag där endast ärenden finns som ska beslutas. 
Om ledamöterna anser att det finns behov av ytterligare 
utredning så kan ärendet gå vidare antingen till utskotten 
eller tillbaka till förvaltningen. 

Vissa av de beslut som fattas på beslutsdagen upplevs av 
intervjupersoner ha tagit en annan riktning och inte längre 
stämmer med den dialog som fanns på KSI och 
förvaltningens ursprungliga förslag. Det innebär att 
förvaltningsområdeschefen inte finns närvarande och kan 
ta del av motivering och syfte med beslut vilket leder till att 
chefer behöver gå tillbaka till kommunstyrelsen för att få 
detta förtydligat för att kunna verkställa. Det framkommer 
även exempel på att ärenden stannar av i 
beredningsprocessen på grund av otydlighet eller oenighet 
om hur de ska hanteras. 
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Organisation
Återrapportering
Angående återrapportering av beslutade uppdrag från 
kommunstyrelsen till verksamheten framgår det i intervjuer att 
det saknas tydlighet kring detta. Det har tidigare funnits en 
ärendelista där uppdrag dokumenterades och följdes upp i 
kommunstyrelsen löpande. Listan var dock inte efterfrågad och 
uppföljningen avslutades under 2017. Under våren 2021 har 
den tidigare listan gåtts igenom av kommunchef, 
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice 
ordförande och ordföranden för utskotten. Efter denna 
genomgång finns nu en uppdaterad och aktuell lista som ska 
gås igenom med respektive handläggare under hösten.  
Kommunchef följer tillsammans med ledningsgruppen upp 
aktuella ärenden i sina möten. Enskilda ärenden som rör 
handläggning registreras i diariet. 

Intervjupersoner beskriver dock att det vilar ett stort ansvar på 
respektive handläggare eller tjänsteperson som får uppdrag att 
hålla reda på när och om återrapportering ska ske. Det finns 
flertal exempel på ärenden och uppdrag som inte kommer 
tillbaka för återrapportering och inte heller verkställs.  

I intervju framgår att det vid vissa tillfällen upplevs otydligt för 
förvaltningen vad politikerna tycker i frågor. Det förs inga 
protokoll eller formella anteckningar vid KSI och förvaltningen 
menar att beredningen av ärenden i vissa fall blir bristfällig. 
KSI upplevs dock vara ett värdefullt möte för överläggningar 
och information.

Förvaltning
Kommunens verksamhet bedrivs i en gemensam 
förvaltning uppdelad i fyra förvaltningsområden. Dessa är 
Kommunkansli och intern service, Socialt stöd och omsorg, 
Utbildning, kultur och fritid och Samhällsbyggnad. I 
intervjuer beskrivs att det pågår en organisationsförändring 
i förvaltningsorganisationen där sektorchefer ska inrättas 
och förvaltningsområdes-cheferna tas bort. Socialt stöd och 
omsorg ska organiseras i två sektorer med en uppdelning 
mellan äldreomsorg och social omsorg. Kultur och Fritid har 
tidigare tillhört Utbildning, kultur och fritid men ska efter 
omorganisationen tillhöra ny sektor samhälle. 

Även delegationsordningen behöver ses över anser 
intervjupersoner då den i nuläget inte är tillräcklig för att 
skapa en effektiv beslutsprocess i verksamhetsfrågor. Det 
framkommer från flertalet intervjupersoner att det finns en 
långtgående detaljstyrning inom vissa områden vilket 
hämmar förtroendet mellan politik och tjänstepersoner. 
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Styrmodell
Den nuvarande styrmodellen antogs av kommunfullmäktige år 
2016. Den beskriver övergripande hur den kommunala 
verksamheten i Vansbro kommun ska styras, följas upp och 
utvärderas. 

Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige fastställa en 
strategisk plan och därefter ska kommunstyrelsen utarbeta 
verksamhetsplaner och enheterna enhetsplaner. Det framgår 
även vilka roller som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
samt förvaltningen har i arbetet med planerna samt rutiner för 
uppföljning av mål. I styrmodellen finns en beskrivning av det 
årshjul som den politiska verksamheten ska efterfölja.

Att nuvarande styrmodell inte har fungerat är intervjupersoner 
helt eniga om vilket även är anledning till att den inte längre 
följs. Brister som lyfts i intervjuer är främst brist på förankring, 
målstyrning och uppföljning. 

Strukturen med verksamhetsplaner och enhetsplaner där 
enheterna ska konkretisera de strategiska målen med 
enhetsmål, aktiviteter och budget har inte fått genomslag och 
efterlevs inte. Syftet med strukturen var att alla medarbetare 
skulle vara delaktiga i arbetet med enhetens mål och 
aktiviteter. 

Styrkedjan anges inte vara tillräckligt känd och information 
stannar högt upp i organisationen efter beslut. Bland annat 
anges den strategiska planen som ett exempel där den till stor 
del läggs åt sidan efter beslut och styrningen sedan sker 
genom löpande uppdrag till förvaltningen under året. En effekt 
som beskrivs av den bristande målstyrningen är viss 
detaljstyrning från politiken istället för en styrning på 
övergripande nivå. 

Tidigare organisationsförändring när nämnderna togs bort och 
kommunstyrelsen fick roll som både styrelse och facknämnd 
har inte lyckats etablera nya roller och ansvar på ett tydligt 
sätt. Kommunchef har ett uppdrag att tydliggöra roller där 
dialoger pågår för att skapa samsyn. Arbetet inleddes inom 
skolområdet i samband med ett projekt tillsammans med 
Skolverket. Kommunstyrelsen har inom projektet haft ett antal 
dialogmöten. Det utvecklingsarbete som genomförts 
bedömdes ge goda resultat kring roller mellan politik och 
förvaltning och ses som ett gott exempel att genomföra även 
inom andra verksamheter.

En översyn av styrmodellen initierades 2020 och ett 
utvecklingsarbete pågår där en ny styrmodell ska vara 
implementerad 2021 och styrningen utgå från i sin helhet från 
2022.
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Ny styrmodell
Vi har i granskningen tagit del av en presentation av ny 
styrmodell som baseras på en tillitsbaserad styrning och 
ledning. Den nya styrmodellen kommer att vara kopplad till 
kvalitetsledningssystemet Stratsys och en stor del av 
dokumentationen kring processer, uppdrag och mål görs direkt 
i systemet. Då arbetet sker i processform och löpande 
utvecklas, testas och verifieras så finns inget formellt beslut om 
hur den nya styrmodellen ser ut. Tanken är dock att 
dokumentera detta när implementeringsprocessen är 
färdigställd.

Av presentationen för ny styrmodell framgår att syftet med 
styrmodellen är att tydliggöra en gemensam struktur och 
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 
kommunens samtliga verksamheter. 

I intervjuer beskrivs att ett viktigt arbete för att få den nya 
styrmodellen implementerad är att definiera grunduppdrag 
utifrån vad verksamheten styrs av för regelverk och interna 
styrdokument. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, 
vad den ska göra och för vem. Det har i nuvarande styrmodell 
identifierats att det finns behov av detta då nuvarande uppdrag 
är alltför otydliga och det därför har varit svårt att utkräva 
ansvar.

Styrmodell
Intern kontroll
Internkontrollarbetet beskrivs i styrmodellen där det framgår 
att kommunstyrelsen med grund i en risk- och 
väsentlighetsanalys ska identifiera kontrollområden. Beslut om 
handlingsplan ska fattas i samband med bokslutsöverläggning 
i mars månad och uppföljning av intern kontroll ska ske i 
samband med årsbokslut. Det finns ett beslutat reglemente för 
intern kontroll som fastställdes i kommunfullmäktige 2016-12-
19 §101. 

I intervjuer beskrivs att arbetet sker i enlighet med styrmodell 
och reglemente och finns med i årshjulet. I riskanalysarbetet 
deltar både kommunstyrelsens ledamöter och förvaltningen 
men även utskotten erbjuds att komma med inspel. Den 
senaste uppföljningen visade inte på några väsentliga 
avvikelser. 

Intervjupersoner anger att det finns ett alltför stort antal 
styrande dokument i form av policys, riktlinjer och regler vilket 
försvårar förankring och att göra de kända. I nuläget upplevs 
även en avsaknad av efterfrågan på kontroll av efterlevnaden. 
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Styrmodell
Kort sammanfattning av ny styrmodell
1. Med utgångspunkt i verksamheternas 

grunduppdrag ska kvalitetsfaktorer 
identifieras och definieras med fokus på 
god kvalitet och effektivitet. 

2. Intern kontroll är tänkt att vävas ihop 
med grunduppdrag och målen där 
kritiska processer och risker i 
verksamheten framgår.

3. Utifrån grunduppdragen och de mål 
som formuleras ska vertikala dialoger 
utgöra förankrings- och 
uppföljningsmodell genom hela 
styrkedjan vilket presenteras i bilden till 
höger. 

 Styrningen som kommer från de förtroendevalda politikerna ska nå ut till de anställda som har kontakt med medborgare/brukare 
och deras upplevelser ska i sin tur kunna återföras för att skapa förståelse för behov och skapa förändring. 

 Syftet med dialogmöten är att skapa relation mellan chefer och säkerställa att det finns en gemensam bild över uppdrag för att 
tillit ska finnas och verksamheterna på egen hand kan ta fram utvecklingsplaner. 
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Bedömning
Vår bedömning är att det finns ett fastställt kommunövergripande ramverk för 
styrning, uppföljning och kontroll men att det inte har implementerats tillräckligt 
så att det är en integrerad del i linjeorganisationen. Vi bedömer vidare att roller 
och ansvar ytterligare behöver förtydligas mellan kommunstyrelse, utskott och 
förvaltning då det i nuläget inte finns en enighet om att beslutad 
ansvarsfördelning är hållbar och effektiv för kommunens styrning. 

Vi anser att det är positivt att kommunstyrelsen har utvärderat nuvarande 
styrmodell och fattat beslut om en revidering för att utveckla en styrmodell som 
kan utgöra det ramverk för styrning i kommunen som det anses finnas behov 
av. Därtill pågår ett utvecklingsarbete för ökad tillit med tydliggörande av roller. 
Vi konstaterar att arbetet med den nya styrmodellen är pågående och därför 
inte fullt ut implementerad ännu. 

Bristerna i nuvarande styrmodell bedömer vi främst bero på brister i 
förankringsarbetet vilket lett till att inte styrningen genom verksamhetsplaner 
och enhetsplaner genomförts där målen omformulerats till aktiviteter. Vi vill 
därför 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.

Vår bedömning är att det finns brister i uppföljningen för att säkerställa 
verkställighet och följsamhet till fattade beslut och uppdrag. Det finns 
dokumenterat hur ärendeberedning ska fungera men beredningen upplevs 
otydligt i praktiken. Därtill saknas rutiner för att följa upp de ärenden som 
kommunstyrelsen beslutar om. Vår bild är att detta gäller både övergripande 
styrande dokument och uppdrag som löpande under året ges till förvaltningen. 
Det finns därför risk att styrande dokument inte förankras i verksamheten och 
att uppdrag inte verkställs fullt ut. 



16

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Verksamhetsmål och uppföljning
Målstyrningen i kommunen utgår från den av 
kommunfullmäktige fastställda Strategiska 
planen 2021-2023. Dokumentet fastställdes vid 
sammanträde 2020-12-19 och reviderades 
senast 2020-12-20. 

Fyra målområden har formulerats: 

• Medborgare och kunder

• Framtidstro och utveckling

• Medarbetare

• Ekonomi – finansiella mål. 

Till dessa har strategiska mål formulerats på 
övergripande nivå. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 
2020-11-03 (§121) om Nämndsplan 2021. Av 
beslutet framgår att nämndsplanen kompletteras 
med indikatorer för kommunstyrelsens 
verksamheter när målen är fastställda. Vid 
sammanträdet 2020-12-01 (§253) beslutades om 
Nämndsplan 2021 innehållande budget där 
indikatorer för kommunstyrelsens samtliga 
verksamheter kompletterats. 

I intervjuer beskrivs att beslut om mål eller övriga styrdokument ofta 
saknar implementeringsprocess efter beslut. Det ställs inte krav på att 
bryta ner de strategiska målen. Vi uppfattar dock att förvaltningarna i 
olika stor grad involverar medarbetare i diskussioner om mål där det 
inom vissa verksamheter finns en dialog medan det i andra stannar på 
enhetschefsnivå eller till och med högre upp i hierarkin. 

I nuläget anses inte målen fungera som styrsignal, dels för att de inte 
är tillräckligt kända men även att det i vissa verksamheter finns 
indikatorer för målen som inte upplevs relevanta att mäta. 

Det framgår vidare att målen formellt följs upp i samband med 
delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning 2020 framgår 
följande kring kommunens måluppfyllelse. 
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Ekonomi och uppföljning
Det framkommer i intervjuer att det på grund av kommunens 
ekonomiska situation med negativa resultat har varit ett stort 
fokus på uppföljning av ekonomin de senaste åren. 
Sammantaget finns ett underskott om 28,8 mkr som behöver 
regleras inom en sexårsperiod. Det har funnits ett beslutat 
åtgärdsprogram som grundat sig i kommunallagens krav om 
åtgärdsplan för hur reglering ska ske, om 
balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning för ett visst 
räkenskapsår är negativt.

I den ursprungliga åtgärdsplanen fanns 92 åtgärder som 
antingen skulle hanteras av förvaltningen eller beslutas i 
politiken. Åtgärder har löpande följts upp och 
budgetanpassningar har gjorts i budget 2021. 

I åtgärdsplanen 2019 hade förvaltningarna förslag på sex 
åtgärder. Kommunstyrelsen hade därtill lagt ett 
anpassningskrav i budgeten på 7,7 mkr. Även för 2020 
beslutades om en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen har löpande 
följts upp i utskott och kommunstyrelsen och 
slutrapporterades till kommunstyrelsen 2021-04-13 med 
förslag om att avsluta åtgärdsplanen. 

Bilagd sammanställning i ärendet visade en besparing som 
uppgick till 35,4 mkr. Besparingen uppgavs vara beräknad 
på en tidigare hög kostnadsnivå och att budgetreduceringen 
var gjord utifrån budget och inte utifrån kostnadsnivån.

Intervjupersoner har beskrivit att vissa av åtgärderna varit 
otydligt formulerade och därför svåra att bedöma huruvida 
de förväntade effekterna uppnåtts eller ej. Bland annat lyfts 
antal anställda vilket i åtgärdsplanen uppgavs skulle minska 
med 25 anställda. Slutrapporten för åtgärdsprogrammet 
visar en minskad lönekostnad med 13 mkr. Enligt 
årsredovisning 2020 framgår dock att antalet årsarbetare 
(personalens sammanlagda arbetstid omräknat till heltider) 
ökade från 565 till 591, en ökning med 26 årsarbetare sedan 
2019.

Av åtgärderna finns de som redovisas med en ekonomisk 
besparing, åtgärder som genomförts men inte har gett 
förväntad ekonomisk effekt och sådana som ursprungligen 
fanns med där förvaltningen senare har bedömt att de inte 
kommer att ge någon ekonomisk effekt och besparing och 
därför inte genomförts.
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Bedömning
Vår bedömning är att det finns tydliga verksamhetsmål där även 
ekonomiska mål ingår. Kommunfullmäktiges mål har konkretiserats 
av kommunstyrelsen för samtliga förvaltningsområden. Vår 
bedömning är att indikatorer och målvärden kan utvecklas för att 
ytterligare fungera som styrsignal till verksamheten och för att 
förenkla uppföljningen om målen uppfylls eller inte. 

Vidare anser vi att kommunstyrelsen bör utveckla arbetet med 
implementering av de mål och uppdrag som beslutas så att dessa 
blir kända och används i det dagliga arbetet i samtliga enheter för 
en gemensam utvecklingskraft i kommunen. 

De ekonomiska målen har inte uppnåtts för åren 2017-2019 varpå 
det har skett en tät uppföljning utifrån beslutad åtgärdsplan för att 
nå de finansiella målen. Vår bedömning är att denna uppföljning 
varit tillräcklig och att beslut om åtgärder fattats. Däremot anser vi 
att åtgärder i samband med beslut behöver tydliggöras så att det 
finns en enighet mellan politik och förvaltning om vilka de 
förväntade effekter är så att dessa följs upp på ett relevant sätt.  
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Organisationskultur
I intervjuer framhålls det personalpolitiska handlingsprogrammet 
2013-2017 (beslutat av kommunfullmäktige 2013-10-21 KF § 72) 
som styrande för hur förhållningssätt och förväntningar 
formulerats för medarbetare i kommunen. Det framgår att det i 
medarbetarsamtal finns områden som diskuteras som har sin 
utgångspunkt i programmet. Programmet har även aktualiserats 
under året genom information och dialog på chefsträffar och i 
den centrala samverkansgruppen. 

Av programmet framgår övergripande värderingar samt 
beskrivningar av medarbetarskap, chef- och ledarskap, 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt lön och 
utveckling. 

Intervjupersoner beskriver att de känner till att det finns 
policydokument för förhållningssätt. Samtidigt framkommer en 
bild av att det finns ett glapp i tillit mellan olika funktioner och 
nivåer. Bland annat beskrivs att förändringsarbete och utveckling 
på sina håll möts av ett kraftigt motstånd från medarbetare trots 
att initiativen görs för att utveckla kommunen och vara 
värdeskapande för medborgarna och det upplevs i nuläget finnas 
för lite fokus på vem man finns till för i verksamheten. 

Det finns ett upplevt behov att arbeta med 
värdegrundsfrågor på kommunövergripande nivå. I intervjuer 
beskrivs även att den tillitsbaserade styrningen och 
ledningen som beslutats kommer att vara en utmaning att få 
att fungera väl och kräver att hela organisationen ställer sig 
bakom så att det lyckas. Det kommer därför vara av stor vikt 
att även värdegrundsfrågor finns med i de vertikala dialoger 
som är planerade.

Det finns en chefspolicy (beslutad av kommunfullmäktige 
2014-03-24 §36). Av policyn framgår att uppdraget som chef 
innebär att ”ett bra ledarskap utövas av dig som vill och kan 
påverka ditt och verksamhetens resultat och utveckling. För 
det krävs engagemang och en förmåga att samverka på ett 
öppet och förtroendefullt sätt. I chefsrollen utgör chefen en 
länk mellan det politiskt givna uppdraget och 
genomförandet. Därmed är chefen alltid en symbol för och 
bärare av Vansbro kommuns värderingar och mål som 
arbetsgivare, vilket chefen ska visa genom sitt agerande”.
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Bedömning
Vår bedömning är att det till viss del finns styrande dokument där 
förhållningssätt för kommunens medarbetare beskrivs. Vi anser 
dock att dokumentet främst anger värderingar för hur kommunen 
ska agera som arbetsgivare och vad medarbetare kan förvänta sig. 
I vår mening bör en värdegrund säkerställa värderingar och etiska 
förhållningssätt för medarbetare i förhållande till medborgarna i 
första hand och medarbetare emellan i andra hand. 

Det kan inte heller säkerställas att det personalpolitiska 
handlingsprogrammet har gjorts känt för medarbetare då beslut om 
programmet fattades för ett antal år sedan och ett antal 
medarbetare har bytts ut sedan dess. Det har inte skett något 
strukturerat arbete för att kommunicera programmet men 
uppföljning sker till viss del i medarbetarsamtal. 
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Stödfunktioner
I intervjuer beskrivs att förvaltningsområdena i stort är nöjda 
med de stödfunktioner som finns och att det har skett en 
positiv utveckling både inom ekonomi och HR de senare 
åren. Inom ekonomi har bland annat controllers fått tilldelade 
förvaltningsområden att stödja och det nuvarande stödet 
uppges fungera väl både till chefer och till utskotten när de 
efterfrågar information. Det har under vissa perioder funnits 
vakanser eller sjukfrånvaro som påverkat stödfunktionernas 
möjlighet att hjälpa verksamheten. 

Det uppges finnas en bra årshjulsplanering för stödprocesser 
som kommunchef tillsammans med ledningsgruppen 
fastställer och utgår från i sitt arbete vilket ger goda 
planeringsförutsättningar för beredning av frågor inom bland 
annat ekonomi och HR. 

Intervjupersoner menar att det i vissa fall saknas samsyn över 
stödfunktionernas roll i förhållande till verksamheten där 
chefer kan uppleva att de styr verksamheten istället för att 
stödja den. Cheferna anser att de saknar administrativt stöd 
för det löpande arbetet som en effekt av de neddragningar 
som gjorts i åtgärdsarbetet. Det medför att de krav om 
information och uppgifter som stödfunktionerna efterfrågar 
ökar den administrativa bördan för chefer. 

Exempel som ges kring det administrativa arbetet är att 
tjänsteskrivelser, diarieföring och informationslämning till 
centrala funktioner eller statistik till myndigheter i stora delar 
behöver göras av förvaltningsområdescheferna eller 
underställda chefer. 

