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Revisorerna i Brandkåren Norra Dalarna 2021-11-17

Till
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021 -08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har i uppdrag att bedöma om resultatet i delårsrapporten
per 2021-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Bedömningen avser mål
och riktlinjer som är av betydelse for god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för
verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på en
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed. Avsteg från lagens krav och god redovisningssed görs dä den ekonomiska
redovisningen innehåller flertalet avvikelser. Dessa bedöms vara allvarliga och ha sådan
karaktär att de kräver omgående åtgärder med hänsyn till den kommande årsredovisningen.
Detårsrapporten ger inte en rättvisande bild av förbundets ekonomiska ställning och utgör
därmed inte ett korrekt underlag för de beslut direktionen tar. Vi noterar dessutom allvarliga
brister i den interna kontrollen över vilken direktionen har ansvaret.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Direktionen har beslutat om mål för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2021. De
fastställda finansiella målen återrapporteras i delårsrapporten. Vi bedömer att det
prognostiserade resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål som fastställts.

De faststälLda målen för verksamheten återrapporteras i delårsrapporten. Vi bedömer att det
prognostiserade resultatet i delårsrapporten är delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fastställts.

förtroendevalda revisorer i Brandkåren Norra Dalarna

%7>Z %j/____
Gösta Lindkvist fr’ Kerstin Furöstam

Kåre Olsson Inge Tornth

-frg Lars Johansson
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Sammanfattning
Qrev AB har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delärsrapport för perioden 2021 -01-01 — 2021-08-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionspianen för år 2021,

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Kommentar

Har delårsrapporten Ej uppfyllt
upprättats enligt 1 • 1

Grundat på vår översiktliga clagens krav och god
redovisningssed? granskning har det framkommit

omständigheter som ger oss t c 1
anledning att anse att 1
delårsrapporten för Brandkåren
Norra Dalarna inte fullt ut är
upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i
övrigt.

Bedömningen i delårsrapporten är
att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2021.

Är resultaten i UppfylltlDelvis uppfyllt
delårsrapporten 1 0 1
förenliga med de av Grundat på vår översiktliga 1 Qdirektionen granskning av delårsrapportens

fastställda målen för återrapportering har det inte 1 • 1framkommit några omständighetergod ekonomisk
hushållning, dvs, som ger oss anledning att anse

att det prognostiserade resultatetfinns förutsättningar
att målen kommer att inte skulle vara förenligt med de

uppnås? finansiella mål som direktionen
fastställt.

Grundat på vår översiktliga
granskning av delårsrapportens i 0 1
återrapportering har det inte 1
kommit fram några
omständigheter som ger oss 1 Q 1anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de
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verksamhetsmål som Uirektonen
fastställt.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delärsrapport per år. 1
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna
bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsärs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delärsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Har delärsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

• Är resultaten i delårsrapporten förenhiga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Avgränsning och Metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

• Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31

• Förvaltningsberättelsens innehåll,

• Hur kommunalfötbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår frän Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV), Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delärsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-28.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektören.
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Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattat perioden januari till augusti. Resultatet för
perioden uppgär enligt delårsrapporten till 1 027 tkr. Ditektionen har överlämnat
rapporten inom lagstadgad tid till revisorerna.

Vår granskning påvisar väsentliga avvikelser mot lagkrav och god redovisningssed.
Nettoeffekten av avvikelserna, som var och en redovisas nedan, uppgår till -1 415 tkr.
Korrekt redovisat innebär detta att förbundets resultat per 2021-08-31 borde uppgå till
en förlust om -388 tkr.

Vår granskning påvisar även att det saknas underlag till flera poster i delårsbokslutet
och i flera fall stämmer inte de underlag som erhållits med redovisat belopp. Vi har även
noterat att ett par balansposter i delårsbokslutet inte är avstämda.