Vad gäller IT-avdelningen så är det en utmaning med 
resursbrist. Förvaltningsområdena efterfrågar mer stöd än det 
i nuläget finns förutsättningar att leverera. Det är en utmaning 
rent kompetensmässigt att medarbetare ska vara 
uppdaterade inom drift och teknik. Med de resurser som finns 
tillgängliga i kommunen så klarar IT-avdelningen det mest 
angelägna kring att ha en fungerande IT-drift och viss 
support. 

Representanter från stödfunktionerna anger i intervjuer att de 
gärna skulle vilja leverera ännu mer stöd till chefer och 
medarbetare men att nuvarande resurser inte medger detta. 
Det finns även en önskan om att få tid att utveckla samarbetet 
mellan exempelvis HR och ekonomi för att hitta synergier och 
processer som kan drivas gemensamt. 

I arbetet med ny styrmodell och de dokumenterade  
uppdragsbeskrivningar genomförs också ett arbete med 
processkartläggning för att sedan kunna tydliggöra uppdrag 
och förväntningar för stödfunktionernas leverans. 
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Bedömning 
Vår bedömning är att det i vissa delar finns tillräckliga stödfunktioner. 
Med nuvarande resurser kan förvaltningsområdena få stöd med det 
mest väsentliga men vi ser en risk att kommunen inte på ett 
strategiskt och systematiskt sätt kan bedriva utvecklingsarbete som 
gynnar både enheterna där stödfunktionerna är organiserade utan 
även den verksamhet de finns till för att stödja. 

Områden som kan riskera att bli eftersatta är exempelvis 
kompetensförsörjning, värdegrundsarbete, effektivisering genom 
digitalisering, informations- och IT-säkerhet samt 
kommunövergripande utvecklingsarbete. Exempelvis arbetet med ny 
styrmodell där resurser behöver avsättas för att den ska förankras och 
arbete ske i enlighet med styrmodell i kommunens samtliga 
verksamheter för att nå efterfrågad effekt. 



23

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Slutsats
Vår 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 vi ser det som positivt att 
kommunstyrelsen initierat ett utvecklingsarbete för att utveckla en styrmodell som kan utgöra det 
ramverk för styrning som i nuläget saknas. Av den presentation som vi tagit del av får vi en bild av att 
den nya styrmodellen, om den förankras på ett bra sätt, kan tillgodose de behov som uttrycks i 
granskningen. Vår bedömning är dock att det främst är i förankringsarbetet som bristerna uppkommit 
varpå vi 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. 

Vi 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 skapar möjlighet till en effektiv och tydlig ärendeberedning. 

Vi 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 vi 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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Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Förtydliga roller mellan politik och förvaltning och säkerställa att det finns 
en samsyn över hur styrkedjan ska fungera.

— Säkerställa att det finns tillräckliga strategiska resurser för att ny 
styrmodell ska implementeras och förankras på ett bra sätt i hela 
organisationen.

— Inkludera en bredd av representanter från både politik och förvaltning i 
utvecklingsarbetet för ny styrmodell så att en förankring sker löpande i 
processen.

— Utvärdera nuvarande ärendeberedningsprocess utifrån 
granskningsrapportens iakttagelser, sid 10-11.

— Utveckla tydliga indikatorer till strategiska mål och tydliggöra målvärden 
för när målet är uppfyllt.

— Komplettera rollbeskrivningar med en beslutad värdegrund som tydliggör 
det förhållningssätt som kommunen vill att verksamheten som helhet ska 
utgå från i relation till medborgarna. 

— Utvärdera om det i nuläget finns risk för att strategiskt utvecklingsarbete 
som kan leda till en utvecklad kommunal verksamhet avseende kvalitet 
eller effektivitet missas som en konsekvens till att resurser inom 
stödfunktioner och administration inte är tillräckliga i förhållande till de 
behov som finns. 
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Protokoll Sida 1 (1) 

2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 159 Ärende KS 2021-01101 

Nämndsplan 2022 innehållande kommunstyrelsens 
budget för 2022, komplettering 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fastställer komplettering Nämndsplan 2022 innehållande 

utvecklingsindikatorer, verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer. 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer komplettering 

Nämndsplan 2022 innehållande utvecklingsindikatorer, verksamhetsidéer 

och kvalitetsfaktorer.   

Beslutsunderlag 

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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Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se 

 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-03 2021-01101 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-ange tel.nr   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Nämndsplan 2022 innehållande kommunstyrelsens budget för 
2022  

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer komplettering Nämndsplan 2022 innehållande 

utvecklingsindikatorer, verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer.   

Ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om kommunstyrelsens budget för år 2022 på 

420 456 tkr 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.  

Efter fastställande av ärendet kommer ekonomichef att sammanställa de olika delarna 

till ett dokument. Det är de beslutsunderlag som innehåller ”komplettering” i namnet 

som är aktuella för beslut.  

Beslutsunderlag 

Nämndsplan 2022 komplettering verksamhetsidéer och indikatorer 

Nämndsplan 2022 komplettering bilaga med utvecklingsindikatorer 

Strategisk plan 2022-2024, Beslutad av KF 2021-09-27 KS 2021-00842 

Nämndsplan 2022 innehållande kommunstyrelsens budget för 2022 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Chefer 

Controllers Elin Israelsson, Marcus Kock och Veronica Enström 
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     Dnr 2021-01101 

Bilaga till nämndsplan 2022 Vansbro kommun 

Utvecklingsindikatorer som mäter utvecklingsmål 

Varje sektor har utvecklingsmål som är underordnat kommunens strategiska mål. I denna bilaga redovisas varje sektors utvecklingsmål och 
utvecklingsindikator under respektive strategiskt mål.   

 

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens 

verksamhet 

Sektor Utvecklingsmål Indikator Periodicitet Mätmetod Målvärde 

Lärande Öka måluppfyllelsen i skolan Andel åtgärdsprogram på grundskolan Delår/helår 

Egen statistik < 2021 

Lärande Öka måluppfyllelsen i skolan Andel elever med CSN varningar på gymnasiet Delår/helår 

Egen statistik < 2021 

Lärande Öka måluppfyllelsen i skolan Meritpoäng gymnasiet avslutade studier 

Helår SCB statistik > 2021 

Lärande Öka måluppfyllelsen i skolan Andel godkända betyg Lärcentrum 

Helår SCB statistik ≥ Rikssnitt 

Lärande Öka måluppfyllelsen i skolan Behörighet gymnasiet 

Helår SCB statistik 85% 

Lärande Öka måluppfyllelsen i skolan Meritvärde åk 9 

Helår 

SCB statistik 210 

Lärande 
Medborgarnas upplevelser av 
verksamheterna ska i större 
utsträckning vara positiv  

Lärcentrums elever är nöjda med sin skolgång Delår/helår Egen statistik 80% 
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Lärande 
Medborgarnas upplevelser av 
verksamheterna ska i större 
utsträckning vara positiv  

Gymnasieleverna är nöjda med sin skolgång Delår/helår Egen statistik 80% 

Lärande 
Medborgarnas upplevelser av 
verksamheterna ska i större 
utsträckning vara positiv  

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans 
bemötande 

Delår/helår Egen statistik 90% 

Lärande 
Medborgarnas upplevelser av 
verksamheterna ska i större 
utsträckning vara positiv  

Vårdnadshavarna är nöjda med grundskolans 
bemötande 

Delår/helår Egen statistik 90% 

Äldreomsorg 
Öka tillgängligheten för 
äldreomsorgens insatser 

Antal deltagare i öppen verksamhet Delår/helår Egen mätning > 2021 

Äldreomsorg 
Öka tillgängligheten för 
äldreomsorgens insatser 

Andelen brukare som i nationella 
brukarundersökningen uppgett att det är ganska 
eller mycket lätt att få kontakt med 
hemtjänstpersonalen 

Helår Kolada (U21481) 91% 

Äldreomsorg 
Öka möjligheten till inflytande för 
äldreomsorgens brukare 

Andel brukare som i nationella 
brukarundersökningen uppgett att de alltid eller 
oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av 
hemtjänstpersonalen 

Helår Kolada (U21462) 65% 

Äldreomsorg 
Öka möjligheten till inflytande för 
äldreomsorgens brukare 

Andelen brukare som i nationella 
brukarundersökningen uppgett att de alltid eller 
oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av 
personalen på särskilt boende 

Helår Kolada (U23516) 67% 

Social omsorg 
Öka möjligheten till inflytande för 
individen 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - inflytande, andel 

Helår Kolada 90% 
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Social omsorg 
Öka möjligheten till inflytande för 
individen 

Deltagarna inom sysselsättningsverksamhet 
enligt LSS och socialtjänstlagen upplever att de 
får bestämma om saker som är viktiga för dem i 
verksamheten 

Helår Kolada 73% 

Social omsorg 
Öka tillgängligheten för 
socialtjänstens verksamhet 

Antal kontakter med socialtjänsten Delår/Helår Egen mätning Fler än 2021 

Social omsorg 
Öka tillgängligheten för 
socialtjänstens verksamhet 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - tydlig information, andel 

Helår Kolada 90% 

Samhälle 
Företagsklimatet för näringslivet i 
Vansbro Kommun ska förbättras 

Svenskt näringslivs ranking Helår 
Svenskt näringsliv 
undersökning 

Top 5 

Samhälle 
Företagsklimatet för näringslivet i 
Vansbro Kommun ska förbättras 

Företagsklimat Insikt - Totalt, NKI Helår Insikt 2022 Rikssnitt 2021 

Samhälle 
Kontakten med 
myndighetsutövningen ska 
förenklas och göras mer tillgänglig 

Insikt - betygsindex tillgänglighet - bygglov Helår Insikt 2022 Rikssnitt 2021  

Samhälle 
Kontakten med 
myndighetsutövningen ska 
förenklas och göras mer tillgänglig 

Insikt - betygsindex tillgänglighet - Miljö- och 
hälsoskydd 

Helår Insikt 2022 Rikssnitt 2021  

Samhälle 
Kontakten med 
myndighetsutövningen ska 
förenklas och göras mer tillgänglig 

Insikt - betygsindex tillgänglighet - 
Livsmedelskontroll 

Helår Insikt 2022 Rikssnitt 2021  

Samhälle 
Kontakten med 
myndighetsutövningen ska 
förenklas och göras mer tillgänglig 

Insikt - betygsindex tillgänglighet - 
Serveringstillstånd 

Helår Insikt 2022 Rikssnitt 2021  
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Samhälle 
Kontakten med 
myndighetsutövningen ska 
förenklas och göras mer tillgänglig 

Svenskt närivsliv fråga - Det är lätt för mig att 
komma i kontakt med kommunens handläggare 

Helår 
Svenskt näringsliv 
undersökning 

Rikssnitt 2021 (4,23) 

Samhälle 
Besökare på simhall, bibliotek och 
fritidsgårdar ska vara nöjda med 
verksamheten och bemötandet 

Andel besökare som är nöjda med verksamheten 
på simhall/gym 

Delår/Helår Egen enkät 90% 

Samhälle 
Besökare på simhall, bibliotek och 
fritidsgårdar ska vara nöjda med 
verksamheten och bemötandet 

Andel besökare som är nöjda med verksamheten 
på fritidsgårdarna 

Delår/Helår Egen enkät 90% 

Samhälle 
Besökare på simhall, bibliotek och 
fritidsgårdar ska vara nöjda med 
verksamheten och bemötandet 

Andel besökare som är nöjda med bemötandet 
på simhall/gym 

Delår/Helår Egen enkät 90% 

Samhälle 
Besökare på simhall, bibliotek och 
fritidsgårdar ska vara nöjda med 
verksamheten och bemötandet 

Andel besökare som är nöjda med bemötandet 
på fritidsgårdarna 

Delår/Helår Egen enkät 90% 

Samhälle 
Besökare på simhall, bibliotek och 
fritidsgårdar ska vara nöjda med 
verksamheten och bemötandet 

Andel besökare som är nöjda med verksamheten 
på biblioteket 

Delår/Helår Egen enkät 90% 

Samhälle 
Besökare på simhall, bibliotek och 
fritidsgårdar ska vara nöjda med 
verksamheten och bemötandet 

Andel besökare som är nöjda med bemötandet 
på biblioteket 

Delår/Helår Egen enkät 90% 

Samhälle 
Tillgången på bostäder och 
bostadsmiljöerna ska förbättras 

Antal bostäder som börjat byggas sedan hösten 
2021 

Delår/Helår Egen statistik 30 
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Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har för en hållbar och positiv utveckling. 

Sektor Utvecklingsmål Indikator Periodicitet Mätmetod Målvärde 

Lärande 
Förbättra förutsättningarna till 
fortsatta studier och arbete  

Andel av elever som erbjuds APL plats 
(Arbetsplatsförlagt lärande) på gymnasieskolans 
yrkesprogram  

Delår/helår Egen statistik 100% 

Lärande 
Ökade förutsättningar för goda 
uppväxtvillkor 

Andel barn i förskolan 
Helår 

SCB statistik 75% 

Lärande 
Gymnasieskolan är en attraktiv 
skola 

Hög programfyllnad på gymnasieskolan Delår/helår Egen statistik 80% 

Lärande 
Gymnasieskolan är en attraktiv 
skola 

Andel elever från egen skola som börjar på egna 
gymnasiet 

Delår/helår Egen statistik 65% 

Lärande 
Öka andel behörig personal inom 
sektor lärande 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
lärarbehörighet inom sektor lärande Helår 

SCB statistik 85% 

Äldreomsorg 
Utveckla insatser som har ett 
förebyggande perspektiv 

Antal trygghetsboenden som erbjuds i Vansbro 
kommun 

Delår/helår Egen mätning 8 

Äldreomsorg 
Utveckla insatser som har ett 
förebyggande perspektiv 

Antal genomförda träffpunktstillfällen Delår/helår Egen mätning 12 

Äldreomsorg 

Äldre ska känna trygghet i sitt 
åldrande och kunna fortsätta vara 
oberoende i så stor utsträckning 
som möjligt 

Andelen brukare som i nationella 
brukarundersökningen känner sig trygga med att 
bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten 

Helår Kolada (U21505) 91% 

Äldreomsorg 

Äldre ska känna trygghet i sitt 
åldrande och kunna fortsätta vara 
oberoende i så stor utsträckning 
som möjligt 

Andelen brukare som i nationella 
brukarundersökningen känner sig trygga med att 
bo på ett särskilt boende 

Helår Kolada (U23521) 92% 

Äldreomsorg 

Äldre ska känna trygghet i sitt 
åldrande och kunna fortsätta vara 
oberoende i så stor utsträckning 
som möjligt 

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) Helår Kolada (N23801) 13,00% 
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Social omsorg 

Externa placeringar ska minska till 
förmån för förebyggande insatser, 
öppna insatser och 
hemmaplanslösningar 

Antal dygnplaceringar vuxna Delår/Helår Egen mätning Färre än 2021 

Social omsorg 

Externa placeringar ska minska till 
förmån för förebyggande insatser, 
öppna insatser och 
hemmaplanslösningar 

Antal dygnplaceringar barn och unga Delår/Helår Egen mätning Färre än 2021 

Social omsorg 
Människors arbetsförmåga, resurser 
och möjligheter till egen försörjning 
ska främjas och utvecklas 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel 

Helår Kolada (U31462) 70% 

Social omsorg 
Människors arbetsförmåga, resurser 
och möjligheter till egen försörjning 
ska främjas och utvecklas 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera (status efter 90 
dagar, föregående år) 

Helår Kolada (N00973) 35% 

Social omsorg 
Människors arbetsförmåga, resurser 
och möjligheter till egen försörjning 
ska främjas och utvecklas 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (föregående år) 

Helår Kolada (N31814) 28% 

Social omsorg 
Människors arbetsförmåga, resurser 
och möjligheter till egen försörjning 
ska främjas och utvecklas 

Andel deltagare som börjat arbeta efter avslut i 
kommunens arbetsmarknadsverksamhet 

Helår Egen mätning 35% 

Samhälle 
Skapa förutsättningar för att 
använda alternativa färd- och 
drivmedel 

Ta fram projektering för cykelväg till Vansbro 
västra 

Delår/Helår Egen mätning JA 

Samhälle 
Skapa förutsättningar för att 
använda alternativa färd- och 
drivmedel 

Utarbeta strategi för långtidsladdning i Vansbro 
kommun 

Delår/Helår Egen mätning JA 
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Samhälle 
Skapa förutsättningar för att 
använda alternativa färd- och 
drivmedel 

Antal uttag för snabbladdning i Vansbro 
kommun 

Delår/Helår Egen mätning 3 

Samhälle 
Bibliotek och fritidsgårdar är 
tillgängliga för ungdomar 

Antal aktiviteter för ungdomar som genomförts 
av biblioteket 

Delår/Helår Egen mätning 12 

Samhälle 
Bibliotek och fritidsgårdar är 
tillgängliga för ungdomar 

Utlånade medier för ungdomar Delår/Helår Egen koll i system > 2021 

Samhälle 
Bibliotek och fritidsgårdar är 
tillgängliga för ungdomar 

Nyförvärv av tryckta böcker för ungdomar Delår/Helår Egen mätning > 2021 

Samhälle 
Bibliotek och fritidsgårdar är 
tillgängliga för ungdomar 

Antal besökare totalt i fritidsgårdarnas 
aktiviteter 

Delår/Helår Egen statistik > 2021 

Samhälle 
Skapa förutsättningar för 
kommunens medborgare att 
ansluta sig till höghastighetsinternet 

Andel hushåll med tillgång, eller absolut närhet, 
till bredband med hastigheten 100 Mbit/s 

Helår PTS 91% 

Samhälle 
Skapa förutsättningar för 
kommunens medborgare att 
ansluta sig till höghastighetsinternet 

Andel arbetställen med tillgång, eller absolut 
närhet, till bredband med hastigheten 100 
Mbit/s 

Helår PTS 86% 

Samhälle 
Underhållsarbetet för kommunal 
infrastruktur struktureras upp och 
planeras långsiktigt 

Investeringsplan är framtagen Delår/Helår  JA 

Samhälle 
Underhållsarbetet för kommunal 
infrastruktur struktureras upp och 
planeras långsiktigt 

Investeringsbehov är framtaget Delår/Helår  JA 

Service 
Bättre möjlighet till mobilt 
arbetssätt genom högre trådlös 
täckningsgrad 

Införa mätning av antal ärenden i 
ärendehanteringssystem gällande dålig täckning 
/ nätverksproblem 

Helår 
Statistik från 
ärendehanteringssystem 

JA 

Service Hållbara måltider 
Matsvinn gram/portion Smedbergsskolan 
(tallrik- och serveringssvinn totalt) 

Delår/Helår Egen mätning < 2021 
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Service Hållbara måltider 
Matsvinn gram/portion Myrbacka skola (tallrik- 
och serveringssvinn totalt) 

Delår/Helår Egen mätning < 2021 

Service Hållbara måltider Andel ekologiska livsmedel Delår/Helår Statistik mashie 25% 

Service 
Öka klimatsmarta arbetssätt och 
flöden inom service 
verksamhetsområden 

Implementerahållbarhetsarbetet i RAM-avtal 
och entreprenader 

Helår Egen mätning JA 

Service 
Öka klimatsmarta arbetssätt och 
flöden inom service 
verksamhetsområden 

Införa en samordnad hantering av begagnade 
möbler och utrustning 

Helår Egen mätning JA 

Service 
Lokaler som används av 
kommunens verksamheter ska vara 
ändamålsenliga och nyttjas effektivt 

Införa digitalt bokningssystem för rum och 
lokaler 

Helår Egen mätning JA 

Service 
Lokaler som används av 
kommunens verksamheter ska vara 
ändamålsenliga och nyttjas effektivt 

Förbrukade kilowattimmar Helår Statistik Incit <150 kwh/kvadrat/år 

 

 

 

 

 

 
 



 2021-

01101 

 

Dokumentnamn 

Nämndsplan 2022 kompl 
Dokumenttyp 

Plan 
Fastställd/upprättad 

 
Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare 

Kommunchef 
Version 

Ver 1 
Senast reviderad 

 
Giltig till 

2022-12-31 

 

 

 

 

 

 

Nämndsplan 2022 
Komplettering verksamhetsidéer, kvali-

tetsfaktorer och utvecklingsindikatorer 

 

 

  



  

 

1 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Lärande - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer ..................................................................... 3 

Social omsorg - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer ........................................................... 6 

Äldreomsorg - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer ........................................................... 10 

Samhällsbyggnad - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer ................................................... 12 

Service - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer .................................................................... 15 

  



  

 

2 

 

 

Föreliggande Nämndsplan för kommunstyrelsen är grundad på strategiska mål 2022-2024. 

Nämndsplanen avser i första hand 2022, men planeringshorisonten är, om ej annat särskilt 

anges, åren 2023 och 2024. 

Utvecklingsmål (för kommunstyrelsen som nämnd) 
 

Utifrån de strategiska målen har varje sektor tagit fram utvecklingsmål. Utvecklingsmål foku-

serar på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete. Målet behöver sättas för att 

beskriva en förflyttning på de prioriterade områdena och ska vara mätbart.  

I syfte att kvalitetssäkra utvecklingsmålen har en eller flera indikatorer tagits fram för varje 

utvecklingsmål. En indikator är ett mått på uppnådd kvalitet/effektivitet. Dessa utvecklingsin-

dikatorer redovisas i bilaga.  

 

Inga utvecklingsmål finns för perspektivet Medarbetare och Ekonomi. Detta följs upp på 

grunduppdraget som ett arbetsgivarperspektiv och ekonomiperspektiv för varje verksamhet / 

förvaltningsområde. Detta blir ett utvecklingsarbete inför 2023.  

Kommunkansliet är en stödfunktion till kommunens kärnverksamheter och kan inte jämföras 

med dessa. Stödfunktionerna inom kommunkansliet ska anpassas efter kärnverksamheternas 

behov och har därför inga egna utvecklingsmål. Stödet innebär att hjälpa verksamheterna nå 

sina utvecklingsmål.  

 

Grunduppdrag Grunduppdraget ska definieras utifrån vad verksamheten styrs av från kom-

munalt och statligt håll. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska göra och 

för vem. Grunduppdraget är sammanfattat i de verksamhetsidéer som återfinns under respek-

tive sektor.  

Kvalitetsfaktorer: Med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag har kvalitetsfaktorer 

som är extra viktiga för kvaliteten identifierats och definierats. Faktorerna ska vara känne-

tecken för god kvalitet och effektivitet. Kvalitetsfaktorerna mäts i sin tur av kvalitetsindika-

torer, dessa rapporteras inte utan används av verksamheterna för att rapportera kvalitetsfak-

torerna.  
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Lärande - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 

Förskola och pedagogisk omsorg 
Erbjuda en trygg och utvecklande Förskola eller Pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år 

enligt de behov barn och vårdnadshavare har utifrån befintliga styrdokument och riktlinjer.  

Verksamheten har som uppdrag att stimulera utveckling och lärande för att stärka individen 

och förbereda barnen för vidare utbildning genom att följa befintliga läroplaner. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Förskola och/eller pedagogisk omsorg erbjuds inom 
lagstadgad tid 

När föräldrar vill ha förskoleplats ska kommunen nor-
malt erbjuda det inom fyra månader enligt skollagen 

Barn och vårdnadshavare känner sig trygga/nöjda 
med verksamheten 

Faktorn mäts via enkät tex. 

Fritidshem 
Bedriva en verksamhet före och efter skolan som främst riktar sig till vårdnadshavare och ele-

ver från förskoleklass till åk 6. Verksamheten stimulerar elevernas utveckling och lärande 

samt erbjuder omsorg och en meningsfull fritid utifrån gällande läroplan. Verksamheten ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokra-

tiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Verksamheten är tillgänglig utifrån medborgarnas be-
hov 

Faktorn mäts tex genom öppettider 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts genom tex andel behörig personal, ut-
veckling av verksamheten utifrån läroplansmålen . 

Förskoleklass 
Bedriva förskoleklass för alla barn från det år barnet fyller 6 år och ge dem förutsättningar 

och möjligheter att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer i senare skolfor-

mer. Verksamheten förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och för de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på verksamheten Mäts genom tex behöriga lärare, trygg miljö, hög 
måluppfyllelse 

En tydlig utveckling utifrån läroplanen och läroplans-
målen 

Verksamheten mäter utveckling utifrån läroplanen. 

Grundskola 
Ge barn och ungdomar mellan 7-16 år möjlighet att utifrån sina förutsättningar inhämta och 

utveckla kunskaper och värden för att främja individens utveckling och lärande. Utbildningen 

ska ge förutsättningar för fortsatt utbildning. Grundskolan är också en plattform med uppdrag 

att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo-

kratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på verksamheten Mäts genom tex behöriga lärare, trygg lärmiljö, 

Hög måluppfyllelse Mäts tex genom Nationella prov i åk 3,6 och 9 



  

 

4 

 

Grundsärskola 
Att bedriva grundsärskola för barn och ungdomar mellan 7-16 år utifrån gällande styrdoku-

ment och läroplan samt ge eleverna möjlighet att utifrån sina förutsättningar inhämta och ut-

veckla kunskaper och värden för att främja individens utveckling och lärande. Utbildningen 

ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och ge individen förutsätt-

ningar för fortsatt utbildning. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på verksamheten Mäts genom tex behöriga lärare, trygg lärmiljö 

Hög måluppfyllelse Utifrån läroplan och läroplansmål 

 

Gymnasieskola 
Vansbro kommun ger ungdomar 16-20 år möjlighet att skapa och bygga en framtid genom att 

ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande inför ett yrke eller fortsatta studier. 

Detta genom att erbjuda gymnasieutbildning i den egna kommunen eller i samverkan. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuder utbildning med hög kvalité Mäts tex genom andel behörig personal 

Erbjuder ett brett utbildningsutbud Genom deltagande i Gysam tex. 

Komvux - Grundskoleutbildning för vuxna 
Att erbjuda grundskoleundervisning till vuxna från 20 år i syfte att individen ska kunna slut-

föra de kurser individen har behov av genom att bland annat erbjuda olika undervisningssätt 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Att medborgarna fullföljer sin grundskoleutbildning 
som mäts genom andel studieavbrott, genomström-
ning tex. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg etc, 

Komvux - Gymnasieutbildning för vuxna 
Att erbjuda vuxna från 20 år en möjlighet att läsa enstaka kurser samt kunna genomföra eller 

komplettera sina gymnasiebetyg för högre studier. Även att erbjuda dem en yrkesutbildning 

på gymnasial nivå. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg etc. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg, andelen elever som går vidare till högre 
studier etc. 
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Komvux - Särvux 
Att individer från ca 20 år som har en medfödd eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och sti-

muleras i sitt lärande. Att de ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens 

i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genom-
strömning tex. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända elever utifrån sin studieplan, andel som kom-
mer ut i arbetslivet. 

Komvux - Svenska för invandrare 
Att erbjuda individer från 16 år med annat modersmål än svenska (undantaget norska och 

danska medborgare) undervisning i svenska språket i syfte att underlätta integrationen i Sve-

rige. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i var-

dags-, samhälls- och arbetslivet samt fortsatta studier. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genom-
strömning etc. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg, andel som kommer ut i arbetslivet eller 
vidare i studier etc. 

Yrkeshögskola 
Erbjuda en eftergymnasial utbildning (inom spårsvets) för intresserade vuxna från 20 år för att 

förse branschen och samhället med kunniga och kompetenta medarbetare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genom-
strömning etc. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg etc. 

Uppdragsutbildning 
Erbjuda externa aktörer en anpassad utbildning utifrån speciella behov av efterfrågad kompe-

tens. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på erbjudna utbildningar Mäts utifrån utvärderingar av kurser 
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Kommunal kultur-/musikskola 
Bedriva frivillig undervisning inom kulturella former som är tillgänglig för alla barn och ung-

domar med syfte att stärka deras självkänsla och främja lusten att lära och föra det kulturella 

arvet vidare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Medborgarna är nöjda med verksamheten vilket leder 
till få avhopp 

Hög kvalité på verksamheten Verksamheten har kunnig, utbildad och engagerad 
personal 

 

Social omsorg - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 
 

Arbetsmarknadsenheten 
Att så många medborgare som möjligt på ett snabbt och hållbart sätt ska nå egen försörjning 

så som arbete, studier eller rätt ersättning. Deltagare ges möjlighet till arbetsträning och 

coachas till lämplig sysselsättning. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Rätt arbetssätt och metoder för att hjälpa deltagaren Deltagarna i arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
ska i så stor utsträckning som möjligt nå egen försörj-
ning eller påbörja studier efter avslutad insats. Insat-
sen ska också vara begränsad i tid. 

Insatsen utformas utifrån deltagarens behov, och del-
tagaren är delaktig i framtagandet av sin individuella 
plan 

Deltagaren ska känna att den är delaktig, och insat-
sen ska utformas individuellt 

Budget- och skuldrådgivning 
Budget- och skuldrådgivningen ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att 

förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sin situation. 

Målet för verksamheten är att rehabilitera skuldsatta personer, att stärka hushållens resurser 

och öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Ur ett folkhälsoperspektiv bedöms detta vara viktigt då ekonomisk stress är en faktor som ofta 

påverkar hälsan negativt. En effektiv budget- och skuldrådgivning stärker möjligheterna till 

goda uppväxtvillkor för barn och unga i familjer med ekonomiska problem, vilket är viktigt ur 

barnperspektivet. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Verksamheten är tillgänglig för medborgaren Medborgarna ska uppleva att verksamheten finns till-
gänglig för dem 

Medborgaren får en förbättrad ekonomisk situation För att säkerställa att syftet med verksamheten upp-
fylls 
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Ekonomiskt bistånd 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får den hjälp och stöd den behöver. 

I socialtjänstlagen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem till-

godosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Ett övergripande mål i arbete med ekonomiskt bistånd är att den enskilde skall bli självförsör-

jande. En grundläggande utgångspunkt är att behovet av ekonomiskt bistånd bör vara av till-

fällig karaktär. 

Handläggningen skall bygga på respekt för den enskilde vilket till exempel innebär att eventu-

ella krav skall anpassas efter den enskildes egen förmåga och förutsättningar. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Rättssäker handläggning För att säkerställa att alla handläggs likvärdigt och en-
ligt gällande lagstiftning 

Ärenden handläggs skyndsamt De handläggningstider som har en lagstadgad tids-
gräns handläggs inom den gränsen, övriga ärenden 
handläggs skyndsamt. 

Familjerådgivning 
Familjerådgivningen är en förebyggande, frivillig och utåtriktad verksamhet som arbetar för 

att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Syftet är att 

parterna ska få den hjälp och det stöd de behöver för att få en mer tillfredställande relation och 

därigenom också en bättre psykisk hälsa. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Medborgare som nyttjar familjerådgivningen är nöjda Med nöjdhet avses både att besökarna anser sig 
nöjda, samt andra mått så som bemötande och trygg-
hetsmått 

Familjerådgivningen är tillgänglig för medborgarna Goda öppettider, lätt att komma i kontakt med, tydlig 
information kommuniceras till medborgare 

Familjerätt 
Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodo-

ses i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Dessa behov kan sammanfattas som daglig om-

sorg, känslomässig, social och intellektuell utveckling samt tillgång till båda föräldrarna. Fa-

miljerätten ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Familjerätten är tillgänglig för medborgarna Tydlig information till medborgarna, goda öppettider 
och telefontider 

Individen känner sig nöjd, trygg och delaktig i kontak-
ten med familjerätten 

Individen ska bemötas på ett respektfullt sätt 
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Insatser för barn och unga 
Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhål-

landen. 

Insatserna för barn och unga bygger på frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas 

och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsätt-

ningar finns möjligheter att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det hjälp och stöd den behöver. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Individen får den insatsen den behöver i rätt tid Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut 

Insatser för vuxna 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det hjälp och stöd den behöver. 

Verksamheten ska erbjuda vård och stöd till personer med missbruks- eller beroendeproblem, 

personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation samt den personen som utövar 

våld i nära relationer. Insatserna för vuxna bygger på frivillig medverkan och samtycke, och 

ska utformas och genomföras tillsammans med individen. Under vissa förutsättningar finns 

möjligheter att föreslå åtgärder mot individens vilja. 

Socialtjänstens insatser ska utformas utifrån den enskildes behov. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Individen får den insatsen den behöver i rätt tid Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut 

Insatser enligt LSS 
Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skall främja jämlik-

het i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i målgrup-

pen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträck-

ning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Den enskilde är delaktig i utformningen av sin insats Den ska också erbjudas möjlighet till en samordnad 
individuell plan 

Insatser verkställs skyndsamt Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut 

Insatser enligt SoL funktionsvariation 
Insatserna enligt socialtjänstlagen till individer med funktionsvariation ska leda till att den en-

skilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller 

hennes behov av särskilt stöd. Verksamheten ska verka för att människor som av fysiska, psy-

kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sam-

hällets gemenskap och att leva som andra. 

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträck-

ning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
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Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Den enskilde är delaktig i utformningen av sin insats Bland annat är delaktig i utformningen av sin genom-
förandeplan 

Den enskilde är nöjd och trygg med verksamheten Mäts delvis i den årliga brukarundersökningen 

Konsumentvägledning 
Konsumentvägledningen ska stödja kommunens medborgare till att kunna tillvarata sina 

lagstadgade rättigheter genom konsumentjuridisk rådgivning och praktisk hjälp. 

Konsumentvägledningen har en särskilt viktig uppgift att stödja konsumenter som är i utsatta 

eller sårbara situationer, till exempel personer med funktionsnedsättning, språksvårigheter och 

dem med digitalt utanförskap. 

Konsumentvägledningen är förebyggande både genom informationsinsatser men även för att 

hindra att medborgaren hamnar i ekonomiska problem. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Verksamheten är tillgänglig Medborgare ska enkelt och via olika vägar kunna 
komma i kontakt med konsumentvägledningen 

Bemötande och resultat Medborgaren blir mött med respekt och får rätt konsu-
mentjuridisk rådgivning. 

Ledning och gemensam verksamhet inkl. myndighetsutövning 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn. 

Socialtjänsten ska se till att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de be-

höver, men ska även arbeta förebyggande och inventerande. Socialtjänsten ska under hän-

synstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Rättssäker handläggning Individen ska tillförsäkras likabehandling och att be-
sluts fattas korrekt utifrån gällande lagar 

Ärenden handläggs skyndsamt Ärenden som har en lagstadgad tidsgräns ska hand-
läggas inom denna. Övriga ärenden ska handläggas 
skyndsamt. 

Öppenvård barn, unga och vuxna 
Öppenvården ska hjälpa medborgaren med förebyggande och tidiga insatser för att personen 

ska komma ur den problematiken den är i. Öppna insatser sätts in för att personen ska kunna 

fortsätta bo hemma och leva som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Öppenvården kan 

även ta över vård av en person efter slutenvård. Öppenvården bygger på frivillighet, delaktig-

het, samtycke och personens egen vilja till förändring. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Individen känner sig nöjd, trygg och delaktig i kontak-
ten med socialtjänsten och utformningen av insatsen 

För att säkerställa att de som har ett behov av insat-
sen väljer att söka den hjälpen som finns 

Öppenvården är tillgänglig för allmänheten Till exempel att information om de insatser och aktivi-
teter som genomförs når ut till allmänheten. 
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Äldreomsorg - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 
 

Dagverksamhet 
Erbjuda personer med demenssjukdom stimuli och aktivitet utanför det egna hemmet, och ge 

avlastning till anhöriga som sammanbor med en demenssjuk person. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Brukarna erbjuds en hemlik och stimulerande miljö De aktiviteter som erbjuds i dagverksamheten ska bi-
dra till att stimulera fysisk aktivitet och till att behålla 
funktionsförmågor för att klara aktiviteter i det dagliga 
livet. 

Samverkan med anhöriga och andra verksamheter För att dagverksamheten ska uppnå sitt syfte behöver 
den samverka med anhöriga, hemtjänst, hemsjuk-
vård, primärvård och biståndshandläggare 

Hemtjänst 
Bedriva hemtjänst till individer med biståndsbeslut. Hemtjänsten ska erbjuda biståndsbe-

dömda insatser på en skälig levnadsnivå med god kvalitet. Hemtjänsten underlättar för indivi-

den att bo kvar i hemmet med bevarade förmågor. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hemtjänsttagare känner sig trygga med att bo kvar 
hemma med stöd från hemtjänsten 

Att hemtjänsttagarna känner sig trygga är en förutsätt-
ning för att hemtjänsttagare ska vilja fortsätta leva så 
självständigt som möjligt i sitt eget hem 

Hälso- och sjukvård 
Den kommunala hälso- och sjukvården finns för att leverera en patientsäker hälso- och sjuk-

vård till de personer som faller inom ramen för kommunens åtagande i samverkan med pri-

märvården. Alla patienter ska känna sig trygga när deras behov av hälso- och sjukvård från 

Vansbro kommun tillgodoses. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Vård och behandling utförs korrekt och i tid Hälso- och sjukvården ska bland annat tillgodose pati-
entens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, 
samt vara av god kvalitet med en god hygienisk stan-
dard. 

Patienter upplever trygghet i kontakten med hälso- 
och sjukvården 

Patienterna ska känna sig trygga med den kommu-
nala hälso- och sjukvården. 

Korttidsboende 
Bedriva korttidsvistelse till medborgare med biståndsbeslut. Verksamheten ska erbjuda en 

social tillvaro och arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Boende på korttidsboendet erbjuds en hemlik och sti-
mulerande miljö 

Hemmastaddhet, hemkänsla och att känna sig 
hemma är uttryck som används för att beskriva posi-
tiva relationer till en plats, som har att göra med att på 
ett självklart sätt känna sig bekväm i ett sammanhang 
och att veta hur en ska och kan agera. Miljön ska vara 
stimulerande både för fysisk och mental aktivitet. 

Boende på korttidsboendet känner sig trygga Vården och omsorgen om de boende ska ske under 
trygga förhållanden. 
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Ledning och gemensam verksamhet inkl. anhörigstöd 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn.  

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. Verksamheten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i ge-

menskap med andra. 

Hälso- och sjukvården ska bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård för de personer som 

omfattas av kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård. 

 

Särskilt boende 
Bedriva särskilt boende för personer med beviljad insats. Individens behov ska stå i centrum 

och den ska känna delaktighet, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Boende på särskilda boenden i kommunen erbjuds en 
hemlik och stimulerande miljö 

Hemmastaddhet, hemkänsla och att känna sig 
hemma är uttryck som används för att beskriva posi-
tiva relationer till en plats, som har att göra med att på 
ett självklart sätt känna sig bekväm i ett sammanhang 
och att veta hur en ska och kan agera. Miljön ska vara 
stimulerande både för fysisk och mental aktivitet. 

Boende på särskilda boenden i kommunen känner sig 
trygga 

Vården och omsorgen om de boende ska ske under 
trygga förhållanden. 
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Samhällsbyggnad - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 

Övergripande ledning och styrning sektor Samhälle 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn. Verksamheten ska 

vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för att medarbetaren ska känna del-

aktighet, engagemang och arbetsglädje. 

Sektor samhälle verkar för medborgarnas behov och intressen. Bra boende med god infra-

struktur, rikt fritids- och föreningsliv, bra företagsklimat och en utveckling som är hållbar 

över tid. 

 

Gata- och parkförvaltning 
Gata- och parkförvaltningen finns till för att anlägga, underhålla och reparera kommunal in-

frastruktur så som exempelvis gator, parker och belysning. Verksamheten ska säkerställa kva-

litet på kommunens gatu- och parkområden, både ur trafiksäkerhetsperspektivet och den psy-

kosociala miljön. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Underhåll genomförs enligt långsiktig underhållsplan För att säkerställa långsiktig hållbarhet 

 

Miljö 
Att säkerställa en hållbar miljö för invånare och besökare i kommunen. Att vara stödjande och 

rådgivande till kommunens verksamheter, invånare och företag i arbetet med att nå de lokala, 

nationella och internationella miljömålen. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Kommunens organisation, medborgare och företag 
medvetandegörs om hur de kan agera långsiktigt håll-
bart 

Hjälper företag och invånare att förstå konsekvenser 
för miljön i olika ställningstaganden för att möjliggöra 
bättre underbyggda val både i stora och små frågor. 

Samverkan fungerar med andra organisationer i kom-
munkoncernen kring miljöfrågor 

Det är viktigt att alla kommunala verksamheter som 
verkar inom kommunens gränser har en samsyn och 
agerar tillsammans i miljöfrågor. 

Myndighetsutövning bygglov, miljö och bostadsanpassning 
Att på ett rättssäkert och tydligt sätt handlägga medborgares, företags och myndigheters ären-

den enligt gällande lagstiftning. Genom att vara tillgängliga för allmänheten och ha en god 

kommunikation under handläggningen gör vi det enkelt både för medborgare att bo och för 

företag att verka i kommunen. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Ärenden handläggs i rätt tid Inom lagstadgade tidsrymder 

Ärenden handläggs rättssäkert och den sökande får 
insikt i processen 

Medborgare och företag som är i kontakt med myn-
dighetsutövningen inom sektor samhälle ska tillförsäk-
ras en rättssäker och transparent handläggning. 
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Fysisk planering 
Genomföra den kommunala planeringen för den långsiktiga användningen av mark- och vat-

tenområden. Planera för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av den fy-

siska miljön och dess invånare. Genom god planering säkerställer kommunen att det finns 

områden för nutida och för framtida behov, som service och boende. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Framtagna planer är tillgängliga för medborgare och 
företag 

Översiktsplan hålls aktuell. Detaljplaner är tillgängliga 
för allmänheten. 

Tillgång till planlagda områden för bostäder, handel 
och industri 

Det finns tillgång till planlagda området för privatper-
soner och företag som vill etablera sig i kommunen. 

 

Bibliotek och kultur 
Folkbibliotek: Biblioteket skall verka för samhällets demokratiska utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten skall också främja litteraturens 

ställning och finnas tillgänglig för alla.  