Utöver de avvikelser som vi noterat bedömer vi att delårsrapporten i allt väsentligt
uppfyller de krav som Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt RKRs
rekommendation 17 ställer vad gäller uppställning, innehåll och notupplysningar.

Vår granskning påvisar att kommunalförbundets delårsrapport avviker mot lagkrav och
god redovisningssed avseende följande punkter:

• Kostnad för upplupna augustilöner avseende deltidsbrandmän har inte bokförts
delårsbokslutet. Totalt uppgår avvikelsen inklusive sociala avgifter till 1 920 tkr
för lågt bokförd lönekostnad och motsvarande för låg kortfristig skuld.

• l den ingående balansen per 2021-01-01 finns kortfristig skuld avseende sociala
avgifter avseende upplupna decemberlöner uppgående till 505 tkr. Dessa har
inte bokats åter 2021 utan ligger kvar som upplupen kostnad i delårsbokslutet
2021-08-31. Hade denna post hanterats korrekt skulle lönekostnad och kortfristig
skuld vara 505 tkr lägre. Denna avvikelse har således motsatt resultateffekt än
avvikelsen ovan.

• Klassificeringsfel mellan lång- och kortfristiga skulder uppgår till 15 mkr
avseende skulder till Kommuninvest. Av den totala skulden till Kommuninvest
om 30 mkr förfaller 15 mkr per 2022-03-30, det vill säga inom ett år, vilket gör att
15 mkr ska klassificeras som kortfristig skuld istället för längfristig skuld. Enligt
RKR R7 ska en finansiell skuld klassificeras som kortfristig om den förfaller till
betalning inom tolv månader från balansdagen. För att fortsatt klassificera en
sådan skuld som långfristig krävs en avsikt att refinansiera skulden som stöds av
en överenskommelse i form av ett juridiskt bindande avtal om refinansiering som
träffats innan rapporten avlämnas. Ett bindande avtal saknas vid tidpunkten.
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• Klassificeringsfel mellan övriga fordringar och övriga kortfristiga skulder uppgår
till 612 tkr. Saldot avser betald F-skatt och är i delårsbokslutet klassificerad som
kortfristig skuld, men borde vara klassificerad som kortfristig fordran då saldot
avser en fordran. Huvudbokskonto avseende F-skatt är inte avstämt av
förbundet vid upprättande av delärsbokslutet och enligt vår utredning
misstämmer det med 69 tkr.

• Saldo på skattekonto enligt bokföringen misstämmer med 155 tkr mot saldo
enligt skattekontoutdrag från Skatteverket. Saldot enligt huvudbok är högre än
saldo enligt Skatteverket. Vilket motkonto som misstämmer i bokföringen har inte
utretts.

Bedömning

Vår översiktllga granskning påvisat sammantaget väsentliga avvikelser mot lagkrav och
god redovisningssed. De väsentliga avvikelserna ger oss anledning att anse att
delårsrapporten för Brandkåren Norra Dalarna inte fullt ut är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Bedömningen i Uelårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2021.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har den 13 februari 2020 fastställt ett måldokument innehållande ett antal
finansiella mål. Direktionen har även fattat beslut om verksamhetsmäl för perioden
2020-2022 i dokumentet Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Iakttagelser

Mål

Finansiella mål

1 delärsrapporten görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts. Av den framgår att 2 av 2 finansiella mål bedöms
komma att uppfyllas för 2021.

Finansiellt mål 1: Resultatet efter finansiella poster ska uppgå till minst 200 tkr 1
genomsnitt över en period som sammanfaller med värdkommunens budget och
planperiod:

Målet prognostiseras att uppfyllas för är 2021 i delårsrapporten då prognostiserat
resultat uppgår till 215 tkr.

Med beaktande av de avvikelser vi rapporterade i årsredovisningen per 2020-12-31 och
att förbundet för 2020 egentligen borde ha haft ett resultat om -350 tkr behöver
förbundet under övriga två år under planperioden uppvisa ett högre positivt resultat för
att uppnå det beslutade finansiella målet. Enligt det beslutade målet ska förbundet
uppvisa ett genomsnittsresultat om +200 tkr för planperioden 2020-2022.