 

Skolbiblioteket: Har i uppdrag att stödja elevernas lärande och nå uppsatta mål inom läropla-

nen. Det ska fungera som en pedagogisk resurs för elever och lärare. 

Kulturverksamheten: Medverka till att öka attraktionskraften för Vansbro kommun och att bi-

dra till ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud för alla. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Kulturbidrag är tillgängliga för allmänheten Medborgare och föreningar i kommunen får känne-
dom om de bidrag som finns att söka 

Bibliotekets verksamhet är tillgänglig för allmänheten Avser även skolbibliotekets tillgänglighet för skolele-
ver. 

Fritidsgård 
Fritidsgårdens uppdrag är att erbjuda en drogfri, trygg, relationsskapande och stimulerande 

mötesplats för unga från åk 7 till gymnasieåldern utanför skoltid. Fritidsgårdens syfte är att 

främja ungas personliga och gemensamma utveckling i en miljö där demokrati, delaktighet 

och jämställdhet råder. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Utbud av aktiviteter som tilltalar målgruppen Att ha en plattform som kan locka ungdomar till verk-
samheten 

Verksamheten ska vara trygg och jämställd och besö-
kare ska uppleva att de får ett gott bemötande 

För att fritidsgårdar ska kunna vara en naturlig del av 
alla ungdomars fritidsaktiviteter. 
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Simhall/gym 
Det prioriterade utbudet i Simhall och gym är allmänhetens bad, motionssim och simundervis-

ning för skolelever. Därutöver är gruppträningspass i vatten, tillgång till gym, gruppträningar i 

gymmet, målgruppsanpassade aktiviteter, aktiviteter vid exempelvis lov och möjlighet till för-

eningsdriven simträning viktiga aktiviteter. Då kommunen inte håller öppet ska det finnas 

möjlighet att hyra simhallen. 

 

Syftet är främst att främja folkhälsa, en aktiv fritid, simkunnighet och vattenvana. Verksam-

heten syftar också till att stödja simningen som sport och erbjuda utövarna möjlighet till trä-

ning 

 

Allmänheten är den primära målgruppen. Barn och ungdomar från den egna kommunen är 

särskilt prioriterade. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Anläggningen är fungerande och säker Regelbundna kontroller av anläggning genomförs och 
eventuella åtgärder som behövs genomförs i tid. 

Verksamheten är tillgänglig för allmänheten, skolor 
och föreningar 

Simhallen är till för allmänheten, skolelever samt före-
ningar. 

Vansbro Stadsnät 
Vansbro Stadsnät ska bygga ut ett fibernät där medborgare och företag har möjlighet att an-

sluta sig. Syftet är att kunna erbjuda höghastighetsinternet till fler aktörer än på en helt öppen 

marknad utan skattefinansiering, och därigenom främja tillväxt, konkurrenskraft och innovat-

ionsförmåga. Stadsnätet ska vara tillgängligt och robust och möjliggöra för nuvarande och 

framtida digital infrastruktur. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Stadsnätet är robust För att säkerställa att servicenivån på fibernätet mots-
varar de avtal vi har med våra kunder och samarbets-
partners. 

Höghastighetsinternet är tillgängligt för medborgare 
och företag 

Höghastighetsinternet erbjuds till den andel hushåll 
och företag som antagen bredbandsstrategi efterfrå-
gar. 
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Service - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 

Fastighetsförvaltning 
Tillhandahålla lokaler och ytor för den yttre miljön som stödjer verksamhetens behov. Säker-

ställa att fastigheterna förvaltas på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Uppfylla lagkrav för myndighetsbesiktningar och 
egenkontroller 

Utföra punkter enligt driftplan. 

Lokalförsörjning Säkerställa verksamheternas lokalbehov över tid. 
Hålla låg vakansgrad. Tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler 

Vaktmästeri 
Utifrån avtal leverera tjänster med rätt kvalitet och frekvens till kommunens verksamheter, 

medborgare och hyresgäster. Vara det självklara valet av tjänsteleverantör genom att leverera 

ett mervärde till våra uppdragsgivare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Leverans inom rätt tidsintervall Uppdrag sker inom beslutat intervall 

Återkoppling av utförda uppdrag Ej genomförda ordrar kontrolleras veckovis. 

Nöjda kunder Dialogmöte/uppföljning av avtal 1 gång /år med varje 
sektorchef. 

Kost 
Utifrån avtal leverera varierad och näringsrik mat med rätt kvalitet och frekvens till kommu-

nens för-,grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden samt biståndsbedömda matlådor till 

hemtjänstens brukare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Måltidskvalitet Säkerställa näringsinnehåll och variation. 

Nöjda kunder Kundnöjdhet 

Lokalvård 
Utifrån avtal leverera tjänster med rätt kvalitet och frekvens till kommunens verksamheter, 

medborgare och hyresgäster. Vara det självklara valet av tjänsteleverantör genom att leverera 

ett mervärde till våra uppdragsgivare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Nöjda kunder Dialogmöte/uppföljning av avtal 1 gång /år med varje 
sektorchef. 

Överenskommen volym, intervall och kvalitetsnivå Stämma av mot överenskomna avtal och uppgörelser 
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IT-funktion 
Verksamheten skall tillhandahålla IT support, drift samt stabil och säker IT-infrastruktur till 

andra kommunala verksamheter. IT funktionen skall även vara rådgivande i övriga verksam-

heters digitala utvecklingsprocesser. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Nöjda kunder Kundnöjdhet 

Återkoppling av ärenden Återkoppling av samtliga ärenden sker inom rimlig tid. 

Överenskommelse funktion och kvalitetsnivå Stämma av mot överenskomna avtal och uppgörelser 
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Föreliggande Nämndsplan för kommunstyrelsen är grundad på strategiska mål 2021-2023. 

Nämndsplanen avser i första hand 2022, men planeringshorisonten är, om ej annat särskilt 

anges, åren 2023 och 2024. 

Utvecklingsmål (för kommunstyrelsen som nämnd) 
Utvecklingsmål fokuserar på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete. Målet 

behöver sättas för att beskriva en förflyttning på de prioriterade områdena och ska vara mät-

bart.  

I syfte att kvalitetssäkra utvecklingsmålen ska en eller flera indikatorer tas fram för varje ut-

vecklingsmål. En indikator är ett mått på uppnådd kvalitet/effektivitet. Exempelvis : Andelen 

behörig personal inom ett område. 

Utvecklingsmålen mäts med utvecklingsindikatorer, som redovisas i kommande politisk 

kedja.  

 

Inga utvecklingsmål finns för perspektivet Medarbetare. Detta följs upp på grunduppdraget 

som ett arbetsgivarperspektiv för varje verksamhet / förvaltningsområde. Kommunkansliet är 

en stödfunktion till kommunens kärnverksamheter och kan inte jämföras med dessa. Stöd-

funktionerna inom kommunkansliet ska anpassas efter kärnverksamheternas behov och har 

därför inga egna utvecklingsmål. Stödet innebär att hjälpa verksamheterna nå sina utveckl-

ingsmål.  

NÄMNDSMÅLEN MARKERAS PÅ DETTA SÄTT. 

Strategiskt mål 

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens 

verksamhet 
Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan er-

bjuda. Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där 

dessa ges möjlighet att vara med och påverka.  

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar 

för en hållbar och positiv utveckling. 
Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra 

aktörer är viktigt för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen. 

Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mät-

ningen bäst resultat i Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra nä-

ringslivsklimat. 

Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet. 
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Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där med-

arbetarna känner engagemang och arbetsglädje. 
Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbe-

tare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De an-

ställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet. 

Utvecklingsmål Lärande 

Strategiskt mål 

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens 

verksamhet 

 ÖKA MÅLUPPFYLLELSEN I SKOLAN 

Inkluderar även gymnasiet och vuxenutbildningen. 

 MEDBORGARNAS UPPLEVELSER AV VERKSAMHETERNA SKA I STÖRRE UTSTRÄCKNING VARA 

POSITIV  

Strategiskt mål 

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar 

för en hållbar och positiv utveckling. 

 FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA TILL FORTSATT A STUDIER OCH ARBETE  

 ÖKADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA UPPVÄXTVILLKOR  

 GYMNASIESKOLAN ÄR EN ATTRAKTIV SKOLA 

  ÖKA ANDEL BEHÖRIG PERSONAL INOM SEKTOR LÄRANDE 

 

Utvecklingsmål - Socialt stöd och omsorg 

Strategiskt mål 

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens 

verksamhet 

 ÄLDREOMSORG - ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR ÄLDREOMSORGENS INSATSER 

 ÄLDREOMSORG - ÖKA MÖJLIGHETEN TILL INFLYTANDE FÖR ÄLDREOMSORGENS BRUKARE  

 SOCIAL OMSORG - ÖKA MÖJLIGHETEN TILL INFLYTANDE FÖR INDIVIDEN  

 SOCIAL OMSORG - ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHET 
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Strategiskt mål 

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar 

för en hållbar och positiv utveckling. 

 

 ÄLDREOMSORG - UTVECKLA INSATSER SOM HAR ETT FÖREBYGGANDE PERSPEKTIV 

 ÄLDREOMSORG - ÄLDRE SKA KÄNNA TRYGGHET I SITT ÅLDRANDE OCH KUNNA FORTSÄTTA 

VARA OBEROENDE I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT 

 SOCIAL OMSORG - EXTERNA PLACERINGAR SKA MINSKA TILL FÖRMÅN FÖR FÖREBYGGANDE 

INSATSER, ÖPPNA INSATSER OCH HEMMAPLANSLÖSNINGAR 

 SOCIAL OMSORG - MÄNNISKORS ARBETSFÖRMÅGA, RESURSER OCH MÖJLIGHETER TILL EGEN 

FÖRSÖRJNING FRÄMJAS OCH UTVECKLAS 

Utvecklingsmål - Samhällsbyggnad 

Strategiskt mål 

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens 

verksamhet 
 

 FÖRETAGSKLIMATET FÖR NÄRINGSLIVET I VANSBRO KOMMUN SKA FÖRBÄTTRAS 

 KONTAKTEN MED MYNDIGHETSUTÖVNINGEN SKA FÖRENKLAS OCH GÖRAS MER TILLGÄNGLIG 

 BESÖKARE PÅ SIMHALL, BIBLIOTEK OCH FRITIDSGÅRDAR SKA VARA NÖJDA MED VERKSAM-

HETEN OCH BEMÖTANDET 

 TILLGÅNGEN PÅ BOSTÄDER OCH BOSTADSMILJÖERNA SKA FÖRBÄTTRAS 

Strategiskt mål 

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar 

för en hållbar och positiv utveckling. 

 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ANVÄNDA ALTERNATIVA FÄRD- OCH DRIVMEDEL 

 BIBLIOTEK OCH FRITIDSGÅRDAR ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR UNGDOMAR 

 SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE ATT ANSLUTA SIG TILL HÖG-

HASTIGHETSINTERNET 

 UNDERHÅLLSARBETET FÖR KOMMUNAL INFRASTRUKTUR STRUKTURERAS UPP OCH PLANE-

RAS LÅNGSIKTIGT 
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Utvecklingsmål – Service 
 

Strategiskt mål 

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar 

för en hållbar och positiv utveckling. 
 

 

 BÄTTRE MÖJLIGHET TILL MOBILT ARBETSSÄTT GENOM HÖGRE TRÅDLÖS 

TÄCKNINGSGRAD 

 HÅLLBARA MÅLTIDER 

 ÖKA  KLIMATSMARTA  ARBETSSSÄTT OCH FLÖDEN INOM SERVICE  VERK-

SAMHETSOMRÅDEN 

 LOKALER SOM ANVÄNDS AV KOMMUNENS VERKSAMHETER SKA VARA 

ÄNDAMÅLSENLIGA OCH NYTTJAS EFFEKTIVT 
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Budget 
Med antagen investeringsvolym, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansnetto samt av-

skrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för peri-

oden och beslutats av kommunfullmäktige.  

Ramarna fördelas exklusive kapitalkostnader. Fördelning till respektive förvaltningsområde 

samt justeringar för 2022 redovisas nedan. Förslag till budget 2023 och 2024 redovisas vilket 

bör ses som planeringshorisont för respektive förvaltningsområde. Beslut om respektive års 

budget fastställs i oktober/november året innan budgetåret. 

 

 

tkr
Budget 2021 efter 

alla justeringar Just 2022

Budget 

2022 Just 2023

Budget 

2023 Just 2024 Budget 2024

KOMMUNSTYRELSEN -2 942 -58 -3 000 -60 -3 060 -61 -3 121

Kommunstyrelsen -2 942 -58 -3 000 -60 -3 060 -61 -3 121

Utbildning, kultur och fritid -127 279 -5 400 -132 679 -200 -132 879 150 -132 729

För- och grundskola -84 894 0 -84 894 0 -84 894 0 -84 894

Vansbro utbildningscenter -34 170 -5 100 -39 270 -200 -39 470 150 -39 320

Lärcentrum -2 582 -300 -2 882 0 -2 882 0 -2 882

Bibliotek och kulturverksamhet -4 023 0 -4 023 0 -4 023 0 -4 023

Fritidsgård och fritidsbank -735 0 -735 0 -735 0 -735

Simhall-gym -875 0 -875 0 -875 0 -875

Socialt stöd och omsorg -172 802 -12 010 -184 812 -1 750 -186 562 -1 900 -188 462

Vård och omsorg -106 339 1 490 -104 849 -2 650 -107 499 -2 900 -110 399

LSS-socialpsykiatri -39 115 -3 000 -42 115 -100 -42 215 0 -42 215

IFO -27 348 -10 500 -37 848 1 000 -36 848 1 000 -35 848

Samhällsbyggnad -11 452 -294 -11 746 65 -11 681 0 -11 681

Samhällsbyggnad övergripande -1 389 -359 -1 748 0 -1 748 0 -1 748

Bostadsanpassning -737 0 -737 0 -737 0 -737

Gata-park -6 430 0 -6 430 0 -6 430 0 -6 430

Miljö- och hälsotillsyn -1 479 0 -1 479 0 -1 479 0 -1 479

Plan och bygg -1 482 0 -1 482 0 -1 482 0 -1 482

Sotning 65 65 130 65 195 0 195

Kommunkansli och intern service -74 122 -3 800 -77 922 -600 -78 522 -700 -79 222

Kommunkansli -36 277 -450 -36 727 300 -36 427 0 -36 427

Intern service -37 845 -3 350 -41 195 -900 -42 095 -700 -42 795

Kollektivtrafik -4 096 599 -3 497 0 -3 497 0 -3 497

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0 0 0 0

Vansbro stadsnät 0 0 0 0 0 0 0

Strategisk utveckling -1 000 0 -1 000 0 -1 000 0 -1 000

KS förfogande -5 300 -800 -6 100 4 600 -1 500 0 -1 500

KS buffert för IFO 0 0 0 0 0 0 0

Justering för samhällsbyggnad 0 0 0 0 0 0 0

Total kommunstyrelsen -398 993 -21 763 -420 756 2 055 -418 701 -2 511 -421 212
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Lärande 
 

Omvärldsspaning 

Pandemin och digitalisering 

Pandemin har under året haft mycket fokus i vår verksamhet och nationellt. Det har påverkat 

samtliga våra verksamheter på olika sätt. Vår personal har följt de rutiner som FHM har del-

gett oss och där eleverna och deras föräldrar har följt dessa på ett bra sätt. Även ledningsgrup-

perna har haft ett stort jobb med sammanställning och förändringar i verksamhet på veckoba-

sis. Pandemin har gjort stora förändringar på vårt dagliga arbete där distansstudier och arbete 

hemifrån har genomförts. I detta så ser vi nu att det har blivit ett utbildningsunderskott för ele-

verna som kommer ta tid att återställa samt att lärares arbetsbelastning har varit på en mycket 

hög nivå. Flera av de projekt som nu genomförs i vår verksamhet är med inriktning på en lik-

värdig verksamhet i Vansbro kommun. Skolverket förutom riktade medel där likvärdighets-

tanken är central även projekt som man själva driver tillsammans med Vansbro kommun. Pro-

jektet som nu drivs är ett digitaliseringsprojekt som ska ta fram en handlingsplan för hur man 

kan utveckla digitalisering som ska stödja lärare och höja kunskapsnivån för både personal 

och elever. Det ska även skapa förutsättningar för att kunna göra Nationella Prov digitalt i 

framtiden för att detta ska genomföras på ett mer rättssäkert sätt och där likvärdigheten är cen-

tral.  

 

Kursplaner 

De ändrade kursplanerna för grundskolan ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna och ska 

implementeras hösten 2022. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i 

undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och 

sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och 

till att eleverna får mer rättvisande betyg. 

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett 

olika ut i olika ämnen.  

 Fakta och förståelse betonas mer 

 Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. 

 Omfattningen av det centrala innehållet har setts över  

 Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kun-

skaper har stärkts i de lägre årskurserna 

 Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade 

 Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det speci-

fika med varje skolform är tydligare. 

 
Skolinspektionen 

Skolinspektionen kommer under hösten 2021 att genomföra en regelbunden kvalitetsgransk-

ning av huvudmannens ansvarstagande för grundskolan  

Skolinspektionens målbild har fokus på alla barns och elevers lika värde. En skola där alla 

barn och elever oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig ut-

bildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möj-

lighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och i en jämställd verk-

samhet.  
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Skolinspektionen kommer utifrån dokumentation och information ifrån huvudmannen, rekto-

rer, lärare göra en sammanställning i ett protokoll där det kommer framställa styrkor och ut-

vecklingsområden.  

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens kvali-

tet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. 

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå granskas följande områden: 

 huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt 

 huvudmannens kompensatoriska arbete.  

 

Lokaler 

Skolan är det förvaltningsområde inom kommunen med störst lokalbehov. Det har de senaste 

åren skett stora förändringar av lokalbehovet. Från minskningar och avveckling av skolen-

heter till anpassning av skolenheter till förskolenheter. De senaste årens ökning av inflyttande 

har även krävt förändringar och omdispositioner i befintliga lokaler. Flera av de skolfastig-

heter som finns idag är inte anpassade för den pedagogik som undervisningen genomförs på. 

Det saknas grupprum och ytor som är flexibla för verksamheten. Även ytor för personal och 

stödfunktioner har behov av förändring.  Triangeln har ianspråktagits av Parkskolans elever 

som går i förskoleklass och fritids för förskoleklass och årskurs 1. Detta för att frigöra yta för 

övriga klasser på Parkskolan. Hur Parkskolan ska utformas för att klara de framtida behoven 

av en modern skola behöver nu utredas och där finns det olika förslag på en F-3 skola i cen-

trala Vansbro.   Förskoleverksamheten i Vansbro nyttjar idag Mossebo med två plus två av-

delningar varav två finns i de inhyrda paviljongerna och Jofsens förskola med två avdelningar 

i före detta Östra skolan. En långsiktig lösning för Mosseboavdelningarna måste tas fram 

snarast. Det kan vara en utbyggnad av den ursprungliga förskolan eller att en ny större för-

skola iordningställs på ny plats. För skolans räkning är många av de skollokaler som nu finns 

inom kommunen byggda för en pedagogik som inte stämmer med dagens undervisningssätt. 

Det innebär att det saknas grupprum och ytor som ska stödja dagens undervisning i flera av 

byggnaderna. 

 

Personalförsörjning 

Inom Vansbro kommun så ligger behörighetsnivån lågt vilket inte är bra utifrån det uppdrag 

som skolan har. Denna behörighet kräver en långsiktig strategi för att få behöriga lärare till 

kommunen. Lönen och arbetssätt samt goda lokaler och bra chefer är direkt avgörande för att 

kunna rekrytera bra lärare till kommunen. Vansbro har idag stora behov av både arbetskraft 

till övriga industrier och verksamheter vilket gör att boendet för en lärare i kommunen gör det 

svårt i konkurrens med andra.  

Idag så har vi flera lärare som läser på distans och har delar av sitt jobb i vår kommun. Detta 

koncept måste vi jobba vidare med under lång tid för att få högre behörighet i kommunen. 

Andra saker som vi måste driva är kommunikation med bussar eller tåg till Vansbro måste 

förbättras.  
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Elevhälsan och elever i behov av extra stöd 

Under den närmaste tiden måste elevhälsan utvecklas i kommunen.  

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas ut-

veckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever 

att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Pedagogerna och 

elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team. 

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska 

kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunk-

ten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla 

målen och kunna ge elever med behov av extra stöd det som de behöver.  

Inom vår förvaltning är målet att anställa en elevhälsochef och starta arbetet för en central 

elevhälsa som ska ske i samverkan och i olika steg.  

Utvecklingsområden i Vansbro kommun läsåret 2021/2022 är enligt modellen nedan.  