Finansiellt mål 2: In vesteringar ska finansieras med egna medel och det läneutnjmme
förbundet har enligt medlemskommunernas fattade borgensbeslut:
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Under året har hittills inga externa lån upptagits. De investeringar som gjorts under året
har finansierats med egna medel.

Målet prognostiseras att uppfyllas för år 2021 1 delårsrapporten.

Mål för verksamheten

1 delårsrapporten görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts. Tre övergripande säkerhetsmål är fastställda och
för att uppfylla säkerhetsmålen har totalt sexton prestationsmål utformats.

En samlad bedömning av de tre övergripande säkerhetsmålen lämnas och därutöver
redogörs för måluppfyllelse per prestationsmål.

Av redovisningen framgår att två av tre säkerhetsmål prognostiseras att uppfyllas.

Av redovisningen framgår vidare att åtta av sexton prestationsmål prognostiseras att
uppfyllas, att sex prestationsmål prognostiseras att delvis uppfyllas samt att ett mål
prognostiseras att inte uppfyllas. Ett prestationsmål, f-3, utvärderas ej.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
framkommit nägra omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt.

Grundat på vår översiktllga granskning av delärsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt. Aterrapporteringen av målen sker per prestationsmäl av vilka åtta
av sexton prognostiseras att uppfyllas.
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Rekommendationer
Vi rekommenderar direktionen att till årsredovisningens upprättande tillse att förbundets interna
kontroll förbättras genom att månatliga avstämningar av väsentliga konton utförs och att
differenser utreds. Vi rekommenderar även att direktionen tillser att det vid årsbokslutets
upprättande finns underlag till samtliga poster och att förbundets balansposter är avstämda.

Vi har fört en dialog med direktionen vilka har påbörjat arbetet med att upprätta en
handlingspian med åtgärder för att förbättra den interna kontrollen.

2021-1 1-17

Slott Sofie Lindberg

A uktoriserad revisor
Projektiedare

Denna rapport har upprättats av Qrev AB (org nr 559313-2722) på uppdrag av Brandkåren Norra Dalarna enligt
de villkor och under de förutsättningar som framgår av uppdtagsbrev från den 2021-10-12. Drev AB ansvarar inte
utan särskilt åtagande gentemot annan som tar del av och förlitat sig på hela eller delar av denna rapport.
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1 KOMMUNSTYRELSEN

21 -11- 2

Kommunpartiet

Telefon 0281-71925
Mossvägen 4
78632 Vonsbro

202 1-11-25

Vansbro Kommun
Kommunstyrelsen
786 32 Vansbro

Betr. Kommunpartiet.

för kännedom meddelas att Kommunpartiet har på sitt sammanträde 2021-11-11 beslutat att
avveckla Kommunpartiet.

Efter ordförande Wahan Harutuns bortgång 202 1-07-05 finns inte längre förutsättningar att
fortsätta verksamheten.

Kopia av styrelseprotokoll samt kopia av protokoll från konstituerande möte bifogas.

Samtliga Kommunpartiets fakturor har betalats och kvarstående saldo på partiets bankkonton
har därefter återbetalats till Vansbro Kommuns bankgirokonto, kr. 39.721:29.

Med vänliga hälsningar

/76’7 ÄJo-tC
Elsmari Harutun Annika Nordin

Bil.: 2 st. kopior av styrelsesammanträden



Anteckningar förda vid kommunfullmäktiges vägledningsdebatt den 

27 september 2021 

1. Kommunens demokratiarbete och Demokratiberedningens 

fortsatta uppdrag 

Vilka av dessa frågor skall även fortsättningsvis ligga på demokratiberedningen, eller ska de 

behandlas på något annat sätt?  