 

Budget 

 

Inför 2021 konstaterades att gymnasieskolans budget var underfinansierad med 4,8 mkr, orsa-

ken var en föreslagen budgetjustering med hänsyn till demografin (elevgruppen minskade) 

och missbedömning av antal elever i gymnasiesärskola. Det konstaterades även ökade kostna-

der för interkommunala ersättningar för elever som studerar i andra kommuner och färre ele-

ver från andra kommuner som studerar i Vansbro.  En utökning med 4,8 mkr krävs för att 

klara beräknade kostnader för 2022.  

Volymförändringarna som följer är beräknad på en budget inklusive de tidigare nämnda 4,8 

mkr.  

Kostnaden för gymnasiesärskolan beräknas bli lägre kommande år detta beror på att färre ele-

ver finns i verksamheten än tidigare år.  

Kostnaden för IKE (interkommunal ersättning) beräknas öka då fler elever läser på andra or-

ter. Elevkullarna förväntas öka tom år 2025 och kostnaderna kommer då att öka då fler elever 

(till antalet) väljer att läsa program i andra kommuner än tidigare.  

Grundvux är Lärcentrums grundutbildning för vuxna och kostnaden kommer att öka då anta-

let inskrivna har ökat och resursbehovet blivit större.   

När gymnasieskolans elevkullar ökar så stiger också kostnaden för läromedel.  

(tkr) 2022 2023 2024 

Volymförändring gymnasieskola innan 2021 4 800 4 800 4 800 

Volymförändring gymnasiesärskola -1 600 -2 600 -2 600 

Volymförändring IKE 1 800 2 950 2 650 

Volymförändring grundvux 300 300 300 

Läromedel gymnasieskola 100 150 300 

Total utbildning, kultur och fritid 5 400 5 600 5 450 
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Socialt stöd och omsorg 
 

Omvärldsspaning  

Äldreomsorgen i hela riket står inför en stor utmaning där en allt mindre andel av befolk-

ningen kommer vara i arbetsför ålder, och andelen som är 80 år eller äldre ökar med 50% från 

2017 till 2027 i riket. I Vansbro kommun väntas åldersgruppen 80+ öka med cirka 30% de 

kommande tio åren, samtidigt som antal invånare i arbetsför ålder beräknas minska. 

Utmaningen med en åldrande befolkning i Vansbro är inte enbart en ekonomisk utmaning då 

de kommunala utjämningssystemen bidrar till att skapa liknande förutsättningar att finansiera 

omsorgen för samtliga kommuner, men kompetensförsörjningen av personal kommer bli sär-

skilt utmanande för Vansbro. Den lokala arbetsmarknaden är och förväntas fortsätta vara stark 

och det är redan idag stora utmaningar att rekrytera till omsorgsverksamheterna. När behovet 

av insatser ökar de kommande åren samtidigt som antal invånare i arbetsför ålder minskar 

kommer utmaningen växa. 

För att minska effekten av demografiförändringarna arbetar förvaltningen med att stärka de 

förebyggande insatserna och hemtjänsten. Detta för att minska behovet av särskilt boende och 

istället möjliggöra för så många äldre som möjligt att fortsätta leva i sitt ordinarie boende eller 

trygghetsbostäder. Ytterligare arbete kommer behövas för att hitta lösningar där mer omsorg 

och värde kan skapas för samma arbetsinsats som idag. 

Pandemin har skapat stora utmaningar för verksamheterna under 2020 och 2021 med hög ar-

betsbelastning och merkostnader. För närvarande antas att verksamheterna kommer återgå till 

det normala under andra halvan av 2021 och även om vissa förändringar troligtvis blir perma-

nentade så är förhoppningen att den långsiktiga effekten av pandemin inte får några större ne-

gativa konsekvenser. 

Under de senaste åren har ärendemängden inom LSS ökat kraftigt. Den delen som har haft 

störst ökning har varit elevhemsboenden för gymnasieelever som bor på annan ort. Ärende-

mängden totalt förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå de kommande åren, men de elever 

som nu bor på elevhemsboenden förväntas få andra typer av insatser efter att gymnasiestudi-

erna avslutas. Det pågår utredningar om hur LSS eventuellt ska förändras på nationell nivå 

och det återstår att se vilka effekter det kan leda till för verksamheten. 

Individ- och familjeomsorgen har haft en ökad ärendemängd sedan 2017 och 2021 prognosti-

seras att bli det året med störst kostnad hittills. För att minska antalet ärenden arbetar individ- 

och familjeomsorgen i samarbete med andra verksamheter i kommunen för at ta fram före-

byggande insatser som på längre sikt kan minska behovet av att söka kontakt med individ- 

och familjeomsorgen.  
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Budget 

 

 

Volymförändringar inom hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvård beror på ett ökat 

antal invånare i åldersgrupperna 65-79 och 80+. Förhoppningen är att volymförändringen för 

särskilt boende kommer gå att hantera inom hemtjänsten och därför är kostnadsökningen räk-

nad lägre än den hade varit om ytterligare platser på särskilt boende krävts. 

Volymförändringar inom LSS beror på fler ärenden under 2021 än beräknat, samt en förvän-

tad ökning under de kommande åren. Volymförändringar inom LSS påverkar utjämningssy-

stemet, och en viss uppräkning av utjämningen är gjord på finansiering. LSS-utjämningen slä-

par dock med två år. 

Volymförändringar inom IFO beror på en högre ärendemängd, speciellt under hösten 2021. 

Den ökade ärendemängden har sedan dess fortlöpt och förhoppningen är att denna höjda före-

slagna budget skulle kunna hållas. 

Under om- och tillbyggnad av särskilt boende på Bäckaskog beräknas en administrativ tjänst 

behövas för att samordna arbetet och inte belasta verksamheten ytterligare. Den tjänsten för-

väntas behövas under hela perioden. 

 

Avtalet med privat utförare för Säbo Bergheden går ut 220331. I dagsläget är inget avtal klart 

med ny extern utförare. Budget har beräknats med att extern utförare fortsätter och räknats 

upp med omsorgsprisindex. Under 2021 minskade platser på särskilt boende med 6 till totalt 

100 platser i kommunen, vilket gör att budgetbehovet kan sänkas från 2022 och framåt. Ytter-

ligare 4 platser beräknas inte användas under 2021 och 2022, varför budgetbehovet där är 

sänkt ytterligare. I samband med detta minskade nattpersonalen med en personal per natt. Yt-

terligare ett nattskift beräknas kunna sparas in från och med 2023 men är beroende av åtgärder 

i lokalerna på Söderåsen. 

(tkr) 2022 2023 2024 

Volymförändring hemtjänst 1 000 1 900 3 000 

Volymförändring särskilt boende (hemtjänst) 1 000 1 850 2 900 

Volymförändring hälso- och sjukvård 350 650 1 000 

Volymförändringar LSS 3 000 3 100 3 100 

Volymförändringar IFO under 2020 och tidigare 10 500 9 500 8 500 

Ökad administration under ombyggnation 450 450 450 

Uppräkning OPI för entreprenaddrift Äppelbo 300 600 900 

Minskning platser särskilt boende -3 950 -2 450 -2 450 

Minskning nattpersonal särskilt boende -1 200 -2 400 -2 400 

Träffpunkt/trygghetsbostad 350 350 450 

Åtgärdsplan – sammanslagning hemtjänsten D-J/Nås – korrigering 210 210 210 

Total Socialt stöd och omsorg 12 010 13 760 15 660 
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Utökning av verksamheten behövs med 335 tkr 2022 vid införande av träffpunkt/trygghetsbo-

stad i Dala-Järna och Nås. 

Vid hopslagningen av hemtjänsten Dala-Järna och Nås till Dala-Järna så var en kostnadsök-

ning för hemtjänstverksamheten beskriven i åtgärdsbeskrivningen. Denna justering genomför-

des inte för 2021 vilket gör att den behöver genomföras från 2022. 

Samhällsbyggnad 
Omvärldsspaning 

 Samhällsbyggnad behöver omfördela resurser och kompetenser utifrån den ex-
pansiva utvecklingen kommunen befinner sig i.  

 Bostäder till bland annat näringslivet är en prioriterad fråga. 

 Vi ser också ett stort behov av rörelse i bostadsmarknaden kopplat till pensionsav-
gångar och ett större behov av andra boendeformer. 

 Kommunens bostadsanpassning till funktionshindrade och äldre bedöms öka i takt 
med att fler medborgare blir äldre och lever länge i sina hem.   

 Även en efterfrågan på mark för exploateringar av handel och industri finns, och 
bedömningen är att efterfrågan kommer att öka. 
Digitaliseringen ökar i samhället och efterfrågan på robust fiber och infrastruktur 
blir en nödvändighet för Vansbro kommun och landsbygdens fortsatta utveckling 

 

Budget 

 

 

När redovisningsprincipen för Vansbro stadsnät ändrades till en särredovisning och självfi-

nansiering försvann den intäktskällan för Samhällsbyggnad, varför den budgeten behöver 

återföras till de andra verksamheterna inom sektorn. 

Sotningen budgeteras öka självfinansieringsgraden ytterligare. 

 

 

 

 

(tkr) 2022 2023 2024 

Intäktsbortfall stadsnät självfinansierat 359 359 359 

Självfinansiering sotning -65 -130 -130 

Total Samhällsbyggnad 294 229 229 
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Kommunkansli 
 

Omvärldsspaning – punkterna kommer från bokslutsdagen 

 

Omvärldsspaning 

Översynen av förvaltningsorganisationen som påbörjades 2020 är i slutfasen och från 2022 

ska förändringarna i förvaltningsorganisationen vara genomförda på övergripande nivå. Över-

synen av de olika sektorerna har påbörjats men kommer att slutföras under 2022. Det är vik-

tigt att justeringar görs löpande om behov av justering uppstår.  

Översyn av kommunkansli har påbörjats under hösten 2021 och de förändringar som fram-

kommer i översynen kommer genomföras under 2022. Uppdraget är att inventera uppdrag och 

resurser och beskriva grunduppdrag samt inventera digitaliseringsmöjligheter.  Förslag till ny 

organisation ska inriktas på en effektivare organisation som är mindre sårbar där stödresurser 

finns för kommunchef och verksamheter. 

Den nya styrmodellen ska beskrivas och tydliggöras i förvaltningen och för politiken, beslut 

om styrmodellen behöver ske av kommunfullmäktige i början av 2022. Styrmodellens över-

gripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styr-

ning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Ett utvecklingsarbete ska vara stän-

digt pågående och justeringar genomföras då det finns behov av dessa. Under 2022 ska verti-

kala dialoger vara implementerade då det är av största vikt att öka dialogen inom förvalt-

ningen, mellan förvaltning och politik samt inom politiken. 

Den antagna näringslivsstrategin gäller 2020-2024 och under 2022 kommer arbetet fortsätta 

för att nå de uppsatta målen. Det övergripande målet är att Vansbro kommun ska ha ett av 

Sveriges bästa företagsklimat där näringslivet ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling, 

lönsamhet och arbetsgivarattraktivitet. Strategins syfte är att ge Vansbro kommun möjlighet 

till en positiv befolkningsutveckling, genom att företagare i Vansbros samtliga kommundelar 

får goda förutsättningar för ett lönsamt och hållbart företagande. Lönsamma företag möjliggör 

hållbar tillväxt, rekrytering, investeringar, en attraktiv kommun och god arbetsmiljö. 

Regeringen förslår nya och förenklade reglers ska gälla för offentliga upphandlingar från och 

med 1 februari 2022. Direktupphandlingsgränsen föreslås höjas till 700 tkr från 615 tkr. Även 

direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster förslås höjas 

kraftigt, ända upp till tröskelvärdena. Tjänster som berörs är exempelvis hälsovård och social-

tjänster, men också hotell- och restaurangtjänster och juridiska tjänster. För LOU:s del inne-

bär det att dessa tjänster kan direktupphandlas till ett värde av cirka 7,7 miljoner kronor. 

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnade ett be-

tänkande till Civilministern i september. Betänkandet innehåller förslag som enligt utred-

ningen syftar till att, genom ett utvecklat regelverk, ge kommuner och regioner goda förutsätt-

ningar att möta framtida utmaningar genom en effektiv ekonomistyrning. Betänkandet kom-

mer troligtvis att skickas ut på remiss.  
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Utveckling av bemanningsfunktionen kommer fortgå under 2022 och alla verksamheter ska 

på sikt ha stöd av bemanningsfunktionen. Prioriterat 2021-2022 är äldreomsorg, social om-

sorg och andra verksamheter som har schemaläggning alla dagar. 

Digitaliseringsarbetet inom förvaltningen behöver utvecklas, utgå från respektive verksamhets 

förutsättningar och effektivisera och förenkla verksamhet. Utvecklingen behöver ske ur både 

ett internt perspektiv (förenkling) och ett externt perspektiv (underlätta för medborgaren). I 

dagsläget finns ingen sammanhållande resurs inom förvaltningen för detta arbete vilket kom-

mer att innebära att arbetet tar längre tid. Hemsidan är bärare av digitala tjänster. Kommunen 

deltar i samverkan med andra kommuner i länet för att få stöd i detta arbete.  

Stödet till kärnverksamheterna behöver utvecklas från stödfunktioner. Kärnverksamheterna 

behöver tydliggöra behov och stödfunktioner anpassa stödet därefter. En utmaning finns i att 

stödfunktionerna även ansvarar för att se till att verksamheterna följer lagar och regler inom 

till exempel personal- och ekonomiområdet. Utbildningsinsatser behöver planeras och genom-

föras kontinuerligt. 

Utveckling av ärendehanteringssystemet och nyttjandet av detsamma behöver utvecklas. Det 

finns ett behov från ledamöter som i dagsläget inte är tillgodosett och lösningar för detta be-

höver utarbetas. Tjänstepersoner behöver använda systemet så effektivt som möjligt så det blir 

ett stöd i arbetet. Utvecklingsarbetet kommer pågå flera år framåt. 

 Budget

 

Inför 2021 ökades budgeten för bemanningsfunktionen med 1,2 mkr för nya tjänster, denna 

utökning minskas med 300 tkr från och med 2023. 

I samband med att Näringslivssamverkans verksamhet flyttas till kommunen beslutades om en 

ökning av budget med 200 tkr från och med 2022. 

Ökade kostnader för personalsystemet kompenserades till viss del inför 2021, ökningen med 

ytterligare 200 tkr krävs för 2022. 

 

 

(tkr) 2022 2023 2024 

Förändring av tjänster bemanning 0 -300 -300 

Utökning av näringslivsverksamhet enligt plan 200 200 200 

Ökade kostnader verksamhetssystem personal 200 200 200 

Ökade kostnader IT 50 50 50 

Total Kommunkansli 450 150 150 
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Service 

 
Omvärldsspaning  

 Det är stora utmaningar i att både behålla kompetent personal och att rekrytera nya 

medarbetare.  
 Stora behov att underhålla och uppdatera kommunens fastigheter till en modern stan-

dard. De tekniska installationerna på flera fastigheter har uppnått sin maximala livs-

längd.  
 Stora behov inom skolans verksamhet att iordningställa nya lokaler för förskola och 

skola i Vansbro. Varken Parkskolan eller Triangeln uppfyller dagens krav som lokaler 

för förskola och skola.  
 Byggnationerna på Bäckaskog för att iordningställa fler säbolägenheter kommer att 

påbörjas under 2022. När de etapperna är klara saknas det fortfarande cirka 30 mo-

derna lägenheter. Försäljningen av Söderåsens särskilda boende med mera är viktigt så 

att ny ägare kan börja anpassa de lokaler som nu är tomma till annan verksamhet.   
 Lokaler för den administrativa verksamheten är idag inte anpassade efter verksamhet-

ens behov. Behov av anpassningar och ombyggnader finns i befintliga lokaler för att 

kunna erbjuda moderna ytor som stödjer nya arbetssätt. Det gäller i första hand admi-

nistrativa lokaler i hela Medborgarhuset. 
 Bildandet av ett driftbolag tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem under förutsätt-

ning att det är juridiskt möjligt är väldigt viktigt. Både kommunens och stiftelsens 

driftverksamhet är för liten för att kunna bära spetskompetenser vilket gör att det nu är 

en dyrare drift än vid ett gemensamt bolag. 

Budget 

 

440 tkr krävs för hyror på Legoland, avtalet kommer att omförhandlas under 2022. 

Omlokaliseringen av hemtjänsten till nya lokaler i Dala-Järna innebär ökad hyra på grund av 

ombyggnation med 350 tkr. 

Byggnationen av det nya särskilda boendet beräknas resultera i tillfälliga merkostnader för 

vaktmästeri och lokalvård på 250 tkr/år under 2022, med en minskning framåt 2024.  

(tkr) 2022 2023 2024 

Trygghetsboenden 450 450 450 

Hemtjänstlokal, ökad kostnad 350 350 350 

Nytt särskilt boende, tillfälliga kostnader 250 250 200 

Nytt särskilt boende, driftkostnader 50 250 300 

Ny förskoleavdelning Vansbro 400 400 400 

Minskade intäkter Söderåsen 0 500 1 000 

Korttidsvistelse LSS 150 150 150 

El/vatten/värme 200 400 600 

Underhållsmedel 1 500 1 500 1 500 

Total Intern service 3 350 4 250 4 950 
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Permanent ökning av driftkostnader börjar ge effekt 2022 och når full effekt på 300 tkr/år från 

och med 2024. 

Den nya förskoleavdelningen i Vansbro beräknas behöva 400 tkr på årsbasis till vaktmästeri, 

lokalvård, kost och driftkostnader från och med 2022. 

Vid utträdet ur Söderåsens äldreboende beräknas intäktsbortfallet leda till behov av ökad bud-

get under vakansen med 500 tkr 2023 och 1 000 tkr 2024. 

 

Korttidsvistelse LSS – en ny typ av verksamhet som kommunen har i egen regi, kostnaden av-

ser lokalhyra.  

 

Budgeten för el/vatten/värme har varit oförändrad i flera och behöver justeras för att möta den 

årliga inflationen och den volymökning som har skett.  

Utökning av underhållsmedel med 1,5 mkr per år behövs för att möta det underhållsbehov 

som kommunens fastigheter har. 

Strategisk utveckling   
För 2022-2024 avsätts 1 000 tkr per år. Medel för strategisk utveckling syftar till utveckl-

ingsinsatser som ligger utanför ordinarie verksamhet men som har bäring på Vansbro kom-

muns strategiska mål. Det kan handla till exempel om medfinansiering av egna eller andras 

projekt och aktiviteter. Medlen ska inte användas för löpande verksamhet. 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 158 Ärende KS 2021-01308 

Styrgrupp för utbyggnad av särskilt boende 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

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

särskilt boende upphävs. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 
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Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se 

 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2021-11-03 KS  

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0702135086   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Styrgrupp för utbyggnad av särskilt boende 

Rekommendation till beslut 

Beslutet att utse utskottet Leva-Bo som styrgrupp för utbyggnad av särskilt 

boende upphävs. Uppföljningen och information sker fortsättningsvis till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 att utskottet Leva-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 mm. 

Beslutet att utse utskottet Leva-Bo som styrgrupp för utbyggnad av särskilt 

boende upphävs därmed och uppföljning och information sker fortsatt till 

kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till: 

Utskottet Leva-Bo 

Kommunchefens ledningsgrupp 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 168 Ärende KS 2021-01130 

Redovisning av nuläge utifrån Handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Handlingsplan för 

bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2021 förlängs till 2022. 

 

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

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-25 

Protokollsutdrag 2021-10-18 KS Lb § 43 
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2021-10-18  

   

Kommunstyrelsens utskott Leva 
och bo 

  

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Lb § 43 Ärende KS 2021-01130 

Redovisning av nuläge utifrån Handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens utskott Leva och bo föreslår kommunstyrelsen besluta 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 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens utskott Leva och bo föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2021 förlängs till 

2022. 

Beslutsunderlag 

Setkorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-25 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle  2021-09-25 KS 2021–01130 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

per-erik.nilsson@vansbro.se 
 
Tel:0281-75012  

  

   

 

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT LEVA O BO   
 

TILL MÖTET 18 OKTOBER 
 

Redovisa nuläge utifrån Handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2021. 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens utskott Leva o Bo beslutar att handlingsplan för 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. 

Bakgrund 

Handlingsplaner för fiberutbyggnad är enlighet med Vansbro kommuns 

bredbandsstrategi 2020–2025, och beslutas årligen av utskottet Leva o bo. 

Syftet med att besluta om områden utifrån ekonomiska och politiska 

prioriteringen är att aktivt söka förbättringar och att hålla kontroll över 

oönskade och onödiga kostnader. 

Vansbro fiber har under utbyggnadsfasen i aktualiserade områden och 

handlingsplaner sett ett ökat intresse för anslutningar från kunder. Det är en 

positiv utveckling för att Vansbro kommuns nya bredbandsmål att: 96 

procent bör ha tillgång till (dvs. möjlighet att ansluta sig till) minst 100 

Mbit/s år 2025, men det leder till förseningar inom specifika 

handlingsplaner och områden. Inför skackt-säsongen 2021 så utökade 

entreprenören med ytterligare ett skacktlag för att möta efterfrågan med sent 

inkomna intresseanmälningar om anslutning till Vansbro fiber. 

Konsekvenser 

Vid utebliven justering av tidsramen i handlingsplan 2021 så finns risk att 

uppdraget mellan förvaltning och styrgruppen för fiberutbyggnaden blir 

otydlig, som kan leda till fördyrningar med kostsamma om-etableringar som 

följd.   

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:per-erik.nilsson@vansbro.se
Tel:0281-75012
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Slutsats 

För att klara dom högt ställda förväntningar på anslutningar och sent 

inkomna intresseanmälningar behöver handlingsplan 2021 för Vansbro fiber 

förlängas till 2022. Handlingsplan för 2022 som kommer att innefatta bland 

annat Duvnäs, Snöborg, Högosta beslutas under hösten 2022, och blir 

därmed den sista handlingsplanen. Därefter kommer arbetet att pågå fram 

till 2025 men kommunövergripande anslutningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande  

Beslutet ska expedieras till: 

Controller Marcus Kock  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 172 Ärende KS 2021-01257 

Begäran om planbesked på fastigheten Bagaren 1 och 
Bagaren 10    

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 

utreda begäran om planbesked för fastigheten, Bagaren 1 och Bagaren 10. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-02 

Översiktskarta Bagaren 

Ansökan begäran om planbesked 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle  2021-11-02 KS 2021–01257 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

per-erik.nilsson@vansbro.se 
Tel 0281–75012   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Begäran om planbesked på fastigheten Bagaren 10 och 
Bagaren 1   

Rekommendation till 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. 

Bakgrund 

Behovet av bostäder och möjligheten till eventuell byggnation av 

exempelvis flerfamiljshus eller verksamheter i centrala delarna av Vansbro 

har lyfts under senare år. Företagen i kommunen expanderar och kommer att 

vara i behov av arbetskraft i större omfattning än tidigare. Det är lång kö till 

lägenheterna som finns och efterfrågan är stor, framförallt i centrala delarna. 

I mitten på juli 2021 kom fastigheten Vansbro Bagaren:10 ut till försäljning 

via mäklare. Fastigheten består av ett enbostadshus i två plan om 220 

kvadratmeter. Även en tillhörande ekonomibyggnad finns. Hela fastighetens 

yta är om ca 900 kvadratmeter, enligt uppgifter från mäklare.  

Vansbro kommun äger sedan tidigare grannfastigheten Bagaren 1.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:per-erik.nilsson@vansbro.se
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Konsekvenser 

Slutsats 

Området ligger centralt och har stor potential som attraktivt område för 

bostäder och café restaurangverksamheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande  

Översiktskarta  

Ansökan  

 

Beslutet ska expedieras till: 

Stina Jakobsson, Bygg- och miljöchef  

Emma Hogander, Plansamordnare  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Sid 1 (2)

Vansbro
kommun

Begäran om planbesked

*
= Obligatorisk uppgif

786 31 Vansbro

0281-75000

Fastighet

Ansökan avser*

Andring av befintlig detaljplan

Upphävande av detaljplan

Upprättande av ny detaljplan

Byggnad*

Enbostadshus

Rad-, par-, kedjehus

Tväbostadshus

Flerbostadshus

Fritidshus med en eller två bostäder

Antal berörda lägenheter

Därav specialbostäder

Upplåtelseform för lägenheter

Hyresrätt

Bosfads rätt

Aganderätt

Beskrivning och motivering av projektet*

Behovet av bostäder och möjligheten till eventuell byggnation av exempelvis flerfamiljshus eller verksamheter i
centrala delarna av Vansbro har lyfts under senare år. Företagen i kommunen expanderar och kommer att vara
i behov av arbetskraft 1 större omfattning än tidigare. Det är lång kö till lägenheterna som finns och efterfrågan
är stor, framförallt i centrala delarna.

Begäran om planbesked avser möjligheter att ändra befintlig detaljplan på fastigheterna Bagareni och Bagaren
10. För att möjliggöra byggnation av flerbostadshus 1 flera våningar med eventuellt café och restaurant
verksamhet 1 markplan.

Sökande

Utdelningsadress*

Norra Allegatan 30

Förnamn

Per-Erik

Telefon (även riktnummer)

028 1-75012

ummer*

78631
Postort*

Vansbro

Företagets projektnummer

Efternamn*

Nilsson
E-postadress

per-erik.nilsson @ vansbro.se

Vansbro kommun

Fastighetsbeteckning*

Bagaren 1 och Bagaren 10
Fastighetens adress*

7

Ej Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt)

[] Industri- eller lagerbyggnad

Ej Studentbostadshus

Ej Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning

Ej Annan byggnad eller anläggning, ange typ

Företagsnamn eller personnamn*

Vansbro Kommun
Organisations- eller personnummer*

2 12000-2 130
Telefon (även riktnummer)*

028 1-750 12



Sid2(2)Vansbro
kommun

Vansbro kommun

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)*

Faktureringsadress (om annan än sökandens)*

Bilagor
Situationsplan eller karta över Geoteknisk undersökning (översiktlig) VA-lösning Trafiklösning
området (obligatoriskt)

Z Översiktlig miljöbedömning Energi- och hushållning Tillgänglighet Hälsa och säkerhet

Avfall Exploateringsgrad/BTA Modell, fotomontage eller liknande

RiskanalYs Upphävande av strandskydd Husttter

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrifter

Säkansl3r5krift* Fastighetsägarens underskrift (om annan än sökanden)*

‘amntörtydligande* Namnfödyduigande*

Per-Erik Nilsson

Information

PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och omrädesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked frän kommunen

om att inleda en sådan planläggning.

Planbesked
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller

upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det
område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den
som har gjort begäran inte kommer överens om något annat.

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning ska kommunen i planbeskedef ange den tidpunkt då planläggning enligt kommunens bedömning kommer att
ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning. ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.



Vansbro
kommun

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Vansbro kommun



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 162 Ärende KS 2021-01300 

Förfrågan om avyttrande av Nederborg 58:1 område 1 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar att ärendet 

återremitteras till förvaltningen för komplettering av underlaget gällande 

status för ägandet av fastigheterna enligt protokoll från kommunfullmäktige 

2014-06-19 KF § 75. 

Beslutsunderlag 

Upphandlare, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokollsutdrag, 2014-06-09 KF § 75 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

upphandling/inköp 2021-11-03 KS2021-01300 

Upphandlare Tobias Eriksson   

tobias.eriksson@vansbro.se   

Tel: 0281-75356   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Nederborg 58:1 område 1 

 

Rekommendation till beslut 

Fastigheten Nederborg 58:1 område 1 säljs inte. 

 

Ärendet 

En privatperson har anmält sitt intresse av att köpa fastigheten Nederborg 58:1 område 

1. Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige skall Vansbro kommun behålla denna 

mark. 

Bakgrund 

En privatperson, vilken äger grannfastighet till Nederborg 58:1 område 1, har inkommit 

med önskemål om att få köpa Nederborg 58:1 område 1. 

Privatpersonens intresse av fastigheten beror främst på att denne vill använda marken 

för hästhållning. 

Konsekvenser 

Vansbro kommun har tidigare beslutat att behålla fastigheten (KS2013/827). Om 

försäljning skall kunna ske, så måste det beslutet upphävas. En kommande försäljning 

bör också ske genom anbudsgivning, då fler intressenten historiskt sett funnits till 

Nederborg 58:1. 

Slutsats 

Nederborg 58:1 bör inte säljas. Detta då tidigare beslutats (KS2013/827) att inte sälja 

fastigheten.  

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till: 

Ange här till vem/vilka beslutet ska expedieras (namn och adress) 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 163 Ärende KS 2021-01267 

Ansökan om bidrag för renovering och byggnadsminne 
gällande rökpörte Oxfallet 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen lämnar in ansökan om bidrag 

gällande byggnadsvård till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Fastighetsförvaltare, tjänsteutlåtande 2021-11-03 
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Tjänsteutlåtande 

Ärende 

Sektor service 2021-11-03 KS 2021-01267 

Fastighetsförvaltare 

Samuel Hedström 
  

samuel.hedstrom@vansbro.se   

0281-752 16 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

Rökpörte på Oxfallet 

 

Rekommendation till beslut 

Att till Länsstyrelsen lämna in ansökan om bidrag gällande byggnadsvård. 

Sammanfattning 

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.   

 

Bakgrund 

Vansbro kommun är sedan 1994 ägare till ett rökpörte i Oxfallet på fastigheten Haga 24:76. 

Som förvaltare står Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp. Oxfallets rökpörte är det 

enda i Dalarna på ursprunglig plats, som är intakt i dess ursprungliga skick och därmed av 

stort värde att bevara. Rökpörtet uppfördes på 1860-talet och är en kombinerad rök- och 

svenskstuga, där rökpörte och svenskstuga utgör varsin del och samsas i samma byggnad. På 

gårdstunet syns ännu husgrunden efter platsens första byggnad som uppfördes år 1796. Den 

förstördes dock i en brand och nuvarande rökpörte uppfördes.  

 

Skogsfinnarna förde med sig sina egna byggnadstraditioner. Rökpörtet innehar exempelvis 

en stor stenrösugn, så kallad rökugn, i ena hörnet av bygganden. Den murades på ett 

speciellt vis och hade speciella egenskaper. En sådan rökugn finns i Oxfallets rökpörte. 

Oxfallets rökpörte innehar mycket höga kulturhistoriska värden och är en oersättlig del av 

det skogsfinska kulturarvet. Tillika ett fint besöksmål på Finnmarken.  

Rökpörtets tak som består av pärt med en rökhuv i trä är i dåligt skick, vilket även 

fuktfläckar på golvet vittnar om. Detta tak behöver inom kort bytas ut. Vad bör då Vansbro 

kommun som fastighetsägare göra med rökpörtet? Bidrag finns att söka hos Länsstyrelsen. 

Det går att direkt göra en ansökan för byggnadsvård och det finns även möjlighet att ansöka 

om att rökpörtet ska bli ett byggnadsminne.  

 

När det gäller bidrag till kulturhistoriska miljöer finns hos Länsstyrelsen bidrag att söka för 

byggnadsvård där syftet är att täcka kostnader för att använda ett särskilt material eller en 

speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet. När det gäller 

byggnadsminne kan Länsstyrelsen skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och 

anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Det är Länsstyrelsen, i samråd 

med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som 

byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för 

att ändras.  
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När det gäller ansökan om bidrag för byggnadsvård uppger Olle Lind, Antikvarie på 

Länsstyrelsen Dalarna att ett villkor för detta bidrag är att kommunen är med och finansierar 

halva kostnaden. Ett annat villkor för bidraget är att det ska användas för att bevara en 

speciell byggmetod, som i detta fall ett tak bestående av pärt. Väljs en annan byggmetod 

utgår inte bidrag. En ansökan om bidrag för 2022 bör lämnas in före 1 december 2021. Olle 

Lind som själv besökt rökpörtet på Oxfallet lyfter fram de värden som talar för att Vansbro 

kommun skulle beviljas bidrag för byggnadsvård. Det handlar om att rökpörtet är unikt i 

Dalarna och att det är tillgängligt för allmänheten eftersom det ägs av Vansbro kommun. 

Olle Lind betonar dock att ärendet först kan avgöras efter en ansökan.  

 

Konsekvenser 

Som en tillfällig lösning för att skydda rökpörtet finns idag en presenning som täcker taket. 

Om inte taket tätas under 2022 kommer skadorna på byggnaden att bli ännu mera 

omfattande och en byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde riskerar att bli förstörd.  

 

Beslutet expedieras till 
Samuel Hedström fastighetsförvaltare 

Erik Mååg ekonomichef 

Olle Wiking chef sektor service 
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KS Au § 170 Ärende KS 2021-01286 

Markanvisningsavtal om exploatering för bostäder i 
Bergheden, Äppelbo 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om 

exploatering för bostäder, del av fastigheten Ovanheden 4:9, Bergheden 

Äppelbo, mellan Vansbro kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB  

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-02 

Markanvisningsavtal  

Bilaga A Översiktskarta   

Bilaga B Gestaltning: (1) Illustration Bergheden och (2) Fasadritning 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle  2021-11-02 KS 2021–01286 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

per-erik.nilsson@vansbro.se 
Tel: 0281-75012   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

Markanvisningsavtal för exploatering för bostäder i 
Bergheden, Äppelbo 

Rekommendation till 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 ovan angivet område 

planläggs och bebyggs med flerbostadshus, enligt liknande utformning som 

presenteras i bilaga B. 

Kommunfullmäktiges beslut om Policy för kommunala markanvisningar i 

Vansbro kommun (KS 2021–00117) står I punkt 10 i policyn: 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut i fråga om markanvisningsavtal och 

markreservationer.  

Kommunfullmäktige beslutar i frågan om överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

 

Bakgrund 

Sakofalls bostadsutveckling AB har visat ett intresse att bygga bostadsrätter 

i området Bergheden i Äppelbo. Presenterad illustration och förslag är 

bostadsrätter, parhus i en plan. Åtgärden är planenlig.  

Konsekvenser 

Vid avslag om markanvisningsavtal så kommer exploateringen med 

redovisat förslag och gestaltning att utebli med Sakofalls Bostadsutveckling 

AB.  

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:per-erik.nilsson@vansbro.se
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Slutsats 

Markanvisningsavtal är ett första steg i processen mot ett 

marköverlåtelseavtal. Syftet är att exploatör och markägare ska verka för att 

området exploateras enligt överenskommen gestaltning. Avsiktsförklaring 

med ett markanvisningsavtal upprättas under en avtalad tid med målsättning 

till marköverlåtelse.  

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal  

Bilaga A Översiktskarta   

Bilaga B Gestaltning  

Beslutet ska expedieras till: 

Stina Jakobsson, Bygg- och miljöchef 

Emma Hogander, Plansamordnare  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 
 

MARKANVISNINGSAVTAL   Sid 1(2) 
 

 

 

 

Mellan Vansbro kommun, 212000–2130, (såsom markägare) nedan kallad Kommunen och 

Sakofall Bostadsutveckling nr 2, 559339–3886 nedan kallad Bolaget, träffat detta avtal. 

 

§ 1 
BAKGRUND 

Vansbro kommun har behov av bostäder. Bolaget har kontaktat        kommunen efter lämp-

lig mark att bygga bostäder. Bolagets avsikt är att bygga 10–12 bostadsrätter i Äppelbo. 

Bolagets presentation av tänkt bostadshus framgår av bilaga B. 

§ 2 
MARKANVISNING 

Vansbro kommun anvisar ett markområde som är markerat med ett ungefärligt läge och 

utformning på bilaga, A. Det anvisade markområdet är utgångspunkt och är idag plan-

lagt för bostäder (B1) 

 

Det anvisade markområdet ligger i Äppelbo, kallat Bergheden, i centrala delarna av Äp-

pelbo tätort.  

 

Denna markanvisning innebär att Bolaget från avtalets undertecknande och kommunala 

beslut till och med 2022-10-31, har en option att ensam förhandla med Kommunen om en 

överenskommelse om exploatering. Markupplåtelse skall sedan göras när det är möjligt 

att genomföra en fastighetsbildning. 

§ 3 
AVSIKTSFÖRKLARING/MÅL 

Kommunen och Bolaget skall tillsammans verka för att ovan angivet område bebyggs 

med flerbostadshus med liknande utformning som presenteras i bilaga B. 

 
§ 4 
 
DETALJPLAN 

 
Området är i dag planlagt för bostäder och stämmer överens med kommunens ambitioner att 
möjliggöra byggnation, enligt bifogat förslag från Sakofall bostadsutveckling. 



 
 

MARKANVISNINGSAVTAL 
 

§ 5 

 

 

 
Sid 2(2) 

TIDPLAN 

 

Området Bergheden är kommunal mark och planlagt för bostäder. Bolaget tar fram och 

tillhandahåller underlag för den tänkta byggnationen så det kan vara underlag och illustre-

ras i planen. 

 

Avstämning skall ske löpande och senast under maj 2022 skall en avstämning ske hur 

långt varje aktör kommit och hur tidsplanen ser ut framöver. Kommunen är den som initi-

erar detta eller bedömer att det skett. 

 

§ 6 

EKONOMI 

Bolaget står för kostnader för framtagandet av illustrationsmaterial och annat relevant 

underlagsmaterial för att kommunen ska kunna ta ställning till om det framlagda försla-

get fyller krav och ambitioner för platsen. 

 

§ 7 
ÖVRIGT 

Vansbro kommun anvisar ca 0,70 ha mark, enligt bifogad karta, till Bolaget. 

Denna markanvisning är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera par-

ten om inte överenskommelsen av exploatering enligt ovan träffas mellan Kommunen 

och Bolaget senast 2022-10-31. 
 

§ 8 

AVTALETS GILTIGHET 

Bolaget är medvetet om att detta avtal inte är bindande för en av kommunens beslutande 

organ har tagit sitt beslut. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna tagit vart sitt. 

 
Vansbro 2021-xx-xx 2021-xx-xx 

 

 

……………………….. ……………………… 
För Vansbro kommun  Tom Sakofall, Sakofall Bostadsutveckling nr 2  
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KS Au § 171 Ärende KS 2021-01259 

Ändring av detaljplan Korsnäsgården, Dala-Järna  

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

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 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-02 

Översiktskarta ändring av planområde  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor samhälle  2021-11-02 KS 2021–01259 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

per-erik.nilsson@vansbro.se 
Tel: 0281-75012   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

Ändring av detaljplan Korsnäsgården, Dala-Järna  

Rekommendation till 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande  

Översiktskarta ändring av planområde  

 

Beslutet ska expedieras till: 

Bygg -och miljöchef, Stina Jakobsson  

Plansamordnare, Emma Hogander  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:per-erik.nilsson@vansbro.se
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KS Au § 173 Ärende KS 2021-01238 

Avsiktsförklaring angående familjecentral i Vansbro 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Förvaltningen får i uppdrag att omgående påbörja samverkan med Region 

Dalarba 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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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

 2021-10-21 KS 2021-01238 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

Sektorchef utbildning Lars 
Lisspers 

  

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Avsiktsförklaring angående familjecentral i Vansbro 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

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 under 2023. 

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 Regionen finns ett värde i att 

båda huvudmännen tecknar en avsiktsförklaring för att ge legitimitet till 

arbetet. 

Bakgrund 

Frågan om att starta en familjecentral i Vansbro har diskuterats i samverkan 

med Vårdcentralen under flera år. 2017 beslutade Regionen om en strategi 

med ambitionen att medverka till att familjecentraler ska införas i länets alla 

kommuner.  

En familjecentral är en fullt ut samlokaliserad verksamhet inkluderande 

mödrahälsovård, barnhälsovård, kommunal öppen förskola och 

socialtjänstens förebyggande verksamhet. Till denna obligatoriska bas kan i 

en förlängning andra lokala aktörer knytas såsom föreningar, organisationer 

och myndigheter. Samverkan innefattar samarbete och samordning mellan 

huvudmännen, verksamheter och yrkesgrupper. Samordning utgör en 

grundläggande förutsättning för möjligheten till funktionellt samarbete i 

vardagen med ett salutogent och hälsofrämjande arbetssätt och som kan 

bidra till minskade skillnader i hälsa. 

Motbakgrund av detta har ett arbete påbörjats med att ta fram förslag på hur 

en familjecentral kan se ut i Vansbro. Då en familjecentral i högsta grad är 

ett samverkansprojekt mellan kommunen och Regionen finns ett värde i att 

båda huvudmännen tecknar en avsiktsförklaring för att ge legitimitet till 

arbetet. Socialchef och biträdande verksamhetschef för vårdcentralen 

Vansbro informerade Polsam den 3 september 2021 om det förslag till 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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avsiktsförklaring som utarbetats. Bilaga - Avsiktsförklaring angående 

familjecentral i Vansbro 

Nästa steg i processen är att gemensam utarbeta underlag till 

samverkansavtal, och tidigare har arbetsgrupper jobbat med att ta fram 

funktionsprogram. Förslaget till samverkansavtal kommer att ligga till grund 

för ett slutgiltigt ställningstagande om att starta verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Avsiktsförklaring angående familjecentral i Vansbro 

Beslutet ska expedieras till: 

Sektorchef lärande Lars Lisspers 

Sektorchef social omsorg Tobias Berg 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Region Dalarna                                                                               AVSIKTSFÖRKLARING 

Vansbro kommun                                                                           3  september 2021 

 

 

Avsiktsförklaring angående familjecentral i Vansbro 

Tillskapandet av en familjecentral i Vansbro kommun är något som är angeläget både för kommunen 

och regionen. Vi är överens om att gemensamt arbeta för att det startas en familjecentral i centrala 

Vansbro under 2023. 