Finns det ytterligare uppdrag eller aspekter som kommunfullmäktige vill ha in i sitt 

demokratiarbete? 

Torsten Larsson:  

KD initierade att Demokratiberedningen inte behövde vara kvar. Demokratifrågorna är viktiga. KFs 

presidium kan ha ett övergripande ansvar för demokratifrågor. Ungdomars delaktighet och 

inflytande i samhällsfrågor. Demokratidagar på skolorna har försvunnit. Region Dalarna Sveriges 

bästa ungdomsregion: Vansbro har tagit på sig åtaganden att jobba med Barnkonventionen. 

Regionen reviderar planen. Beslutas i regionfullmäktige på måndag. Frågan kan hanteras av 

Demokratiberedningen i Vansbro kommun 

Annelie Hultgren: 

Viktigt att involvera våra unga och nyanlända – det är något som Demokratiberedningen inte kan 

fixa. Vi måste ut och träffa folk. Förvaltningen ska ansvara för ungdomarna genom skolan. Engagera 

folk genom medmänsklig kontakt – inte som politiker. 

Kurt-Lennart Karlsson: 

Måste jobba mot unga. Vi brister. Synen på demokrati brister speciellt hos unga. Håller med Anneli, 

men vi måste också göra det i mer organiserade former. KF överlåter till KS att uppfylla saker som 

aldrig blir gjorda. KS kan inte bedöma sig själv. Både utåt och inåt. 

Karl-Henrik Björklund: 

Demokratidagarna på skolan har varit bra. Pandemin gav två års uppehåll. Inte endast den 

demokratiska rättigheter även skyldigheter ska tas upp. Våra ungdomar har en benägenhet att 

förstöra. Bra att det ligger på skolan – men ett bättre program bör tas fram i samverkan politik/skola. 

Stina Munters: 

Demokratidagen bra, men det övertogs av skolan sen blev det ingenting. Ska KF vitaliseras är det de 

tre sista punkterna som är viktigast - Verka för förbättrad integration och mångfald, Utveckla 

dialogen med medborgarna, Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

Nall Lars-Göran Andersson: 

KF enda folkvalda församlingen. Inte lägga ner Demokratiberedningen. Den behövs för alla punkterna 

(Samordna det övergripande demokratiarbetet, Bereda arbetsordningar och reglementen åt 

fullmäktige, Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs, Verka för förbättrad integration och 

mångfald, Utveckla dialogen med medborgarna, Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i 



samhället.) Demokratin är hotad – inte längre självklar. Skolan och ungdomar viktig – förstärkt 

samverkan. Dialog och kommunikation.  

Per Skagerling: 

Demokratiberedningen i sig påverkar inte demokratin eller demokratiarbetet. Det optimala vore att 

alla jobbar för demokratin. Inte förpassas till en beredning – inget gör det bättre. De tre sista 

punkterna är viktiga – dialog med medborgarna är viktigast. Alla medborgare – inte bara ungdomar. 

Gunnel Gustafsson: 

Bekymmersamt med för lite ungdomar i politiken. Vad har KF gjort med de ungdomar som kommit in 

i KF? Direkt in i KF – de fick inte lära sig. Vi släppte inte fram dem. Ungdomar måste vara med och 

prata – inte bara gå hit. Demokratin är 100 år. Skolan är ovillig att släppa till tid.  Skolan måste jobba 

för ett samhällsengagemang. Demokratin kan inte förpassas till en beredning. Demokratiberedningen 

ska absolut vara kvar. 

2. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige 

Finns det andra sätt än genom protokoll som redovisningen ska ske till fullmäktige och hur bör 

det ske i så fall? 

Riktlinjer för återkoppling till KF saknas… 

Lars-Olov Liss: 

KS har diskuterat frågan. §20 KS reglemente. §47 presidieförsamling. Kan utökas till 

informationsutbyte två gånger per år.  