Familjecentralen ska vara en fullt ut samlokaliserad verksamhet vars basuppdrag inkluderar följande 

verksamheter: 

 Mödrahälsovård (regionens ansvar) 

 Barnhälsovård (regionens ansvar) 

 Öppen förskola (kommunens ansvar) 

 Socialtjänstens förebyggande verksamheter (kommunens ansvar) 

Dessutom är vår avsikt att även följande verksamheter samlokaliseras i familjecentralen: 

 Samtalsmottagningen barn och unga (regionens ansvar) 

Ett gemensamt arbete startas omgående med målsättningen att en familjecentral kan etableras 

under 2023. En styrgrupp bestående av tjänstepersoner från regionen och kommunen leder arbetet 

och stämmer av mot POLSAM i Vansbro. Erforderliga beslut fattas inom respektive organisation. 

 

För Region Dalarna                                                                 För Vansbro kommun 

 

 

Ulf Berg, regionstyrelsen                       Stina Munters, kommunstyrelsens  

ordförande Region Dalarna                                                  ordförande Vansbro kommun 

 

Sofia Jarl, ordförande i hälso- och                                      Anneli Hultgren, ordförande i utskottet 

sjukvårdsnämnden Region Dalarna                                    omsorg Vansbro kommun 

 

                                                                                                    

                                                                                                  Torsten Larsson, ordförande i utskottet  

                                                                                                  lärande Vansbro kommun 
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KS Au § 174 Ärende KS 2021-01110 

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

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

sammanträdet 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 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

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 

sammanträdet 2022. 

Beslutsunderlag 

Rapport – Avtalsuppföljning entreprenadavtal särskilt boende och hemtjänst 

Adium en del av Förenade Care 2021. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor äldreomsorg 2021-10-28 KS 2021-01110 

Verksamhetschef enligt hälso- 
och sjukvårdslagen 
Yvonne Danielsson 
Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Lis Frost Danielson 

  

   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

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

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut. 

1. Uppföljning av pågående entreprenadavtal med Adium en del av 

Förenade Care föranleder krav på en handlingsplan. Leverantören 

ska senast 211231 inkomma till kommunstyrelsen med 

handlingsplan på identifierade risker. 

Alt.  

2. Uppföljning av pågående entreprenadavtal med Adium en del av 

Förenade Care föranleder inget krav på handlingsplan. 

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. 

Bakgrund 

Adium en del av Förenade Care har varit verksamma i Vansbro kommun 

sedan 2012 enligt LOU. Företaget fick förnyat förtroende för ny 

avtalsperiod med start 2016-04-01 och avtalsslut 2022-03-31. Under 

pågående avtalsperiod övergick Adium omsorg AB att ingå som en del av 

Förenade Care. 

Rapporten har kommunicerats med leverantören som har getts möjlighet att 

ge synpunkter på faktauppgifter i rapporten. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Uppföljningen har sammanställts i en rapport. 

Slutsats 

Bedömningen är att leverantören har en fungerande verksamhet, det har 

dock identifierats risker inom några områden.  

Beslutsunderlag 

Rapport – Avtalsuppföljning entreprenadavtal särskilt boende och hemtjänst 

Adium en del av Förenade Care 2021. 

Beslutet ska expedieras till: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lis Frost Danielson 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, Yvonne Danielsson 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

RAPPORT 

Ärende 

 Socialt stöd och omsorg 2021-10-21 2021-01110 

Verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 
Yvonne Danielsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Lis Frost-Danielsson 

  

   

   

Avtalsuppföljning entreprenadavtal särskilt boende och 

hemtjänst Adium en del av Förenade Care 2021 

Bakgrund 
Adium en del av Förenade Care har varit verksamma i Vansbro kommun sedan 2012 enligt Lagen om 
offentlig upphandling. Företaget fick förnyat förtroende för ny avtalsperiod med start 2016-04-01 
och avtalsslut 2022-03-31. 
Företaget ansvarar för 10st särskilda boendeplatser och 6st korttidsplatser uppdelade på 
Mellangården och Norrgården i Äppelbo samt träffpunktsverksamhet och hemtjänstdistrikt Äppelbo 
med varierat antal brukare beroende på de beslut om insatser som finns. 

Tillvägagångssätt och metod  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på socialt stöd och omsorg bokade dag och tid för 
avtalsuppföljning med verksamhetschef på Adium en del av Förenade Care i Äppelbo, samt 
informerade om tillvägagångsättet. Avtalsuppföljningen genomfördes 2021-10-19 med besök på 
plats Äppelbo. 

Avtalsuppföljningen har skett genom att en enkät med frågor utifrån gällande avtal, lagstiftning och 
förfrågningsunderlag som skickades till verksamhetschefen på Adium en del av Förenade Care. 
Enkäten besvarades och skickades åter till kommunens MAS. Enkäten användes sedan som underlag i 
samband med besöket och intervjuerna på plats. Vid uppföljningstillfället deltog Adium en del av 
Förenade Care verksamhetschef, biträdande verksamhetschef tillika legitimerade sjuksköterskor, två 
medarbetare, från Vansbro kommun deltog verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
MAS. Rapporten har kommunicerats med Adium en del av Förenade Care som har getts möjlighet att 
ge synpunkter på faktauppgifter i rapporten. 

Resultat  

Träffpunkt 

Förebyggande insats i form av träffpunkt för seniorer i Äppelbo på seniorboendet Sörgården har inte 
genomförts under rådande Covid-19 pandemi och dess rekommendationer för personer 70+. Detta 
har kommunicerats med kommunen. Träffpunkten kommer inte att återupptas förrän 1 december 
2021.  Det har tidigare sagts att träffpunkten skulle öppna så snart rekommendationerna tillåtit 
detta, dvs. 1 oktober. Orsaken till att träffpunkten inte återupptas i samband med upphörda 
restriktioner uppger leverantören är att ingen planering skett i tid samt att det inte finns någon 
tillgänglig personal för denna aktivitet.  
 
 
 



Trygghet och god tillgänglighet 
Socialstyrelsens brukarundersökning gällande trygghet och god tillgänglighet är inte genomförd av 
Socialstyrelsen och därför finns inget resultat från den att redovisa.  
Enligt leverantören upplever den enskilde trygghet och god tillgänglighet. 
 
Gott bemötande och integritet 
Leverantören uppger att deras verksamhet gällande omvårdnaden, hälso- och sjukvården och 
omsorgen genomsyras av ett gott bemötande då det inte enligt leverantören inkommit några 
klagomål/synpunkter gällande gott bemötande och integritet. 
 
Delaktighet och meningsfullhet 
Leverantören uppger att de enskilda är delaktiga och har inflytande över insatsernas utformning och 
tider för när insatserna ska ges. Detta genom att genomförandet planeras tillsammans med den 
enskilde och när den enskilde ger medgivande om det deltar närstående vid planeringen. I händelse 
av avvikelser/brister/klagomål ang. delaktighet och inflytande rapporteras dessa och dokumenteras i 
avvikelsehanteringssystem, åtgärdas och följs upp. 
 
Verksamhetssystem 

Leverantören och medarbetarna uppger att personal känner till rutinen att dagligen kvittera 
nyinkomna uppdrag i verksamhetssystemet, men dokumentation av kvittering sker inte i 
daganteckning utan informationen om kvitterade uppdrag rapporteras från mun till mun.  
 
Risk:  

 Att medarbetarna inte får dokumenterad information om nya kvitterade uppdrag och 
därmed inte har kännedom om vad som ska utföras 

 Att enskilda inte får de beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) alternativt åtgärder 
rörande hälso- och sjukvård och därmed finns en risk för ett missförhållande/vårdskada 

 
Information 
Leverantören uppger att det vid varje boendehus finns blanketter för synpunkter/klagomål samt en 
brevlåda att lämna dessa i. Leverantören uppger vid intervjun att medarbetarna har kännedom om 
rutinen och hantering av klagomål/synpunkter. Vid intervjun med medarbetarna framkommer att de 
inte har kännedom om rutinen och hanteringen av klagomål/synpunkter. Verksamhetschef hanterar 
inkomna synpunkter/klagomål.  
 
Risk: 

 Att synpunkter/klagomål inte kommer till ledningens kännedom utan stannar hos 
medarbetarna 

 
Genomförandeplan 
På särskilt boende och inom hemtjänst upprättar kontaktman en genomförandeplan inom 14 dagar. 
På korttidsboende upprättas genomförandeplan inom tre dagar. Dock har leverantören ingen 
egenkontrollpunkt på att säkerställa att det sker inom uppgiven tidsram. 
 
Risk:  

 Att den enskildes genomförandeplan inte upprättas inom angiven tidsperiod. 
 
Hälso- och sjukvård 
Leverantören uppger att dokumentationen kring hälso- och sjukvård inom särskilt boende/korttids 
sker i hälsoärende i verksamhetssystemet Treserva. Det framkommer att leverantören inte alltid 
fördelar vårdplaner till omvårdnadspersonal i den omfattning som behövs. 



Omvårdnadspersonalens dokumentation i fördelade vårdplaner varierar då det framkommer att de 
inte har tillräcklig kännedom och kunskap om förfarandet gällande dokumentationen i fördelade 
vårdplaner. 
 
Risk:  

 Att nödvändig dokumentation enligt hälso- och sjukvård inte sker enligt författning 

 Att omvårdnadspersonalen inte får vetskap om och kan utföra fördelade hälso- och 
sjukvårdsåtgärder 

 
Mathantering och måltider 
Leverantören uppger att de i särskilt boende/korttids tillhandahåller näringsriktig heldygnskost av 
god kvalitet. Under våren 2021 bytte leverantören matleverantör för att bl. a säkerställa 
näringsvärdet i kosten. Leverantören anser att måltiderna inklusive mellanmål är jämnt fördelade 
under dygnet. Leverantören uppger att de erbjuder nattmål till de som så önskar på särskilt 
boende/korttids. Leverantören uppger att de genomför mätning av nattfasta 2ggr/år, vår och höst. 
 
Trygghetslarm 
Leverantören uppger att de inte har kunskap om hur man gör funktionskontroll av trygghetslarmen 
inom hemtjänsten. Leverantören har fått samma utbildning som kommunens verksamheter fick i 
samband med införandet av digitala larm. Sedan leverantören av trygghetslarm bytte plattform har 
leverantören (Adium) inte utfört någon funktionskontroll av trygghetslarmen, detta p.g.a att 
leverantören inte hittar var i den nya plattformen funktionskontrollen utförs. 
 
Risk: 

 Att den enskildes larm inte går fram i systemet och att den enskilde inte får hjälp när den 
larmar 

 Att larmen är ur funktion utan att leverantören har kännedom om och åtgärdar detta 
 
Ledningssystem  
Leverantören uppger att de har en blandning av Förenade Care och Adiums kvalitetsledningssystem. 
Förenade Care rutiner finns digitalt medan Adiums rutiner finns i pappersform i en pärm. 
Leverantören uppger att när Adiums rutiner upphör att gälla övergår verksamheten till att följa 
Förenade Care rutiner. 
 
Risk:  

 Att medarbetarna inte hittar gällande rutiner då de behöver söka på flera ställen 

 Att medarbetarna följer Förenade Care rutin trots att Adiums rutin gäller 
 
Nyckelhantering  
Leverantören uppger att personalen i hemtjänsten använder sig av huvudnyckel till lägenheterna på 
Sörgården, detta trots påpekanden om detta tidigare. 
 
Risk:  

 Att medarbetarna har tillgång till alla lägenheter, dvs till lägenheter som inte har insatser av 
hemtjänst 

 
Avvikelser 
Leverantören har inte lämnat in kvartalsvis sammanställning av rapporterade avvikelser till 
kommunen 2021. Leverantören har lämnat in en kortfattad sammanställning för de åtgärder som 
vidtagits kopplade till rapporterade avvikelser på enheterna. Det saknas analys utifrån de 
rapporterade avvikelserna och de åtgärder som vidtagits. 



 
Risk:  

 Att kommunen inte får kännedom om de avvikelser som sker i leverantörens verksamhet 
enligt gällande avtal 

 
Lex Maria och Lex Sarah 

Leverantören uppger att det inte har kommit in några rapporteringar som föranlett utredning enligt 
Lex Sarah eller Lex Maria. 
 
Personal 
Leverantören uppger att det under 2021 funnits svårigheter att rekrytera omvårdnadsutbildad 
personal.  
 
Egenkontroll  
Leverantören uppger att man gör egenkontroller på nattfasta och basal hygien. 
 
Uppföljning handlingsplan 2020 
Vid avtalsuppföljning 2020 så identifierades ett antal risker i leverantörens verksamhet. Leverantören 
upprättade en handlingsplan som även inkluderade en tidsplan. En del av riskerna har åtgärdats 
enligt plan, dock finns det risker som kvarstår att åtgärda. De risker som kvarstår redovisas i denna 
rapport.  
 

Sammanfattande bedömning 
Bedömningen är att leverantören har en fungerande verksamhet, det har dock identifierats risker 

inom några områden. 
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2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 175 Ärende KS 2021-01284 

Bemanningsekonomi, uppföljning 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 på 

KS 2020-09-15, §175 att lyftas ur åtgärdsplanen och redovisas separat till 

kommunstyrelsen varannan månad (vart annat sammanträde). 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 olika delar som exempelvis heltid som norm inklusive 

tillämpningsanvisningar för hur man ska bemanna verksamheterna 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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 



  1(8) 

Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se 

 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Verksamhetsstöd personal/HR 2021-11-03 KS 2021001284 
 

Personalchef Lillemor Tännström   

lillemor.tannstrom@vansbro.se   

Tel: 0281-75004   

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

BEMANNINGSEKONOMI, uppföljning. 

 

Rekommendation till 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 kommer att presenteras för KSAU i nuvarande kedja.  

Ärendet 

Bemanningsekonomi var tidigare en del i åtgärdsplanen men beslutades på KS 2020-09-

15, §175 att lyftas ur åtgärdsplanen och redovisas separat till kommunstyrelsen 

varannan månad (vart annat sammanträde). 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 

olika delar som exempelvis heltid som norm inklusive tillämpningsanvisningar för hur 

man ska bemanna verksamheterna 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.  

Nedan följer en kort uppdatering av ingående delar som kommunstyrelsen beslutat om 

uppföljning kring. Datumen för uppdateringen finns som tidigare under varje rubrik. 

Bilaga:  Uppföljning av bemanningsekonomi september -oktober 2021, 2021-11-03 
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Uppföljning av bemanningsekonomi september - oktober 2021 

 

Bemanningsfunktionen 

2021-11-03 

Samordnaren för bemanningen har med Heltid som norm som en grund, arbetat fram en 

plan (inklusive tidplan) för arbetet med att få en central bemanning på plats. Det 

tillsammans utgör grunden för personalförsörjning i Vansbro kommun.  

 

Planen kommer att presenteras för KSAU i nuvarande kedja och föreslås att ersätta 

denna uppföljning av bemanningsekonomi framöver. 

 

2021-08-25 

Samordnare för bemanningen är på plats sedan 1 augusti och har under de första 

veckorna besökt verksamheterna inom äldreomsorgen, lärt känna kommunens 

organisation och satt sig in i det arbete som gjorts hittills. En plan för det fortsatta 

arbetet är under framtagande. 

Bristen på vikarier har gjort det svårt för bemanningen att tillsätta behoven, vilket 

innebär att verksamheterna har behövt planera om bland ordinarie personal. Detta leder 

också till visst missnöje bland medarbetarna.  

Internt på bemanningen pågår ett arbete med att se över rutiner för att det ska vara 

likvärdigt på alla ställen, Pandemin har gjort att man gått ifrån vissa rutiner som 

behöver implementeras igen.  

 

2021-04-21 

Rekrytering av samordnare för bemanningen är genomförd och samordnare finns på 

plats i Vansbro 1 augusti 2021. Under mars och april har bemanningsfunktionen främst 

hanterat tillsättning av korttidsvikarier inom SÄBO och hemtjänst. Förskolan har haft 

stora behov av vikarier, men det finns inte tillräckligt med vikarier. Från hösten räknar 

vi med att kunna anställa vikarier centralt.  

 

2021-02-24 

Under januari och februari har arbetet till stor del gått ut på att bemanna akut frånvaro i 

verksamheterna. Bemanningsfunktionen har haft helgberedskap sedan nyår för att stötta 

verksamheterna med vikarietillsättning när behovet var som störst.  

Då dispens beviljades för den budgeterade tjänsten som samordnare har den annonserats 

och urval av inkomna ansökningar pågår.  

 

2020-12-15 

En central bemanning med vikarier anställda centralt kommer inte att kunna vara i drift 

till 1 januari 2021 som planen tidigare varit.  

 

Som tidigare aviserats handlar det bland annat om arbetet med Corona och i samband 

med det den vikariehanteringen som genererat merarbete som inte vi kunde förutse, men 

det handlar också om att det varit frånvaro på personalsekreterarsidan som medfört att 

arbete behövts prioriteras om och endast akuta delar har kunnat utföras.  

I budgeten för bemanningsfunktionen finns budget för en 1.0 samordnare och 1,5 

bemanningsassistent. Samordnartjänsten har varit vakant under 2020 då de 

arbetsuppgifterna tillfälligt omfördelades till personalsekreterare för att på ett effektivt 

sätt lägga grunden till en väl fungerande enhet innan rekrytering skulle påbörjas. För att 
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bemanningen ska fungera framöver på det sätt som vi planerat tillsammans i 

ledningsgruppen behöver den vakanta tjänsten tillsättas och vikarier börja anställas 

centralt.    

 

Under november har kost, lokalvård och funktionshinderområdet börjat nyttja 

bemanningsfunktionen för bemanning av korttidsfrånvaro. Det innebär att alla 

vikarietäta verksamheter utom skolan nu nyttjar bemanningsfunktionen. Införande av 

funktionshinderområdet har inneburit att en hel del systeminställningar har behövt göras 

för att möta behovet av att göra beställningar på jourpass. Detta fungerar nu 

tillfredsställande.  

 

Dialog kommer att tas i ledningsgruppen kring fortsatt arbete med eventuell central 

bemanning. 

 

2020-10-14 

LSS har utbildats i PAN och Bilaga J, och i hur man ”beställer” vikarier i Heroma. På 

grund av frånvaro inom LSS har man skjutit på införandet från 19 oktober till 2 

november och från då kommer LSS att nyttja bemanningsfunktionen för bemanning av 

kortidsfrånvaro. 

Tisdag 20 oktober ska bemanningen träffa kost- och lokavårdschef för att planera 

införandet i bemanningen som beräknas starta i mitten av november.  

Inför central bemanning är riskbedömning gjord på följande arbetsplatser;  

 barnomsorgen,  

 LSS,  

 äldreomsorgen 

 lokalvård 

 kost 

 hemtjänst 

 bemanningen (utifrån ökade arbetsuppgifter) 

På grund av Corona så finns risk att vi inte hinner få en fullt fungerade central 

bemanningsenhet helt i drift till 1 januari då mycket av arbetet under 2020 hittills 

handlat om operativa insatser i det dagliga arbetet.  

Planering kring Bemanningsfunktionens organisation, hur den ska se ut, och vara 

bemannad pågår, liksom ekonomiska beräkningar av omfattningen av vikarier som kan 

behövas för att täcka de behov som finns. Exempelvis behöver vi göra en budget för 

introduktion och andra kostnader som kan uppkomma för de timvikarier som ska 

anställas i bemanningen. 

 

2020-08-12 

Bemanningen servar i dagsläget Särskilda boenden, hemtjänsten och förskolor med 

vikarier.  

Dessa verksamheter fanns i bemanningen tidigare men under årets första månader har 

arbetet riktats in på att effektivisera arbetssättet för chefer och beställare.  
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Hemtjänsten tillsätter fortfarande sina akuta behov själva då de inte har möjlighet att 

vänta tills bemanningen är på plats på morgonen men alla övriga vikariebehov söks 

numer direkt i personalsystemet Heroma.  

En plan finns att det ska finnas en fullt fungerande central bemanningsenhet från januari 

2021 vilket innebär att arbetet med hur en ny organisation ska se ut har startat och 

förväntas vara klar i början av hösten.  

 
Jotib 

2021-11-03 

Ingen ny information finns.  

2021-08-25 

Ingen ny information finns, kompletteringar kan komma efter dagens datum 

 

2021-04-21 

 

2021-02-24 

Planen är att cheferna inom hemtjänst ska testa köra deras modul under 4 veckor men 

det har hittills inte funnits den tiden. De kommer att göra ett omtag. 

Schemautbildningen har varit mycket bra och vi ser över möjligheten att få den för 

chefer även på Säbo. Tillgången till deras modul ingår i priset. Bedömningen hittills är 

att hemtjänst redan gjort avsedd besparing och vi har en effektiv resursplanering. (text 

av Elisabeth Hekkala) 

2021-02-24 

Jotib kommer att tas upp som överläggning på KSAU den 9 mars för att då 

återrapportera ärendet. Medverkande på KSAU förutom personalchef även socialchef. 

 

2020-12-15 

Arbetet med Jotib fortsätter, framförallt inom hemtjänsten kring schemaplanering. Nya 

chefer har introducerats i metoden och arbetet fortsätter med stöd från Jotib den 26 

januari.  

2020-10-14 

Socialchef har beslutat att fortsätta arbetet med Jotib inom Hemtjänsten och 

äldreomsorgschefen har kallat till ett första möte (av fyra) den 10 november. Övriga 

datum är 30 november, 8 december och 26 januari.  

2020-08-10 

Projektet var tänkt att löpa under våren och avslutas 31 juli 2020. På grund av den 

rådande situationen så är vårens planerade möten inställda. När projektet är avslutat är 

planen att varje chef/planerare ska ha en god grund för sitt fortsatta arbete med att 

effektivt planera sin verksamhet efter behovet.  
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Heltid som norm 

2021-11-03 

Samordnaren för bemanningen har med Heltid som norm som en grund arbetat fram en 

plan (inklusive tidplan) för arbetet med att få en central bemanning på plats. Det 

tillsammans utgör grunden för personalförsörjning i Vansbro kommun.  

 

Planen kommer att presenteras för KSAU i nuvarande kedja och föreslås att ersätta 

denna uppföljning av bemanningsekonomi framöver. 

 

Ny arbetsgrupp är igång och först ut med ett större arbete kommer Söderåsens 

äldreboende att vara. Information kring detta kommer på KSAU via samordnaren för 

bemanningen. 

 

2021-08-25 

Samordnaren för bemanningen har med hjälp av controller och HR arbetat med denna 

fråga under de veckorna hon varit på plats. Hon har sedan tidigare erfarenhet av dessa 

frågor från den kommun hon arbetade i. Ett material för information till chefer, 

medarbetare och politik är under framtagande. Även kontakterna med fackliga 

organisationer har återupptagits. 

 

2021-04-21 

Heltid som norm ska återupptas och kommer att vävas in i arbetet med central 

bemanning.  

 

2021-02-24 

Arbetet med heltid som norm är som tidigare påpekats en viktig del i vårt arbete som 

attraktiv arbetsgivare och det är en lika viktig pusselbit i vårt arbete med central 

bemanning. Arbetet kommer att tas vidare i och med att fackförbundet kommunal och 

SKR återupptar arbetet som legat vilande. För vår del ska vi arbeta vidare med frågan 

kring ett avtal för att få det på plats.  

2020-12-15 

Avtalsrörelsen är klar och arbetet med Heltid som norm ska fortsätta. SKR har under 

november och december 2020 bjudit in till tre konferenser  

1. Heltidsresan och lärdomar av Corona 2020- 

2. Jämställdhet och pension 

3. Att genomföra en förändringsresa.  

 

På grund av vakanser har deltagande från personalfunktionen inte varit möjlig. Inbjudan 

har som vanligt även har gått till fackliga organisationer och arbetsgruppen för heltid. 

Ingen medverkan från Vansbro kommun har skett vid dessa konferenser och nya 

inbjudningar kommer efter nyår då även den lokala arbetsgruppen behöver fortsätta sitt 

arbete.    

 

2020-10-14 

Arbetet är i dagsläget fortsatt pausat, tills avtalsrörelsen kommer lite längre. När 

kommunal vill fortsätta hantera frågan har vi ett bra grundarbete gjort i och med de 

tillämpningsanvisningar som finns framarbetade. 

2020-08-10 
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Planen och målet är att senast 2021 ha ett lokalt kollektivavtal kring heltid tecknat med 

Kommunal. 

Projektgruppen har haft månatliga avstämningar. På den senaste avstämningen där man 

skulle fastställa Tillämpningsanvisningarna för heltid i Vansbro kommun meddelade 

Kommunal att man ville pausa arbetet tills avtalsrörelsen var klar. På grund av det och 

även på grund av Covid-19 har förhandlingarna med Kommunal nu skjutits upp till 

oktober. Det innebär att det omfattande projektet ligger på is till då.  

Schemaplanering 

2021-11-03 

Schemaplanering i de verksamheter som ingår i heltid som norm kommer att ingå i 

arbetet med central bemanning.  

 

Utvärdering av schemat på Bergheden har inte gjorts ännu, men rektor och HR-

generalist har kontakt kring den frågan 

 

2021-08-25 

Utvärdering av det arbete med schemaplanering som genomförts på Bergehedens skola 

hanns inte med före sommaren. Den allmänna uppfattningen bland medarbetarna där är 

att det varit positivt varför samma arbetssätt planeras att införas på Parkskolan under 

hösten. Utvärdering ska ske under september månad och presenteras för rektorsgrupp 

och i LSAM under hösten. 

 

Nu finns iKnows utbildning i vår utbildningsportal och den kommer att användas som 

ett stöd till chefer och schemaläggare.  

 

2021-04-21 

Berghedens skola schemaplanering 

Utvärdering av det projekt som pågått på Berghedens skola behöver utvärderas för att 

kunna fatta beslut om vidare införande på fler skolor.  

 

Övrig schemaplanering 

Den utbildning som iKnow skulle släppa finns nu och vi kommer när samordnaren är på 

plats genomföra den och gå vidare med det i samband med utveckling av bemanningen. 

 

2021-02-24 

Fortfarande har inte den utlovade utbildningen i schema och schemaplanering från 

iKnow släppts och det finns inte många andra på marknaden.  Vi letar nu efter andra 

alternativ och arbetet med schemaplanering kommer att bli en viktig arbetsuppgift för 

den som anställs som samordnare i bemanningen.  

 

2020-12-15 

Den webbutbildning som företaget iKnow har utlovat har ännu inte släppts. Datum har 

inte lämnats.  

Under november månad har prioritering av schemaläggning inom äldreomsorgen och 

jul/nyår prioriterats. Övriga schemaarbeten har inte kunnat genomföras inom 

äldreomsorgen. 
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På Berghedens skola har schemaläggningen för period två pågått under oktober och 

november. Som alltid uppstår saker som man inte tänkt på och som behöver lösas. Detta 

ses som positivt och arbetet går framåt. Det krävs några perioder för att hitta rätt 

arbetssätt. Personalsekreterare har som en del i detta arbete träffat medarbetarna på APT 

och informerat om arbetstidsförläggning och lärarnas avtal (bilaga M). 

2020-10-14 

Iknow har meddelat att de är försenade med utbildningen och inte kan leverera den som 

planerat. 

 

En översyn av rekryteringsmönstret utifrån dispensförfarandet pågår med utgångspunkt 

från material som finns i och med dispensförfarandet. De delarna kommer sedan att 

finnas med i planeringen kring central bemanning. 

På Berghedens skola har ett arbete kring lärarnas schema påbörjats. Det handlar om att 

använda de möjligheter som Bilaga M ger med (tre) schemaperioder med olika 

veckoarbetstid. Syftet är att skapa en mer förutsägbar arbetssituation för lärarna och 

tydliggöra uppdragen på ett bättre sätt. Arbetet sker i samarbete med rektor, fackliga 

organisationer och personalsekreterare. 

2020-08-10 

Webbaserad utbildning i personalekonomi för alla chefer samt controllers och 

personalsekreterare ska ske under våren 2020. Utbildningen är under framtagande av 

Iknow och vi är en av de första kommunerna som ska få prova den. Den beräknas 

lanseras april/maj och kommer att vara uppdelad i tre-fyra webutbildningsdelar och 

kommer att vara både individuellt på chefsnivå och för hela arbetsgrupper.  

Personalfunktionen har varit ett stöd till chefer och planerare i samband med 

verksamhetsförändringar. Just nu är det största arbetet kring förändringarna av platser 

på Bäckaskog. 

 

Kom och gå 

2021-11-03 

Ingen uppdatering finns 

 

2021-08-25 

Stora delar av kommunens medarbetare stämplar idag men det är fortfarande flera 

områden som inte startats upp i Kom & Gå. Ett problem som blir allt tydligare är att det 

blir väldigt många ärenden som har sitt ursprung i stämplingar för chef att hantera och 

att detta äter chefers tid. En åtgärd för att lösa detta är att erbjuda nya 

informationstillfällen för medarbetare där de instrueras hur de själva kan göra för att det 

inte ska uppstå ärenden för chef att hantera samt att se till att instruktioner sitter bredvid 

alla terminaler. En annan åtgärd är att teckna ett flextidsavtal som kan gälla fler 

yrkeskategorier. 

 

2021-04-21 

Under vintern 2020 - 2021 har arbetet med att föra in fler verksamheter i Kom & Gå 

legat på is. Två bakomliggande orsaker till detta är personalbrist inom 

personalfunktionen och pandemin.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


  8(8) 

Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se 

 

Det fortsatta arbetet med införande av Kom & Gå består av två delar. Dels att teckna 

flextidsavtal som gäller för fler yrkeskategorier. Dels att planera, informera och sätta 

upp terminaler inom skolan.  

 

2021-02-24 

Ingen uppdatering finns att delge 

2020-12-15 

De verksamheter som planerats start för under hösten är igångsatta. Hantering av 

stämplingar kräver en hel del administration från både chefer och löneadministratörer. 

Till viss del skulle administrationen kunna minskas med ett begränsat flextidssaldo i de 

verksamheter där det är möjligt. Vi har också flera verksamheter som skulle gynnas av 

flextidsavtal vid införande. Nästa steg är att påbörja arbetet med flextidsavtal. 

2020-10-14 

IT-funktionen har kunnat prioriterat arbetet med att sätta upp terminaler på Parkskolan, 

Jofsen, Spiken och 37:an. Nästa steg är att personalsekreterare under v 43 och 44 

besöker dessa arbetsplatser för uppstart och för att hjälpa medarbetarna och cheferna 

igång. Uppstart kommer även att ske på köken och på fritids Triangeln. 

 

Fler terminaler sätts även upp på Smedbergsskolan (lärarrum och expedition) och 

Biblioteket i Dala-Järna.  

 

I samband med arbetet med Kom och gå-införandet behöver flextidsavtalet ses över.  

 

2020-08-10 

Under vintern har följande arbetsplatser börjat använda Kom och gå; Hemtjänsten 

Vansbro, Bergheden skola och fritids, Fenix, Dagcenter och Unikum. 

Arbetet med att införa fler arbetsplatser har försenats den senaste månaden på grund av 

att omprioriteringar av arbetsuppgifter behövts göras, bland annat på grund av Corona. 

De arbetsplatser som var planerade för ett införande under mars/april var: Parkskolan, 

Triangelns fritids, Vaktmästare, Spiken och 37:an. Dessa införanden behöver skjutas 

fram. Planering för införande på övriga skolor har varit senast vid höstterminens start. 

Detta kan nu också bli förskjutet utifrån rådande coronasituation.  

Vid införande möter vi olika problematik på olika arbetsplatser som behöver hanteras på 

olika sätt. När vi nu går in med lärare och medarbetare med jour uppstår andra frågor än 

de vi stött på tidigare. För att få ett så smidigt införande som möjligt behöver vi 

utvärdera hur det fungerar för de första arbetsplatserna som gått in innan vi går vidare 

med övriga.  

Det vi får till oss från de arbetsplatser som går in är framförallt ett önskemål om att 

koppla ett flexsaldo till stämplingen. Hanteringen av stämplingar medför ökad 

administration för chefer. Vi behöver i nästa steg utvärdera om ett begränsat saldo kan 

ge positiva effekter. 
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KS Au § 181 Ärende KS 2021-01153 

Granskning av delårsrapport för den gemensamma 
Hjälpmedelsnämnden 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av delårsrapport för den 

gemensamma Hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-17 

Granskning av delårsrapport för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-17 2021-01153 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Granskning av delårsrapport för den gemensamma 
Hjälpmedelsnämnden 

 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av informationen 

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.  

Beslutsunderlag 

Granskning av delårsrapport 
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Region Dalarna
Revisorerna KOMMiJ3’1b

2021 -10- 0

Länets kommunrevisorer

Granskning av delårsrapport för den gemensamma hjälpmedelsnämnden

Bifogat återfinns KPMG:s granskning av delårsrapporten per 2021-07-3 1 för
den mellan komnrnnerna och regionen gemensamma hjälpmedelsnämnden.

falun 202 1-09-29



Grans kn i ngs rapport

Hjälpmedelsnämnden Dalarna

På uppdrag av Region Dalarnas förtroendevalda revisorer har vi översiktligt granskat
nämndens delårsrapport per 2021-07-31.

Granskningen har omfattat

• Översiktlig granskning av nämndens delårsbokslut

• Genomgång och bedömning av nämndens måluppföljning

Nämnden prognostiserar ett ekonomiskt resultat för helåret på 0,4 mkr vilket motsvarar
budgeterat resultat.

För verksamhetsmålen lämnar nämnden en prognos där tio av tretton mål nås medan
tre mål delvis nås.

Ingenting har framkommit i vår granskning som tyder på att nämndens resultatprognos
eller egna bedömningar av måluppfyllelse skulle vara felaktiga.

Falun 2021-09-28

KPMG AB

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor
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2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 182 Ärende KS 2021-01178 

Dalarnas kommunförbund Årsredovisning 
revisionsberättelse 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

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 

Förslag 

Ordförandens förslag: 
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2021-11-17  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av Dalarnas kommunförbunds årsredovisning 

2020. 

Beslutsunderlag 

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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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-17 2021-01178 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Dalarnas kommunförbund Årsredovisning revisionsberättelse 
2020 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av informationen 

Ärendet 

Föreligger revisionsberättelse för Dalarnas kommunförbund.  

Revisionen gör 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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Beslutsunderlag 

Årsredovisning Dalarnas kommunförbund 2020 publicering 

Revisonsberättelse Dalarnas kommunförbund 2020 publicering 

Protokollsutdrag Dalarnas kommunförbund 2021-05-19 § 27 Godkännande 

årsredovisning 
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Styrelsen för Dalarnas Kommunförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31.
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmännt om verksamheten
 
Dalarnas Kommunförbund (DKF) är en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län. Förbundets
uppgifter är:
 
- Att inom länet stödja och främja den kommunala självstyrelsen
- Att tillvarata kommunernas intressen
- Att medverka i kommunernas samverkan med regionkommunen Region Dalarna
- Att initiera och driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer
- Att samarbeta i konkreta frågor med kommunala förbund i övriga län.
- Att i övrigt bistå kommunerna i deras verksamhet inom de områden medlemmarna bestämmer
 
DKF har kommit till för att Dalarnas kommuner vill ha ett forum för samverkan och erfarenhetsutbyte på
högsta strategiska organisationsnivå i kommunerna. En annan viktig orsak till förbundets tillkomst är att
skapa en organisation för den kommunala medverkan i det nya Region Dalarnas regionala
utvecklingsarbetet.
 
DKF bildades 2018-05-30 som en följd av att kommunalförbundet Region Dalarna upphörde 2018-12-31
och Landstinget Dalarna övertog uppgifter och namn 2019-01-01. 
 
Föreningen har sitt säte i Falun.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Utredningen om framtida huvudmannaskap för GYSAM har slutförts, och beslut har fattats att flytta över
huvudmannaskapet för GYSAM till Dalarnas kommunförbund. Därutöver har beslut fattats att Falu
kommun blir värd för GYSAM.
 
Främjande av ändamålet
 
Den sedan tidigare initierade utredningen om DalaVux (vuxenutbildningen i Dalarna) har fortsatt under
året. Det gäller också samarbetsprojektet 'Gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarna'.

Året har också präglats av hög aktivitet i förbundets opinionsbildande uppdrag. Nämnas kan
arbetsmarknadsfrågor, polismyndighetens förutsättningar och samverkan med kommunerna samt
störande fordon.

Ett förslag till Handlingsprogram för Dalarnas kommunförbund har utarbetats. 

Samarbetsformerna med Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har diskuterats. 
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Samarbetsformerna med Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har diskuterats. 

Flerårsöversikt 2020 2019 2018   
   (8 mån)   
Föreningens intäkter 8 763 8 579 500   
Resultat efter finansiella poster 30 2 303   
Soliditet (%) 4,4 4,6 37,8   
Totalt eget kapital 262 238 236   
      

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter      
Medlemsavgifter 2 400  300  
Övriga rörelseintäkter 3 8 363  8 279  
Summa föreningens intäkter  8 763  8 579  
      
Föreningens kostnader      
Övriga externa kostnader  -8 732  -8 576  
Summa föreningens kostnader  -8 732  -8 576  
      
Rörelseresultat  31  3  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1  0  
Resultat före skatt  30  3  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat  -6  -1  
Årets resultat  24  2  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  75  18  
Övriga fordringar  34  1  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  697  605  
Summa kortfristiga fordringar  806  624  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  5 213  4 610  
Summa kassa och bank  5 213  4 610  
Summa omsättningstillgångar  6 019  5 234  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  6 019  5 234  
      
      
      
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 4     
Eget kapital vid räkenskapsårets början  238  236  
Årets resultat  24  2  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  262  238  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  2 488  2 496  
Skatteskulder  7  67  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 262  2 433  
Summa kortfristiga skulder  5 757  4 996  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 019  5 234  
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Noter
 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
 
Föreningens intäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Totalt eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
 
 
Not 2 Medlemsavgifter
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
Fördelning av medlemsavgifter    
Avesta 33 24  
Borlänge 73 55  
Falun 82 62  
Gagnef 14 11  
Hedemora 21 16  
Leksand 22 16  
Ludvika 38 29  
Malung Sälen 14 11  
Mora 28 21  
Orsa 10 7  
Rättvik 15 11  
Smedjebacken 15 11  
Säter 16 12  
Vansbro 9 7  
Älvdalen 10 7  
 400 300  
    

Förbundet beslutade på det konstituerande förbundsmötet 2018-05-30 att medlemsavgiften utgår från
förbundets grundläggande årsbudget. Den preliminära medlemsavgiften för 2020 uppgick till 1 miljon
kronor. Avgiftsunderlaget för uttag av förbundsavgiften är antal invånare per 1 november 14 månader
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kronor. Avgiftsunderlaget för uttag av förbundsavgiften är antal invånare per 1 november 14 månader

före verksamhetsårets slut.
 
 
Not 3 Övriga rörelseintäkter
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Elevantagningen 3 885 4 017  
AV-Media 4 478 4 262  
 8 363 8 279  
    

 
Not 4 Eget kapital
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående eget kapital 238 236  
Årets resultat 24 2  
Belopp vid årets utgång 262 238  
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Falun 
 
 
 
  
Lars Isaksson Jan Bohman
KSO Avesta kommun KSO Borlänge kommun
  
  
  
Joakim Storck Fredrik Jarl
KSO Falu kommun KSO Gagnefs kommun
  
  
  
Stefan Norberg Ulrika Liljeberg
KSO Hedemora kommun KSO Leksands kommun
  
  
  
Leif Pettersson Hans Unander
KSO Ludvika kommun KSO Malung-Sälens kommun
  
  
  
Anna Hed Mikael Thalin
KSO Mora kommun KSO Orsa kommun
  
  
  
Jonny Jones Fredrik Rönning
KSO Rättviks kommun KSO Smedjebackens kommun
  
  
  
Mats Nilsson Stina Munters
KSO Säters kommun KSO Vansbro kommun
  
  
  
Kjell Tenn  
KSO Älvdalens kommun  
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Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
Margareta Sandberg Sören Bertilsson
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 
 
 
 
Per-Anders Westhed  
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Till föreningsstämman i Dalarnas kommunförbund, org. nr 802517-6275 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dalarnas kommunförbund för år 2020.  
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. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de en-
skilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 

  

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
04

b5
90

8-
26

88
-4

8b
7-

9e
9b

-8
6e

42
18

d7
52

8



 

 

Revisionsberättelse Dalarnas kommunförbund, org. nr 802517-6275, 2020 2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
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 stad-
gar 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 obero-
ende 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. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situat-
ion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet.  

 
Falun den   
  
  
  
  
  
Margareta Sandberg Sören Bertilsson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
KPMG AB  
 
 
 
 
 
Per-Anders Westhed 
Förtroendevald revisor 
 
 
                                                            
 

 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
04

b5
90

8-
26

88
-4

8b
7-

9e
9b

-8
6e

42
18

d7
52

8



 

 

 1 

 
ANALYSMODELLEN INFÖR REVISIONSBERÄTTELSENS AVGIVANDE 

 
Dalarnas kommunförbund 2020 
 
 
Eventuella väsentliga oberoende och etikfrågeställningar/problem och deras hantering  
 
 
  

 
ANALYSMODELLEN – Ansvarig revisors prövning enligt analysmodellen innan avgivande av revisionsberättelse 
 
 
Samtliga uppdrag som genomförts för klienten har beaktas vid nedanstående bedömning                         
 
Underlag som visar genomförda uppdrag biläggs (t ex från Kundsök) obs, inte bara egna uppdrag             
Ref 
 
 
Ansvarig revisors bedömning mot bakgrund av samtliga uppdrag under revisionsuppdragets genomförande 
 
Nya omständigheter som föranleder ny prövning har inte framkommit                                                          
 
Nya omständigheter har framkommit varvid ny prövning genomförts (ny Analysmodell ifylls)             
Ref 
 
 
Slutsats 
 
Inget hinder rörande oberoendet har framkommit inför avgivande av revisionsberättelse                           
 
Hot mot oberoendet har identifierats, kontakta stab Legal Support                                                               
Ref 
 
 
Ansvarig revisor 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Margareta Sandberg 2021-08-17 
 
 
 
Anställningsnummer 5599 
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