Stina Munters: 

Två viktiga uppföljningar är delår- och årsredovisning. Kf styr genom mål – mäta måluppfyllelse. Det 

är inte generellt så att KS inte följer KFs beslut. Internkontrollplanen bör fånga upp detta. 

3. Översyn av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun 

Vad kan eller bör revideras vid en översyn av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro 

kommun? 

Torsten Larsson: 

Vägledningsdebatter behövs i strategiska långsiktiga frågor. Allmän politisk debatt – en runda i 

strategisk plan, budget och strategiska frågor. Ingen demokratiberedning – däremot tillfälliga 

beredningar där man bjuder in nyanländ, ungdomar och andra för att få en bredare debatt. Att ha ett 

Öppet forum tveksamt. 

Anneli Hultgren: 

Vägledningsdebatt kan vara ett bra sätt att öka debatten i KF. Men det behövs en tydlig agenda, 

strategiska frågor. Lyssna in vad varje parti tycker i en specifik fråga. 

Nall Lars-Göran Andersson: 



De styrande dokumenten måste hållas levande. Hur får vi ut dem till medborgare? 

Demokratiberedningen en viktig del för att vitalisera KF. Demokratiberedningen ska kunna förmedla 

ut till övriga organ och medborgare.  

Stina Munters: 

§40 – i strategiska planen ”öppen dialog” Ska KF besluta om medborgardialog kan det bli lite segt. 

Paragrafen bör ses över. 

Anders Lundin: 

Vägledningsdebatt: personerna ska tycka till, inte partierna. Grupparbeten skulle vara bra att 

diskutera. 



 

Protokoll Sida 38 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 187 Ärende KS 2021-00835 

Revisionsrapport granskning av styrning och ledning 

Beslut 

Följande yttrande lämnas till revisorerna: 

Förankring av styrmodellen har skett löpande till kommunstyrelsen och inom 

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

vid införande av ny styrmodell kommer ytterligare informationsinsatser 

genomföras och styrmodellen ska dokumenteras och tydliggöras. En 

kommunikationsplan kommer att utarbetas för det fortsatta 

implementeringsarbetet. Uppföljning och utvärdering ska ske över tid och 

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

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

 

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

Uppdatering av utskottens uppdrag behöver ske och checklista kommer 

utarbetas för utskotten. Årsplanering för ärenden till utskotten utarbetas för 

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

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

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

olika verksamheternas grunduppdrag som också bör tydliggöra uppdrag och 

ansvar. 

 

Kommunikationsutbildning har genomförts för nästan alla chefer, en 

utbildning som kommer genomföras kontinuerligt. 

 

Kommunikationsutbildning i kortare form kommer även genomföras för 

kommunstyrelsen under 2022. 

 

Under 2022 införs vertikala dialoger som ska underlätta kommunikationen 

enligt styrmodellen. 

 

Utifrån grunduppdraget behöver varje verksamhet fundera över om rätt saker 

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

uppgifter som inte hinns med. Förvaltningen behöver beskriva och 

tydliggöra behovet av eventuell resursförstärkning för kommunstyrelsen för 

ställningstagande om förstärkning. 

 



 

Protokoll Sida 39 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ärendet 

Vansbro kommuns revisorer har genomfört en granskning av 

kommunstyrelsens interna styrning och kontroll. Revisorerna önskande ett 

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

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

 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

kommunstyrelsen delvis har säkerställt att det finns ett ändamålsenligt 

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

stor enighet om att nuvarande styrmodell inte fungerar och revisorerna ser 

det som positivt att kommunstyrelsen initierat ett utvecklingsarbete för att 

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

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

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

behov som uttrycks i granskningen. 

 

Revisorernas bedömning är dock att det främst är i förankringsarbetet som 

bristerna uppkommit varpå de vill framhålla att en tydlig och strukturerad 

implementeringsprocess med hög delaktighet från kommunens samtliga 

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

väg som den nuvarande. Att inkludera förtroendevalda, medarbetare och 

chefer i det pågående utvecklingsarbetet är viktigt så att delaktighet och 

förankring sker under processens gång. 

 

Revisorerna vill därtill framhålla vikten av att roller och ansvar tydliggörs 

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

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

möjlighet till en effektiv och tydlig ärendeberedning. 

 

Revisorerna anser därtill att tydliggörandet av ansvar och roller borde 

kompletteras med förväntningar på förhållningssätt hos medarbetare och 

förtroendevalda som utgår från medborgarnas behov. Detta för att etablera 

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

verksamheten. 

 

Avslutningsvis har revisorerna noterat att det med nuvarande resurser inom 

administration och stödfunktioner kan finnas risk att kommunen inte på ett 

strategiskt och systematiskt sätt kan bedriva ett tillräckligt utvecklingsarbete 

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

arbete. 

 

 



 

Protokoll Sida 40 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Utifrån grunduppdraget behöver varje verksamhet fundera över om rätt saker 

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

uppgifter som inte hinns med. Förvaltningen behöver beskriva och 

tydliggöra behovet av eventuell resursförstärkning för kommunstyrelsen för 

ställningstagande om förstärkning. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Följande yttrande lämnas till revisorerna: 

Förankring av styrmodellen har skett löpande till kommunstyrelsen och inom 

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

vid införande av ny styrmodell kommer ytterligare informationsinsatser 

genomföras och styrmodellen ska dokumenteras och tydliggöras. En 

kommunikationsplan kommer att utarbetas för det fortsatta 

implementeringsarbetet. Uppföljning och utvärdering ska ske över tid och 

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

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

 

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

Uppdatering av utskottens uppdrag behöver ske och checklista kommer 

utarbetas för utskotten. Årsplanering för ärenden till utskotten utarbetas för 

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

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

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

olika verksamheternas grunduppdrag som också bör tydliggöra uppdrag och 

ansvar. 

 

Kommunikationsutbildning har genomförts för nästan alla chefer, en 

utbildning som kommer genomföras kontinuerligt. 

 

Kommunikationsutbildning i kortare form kommer även genomföras för 

kommunstyrelsen under 2022. 

 

Under 2022 införs vertikala dialoger som ska underlätta kommunikationen 

enligt styrmodellen. 

 

Utifrån grunduppdraget behöver varje verksamhet fundera över om rätt saker 

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

uppgifter som inte hinns med. Förvaltningen behöver beskriva och 

tydliggöra behovet av eventuell resursförstärkning för kommunstyrelsen för 

ställningstagande om förstärkning. 

 



 

Protokoll Sida 41 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 157 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-11-12 

Rapport: Granskning av intern styrning och kontroll 



 

Protokoll Sida 36 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 186 Ärende KS 2021-00392 

Medborgarförslag avseende cementpark och ramp  

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på medborgarförslaget: 

 

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

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen kring 

medborgarförslaget om en cementpark och ramp med berörd målgrupp, med 

syfte att undersöka alternativa lösningar på utformning och förslag på 

finansiering. 

 

Svaret på medborgarförslaget återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Ärendet 

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

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

Enligt förslaget ska byggnationen utformas i betong med tillhörande ramp på 

lämpligt område. Vansbro kommun uppmanas att satsa mer på ungdomar 

och skapa mervärde, social gemenskap i den tänkta skateparken. 

 

Vansbro kommun gjorde under byggnationen av aktivitetsparken vid 

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

skatepark, varav en utredning inleddes och utformning med offerter 

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

ihop med idrottsförening gjordes, utan framgång. 

 

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

investeringen. De ekonomiska förutsättningarna har inte förbättrats sedan 

dess. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på medborgarförslaget: 

 

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

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen kring 

medborgarförslaget om en cementpark och ramp med berörd målgrupp med 

syfte att undersöka alternativa lösningar på utformning och förslag på 

finansiering. 

 



 

Protokoll Sida 37 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Svaret på medborgarförslaget återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 169 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-10-28 

Protokollsutdrag, 2021-03-29 KF § 7 

Medborgarförslag 2021-03-25 



 

Protokoll Sida 33 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 184 Ärende KS 2021-01380 

Utökad investeringsbudget för om- och nybyggnation 
Bäckaskog 

Beslut 

Kommunfullmäktige avsätter investeringsmedel om ytterligare 27 mkr av 

kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel för perioden 2023-2027 

för om- och nybyggnad av särskilt boende Bäckaskog.  

 

Total budget för projektet uppgår då till 108 mkr. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 81 mkr i investeringsbudget för om-

och nybyggnation samt renovering av särskilda boendeplatser vid 

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

 

Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av vissa befintliga 

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

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

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

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

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

Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning ska ingå.  

 

Förutom ovanstående så kommer intilliggande utrymmen och lokaler i 

samtliga hus att beröras i olika omfattning för installationer, kanaldragning 

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

två huvuddelar.  

 

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

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

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

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

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

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

verksamheten ingår inte.  

 

En entreprenadförfrågan skickades ut under sensommaren efter beslut i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 (Dnr 2021-59).  



 

Protokoll Sida 34 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Projektets nuvarande totala budget uppgår till 81 mkr. Uppdelning är gjort då 

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

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

27,2 mkr för perioden 2023-2027.  

 

Efter utvärdering av inkomna anbud konstateras att budgeterade medel inte 

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

kosta 118 mkr inklusive Ändringar och tilläggsarbete (ÄTOR) och 

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

vilket gör att projektets utgifter beräknas uppgå till 108 mkr. 

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

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

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

fördelade budgetmedel till projektet Särskilt boende Bäckaskog.  

 

Den ökade investeringsbudgeten för projektet kommer att minska utrymmet 

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

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

 

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

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

lägsta anbudet utvärderats som nummer ett. Vinnande anbud kommer att 

antas med förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget för projektet. Efter kommunfullmäktiges beslut kan 

tilldelning av upphandlingen göras. 

 

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

Sedan dess har marknadsförutsättningarna förändrats under tiden och 

byggbranschen upplever nu en högkonjunktur. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta investeringsmedel 

om ytterligare 27 mkr av kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel 

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

Bäckaskog.  

 

Total budget för projektet uppgår då till 108 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef och sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-11-22 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen och sektor 
service 

2021-11-22 KS 2021-01380 

Ekonomichef Erik Mååg 
Sektorchef Olle Wiking 

  

   

   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Utökad investeringsbudget om- och nybyggnation Bäckaskog 

Rekommendation till beslut 

Investeringsmedel om ytterligare 27 mkr avsätts för projektet av kommunfullmäktiges 

ofördelade investeringsmedel för perioden 2023-2027. Total budget för projektet uppgår 

då till 108 mkr.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 81 mkr i investeringsbudget för om-och 

nybyggnation samt renovering av särskilda boendeplatser vid Bäckaskog. (Dnr KS 

2020/509 och KF 2019/33). 

Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av vissa befintliga byggnader för  

Bäckaskog särskilt boende, Vansbro. I huvudsak ska yttertak på Hus 04, Hus 05 och 

Hus 06 rivas och byggnaderna ska förses med varsitt nytt våningsplan (plan 3).  

Befintliga ytor på våningsplan 1 i Hus 05 och Hus 06 ska tilldelas ny planlösning. Viss 

ombyggnad och renovering ska utföras på plan 2 i Hus 05 och Hus 06. Befintliga 

balkonger ska utökas i storlek. Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning ska 

ingå.  

Förutom ovanstående så kommer intilliggande utrymmen och lokaler i samtliga hus att 

beröras i olika omfattning för installationer, kanaldragning och dylikt för försörjning till 

Hus 04, Hus 05 och Hus 06. Projektet indelas i två huvuddelar.  

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

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

år. Antalet platser efter byggnation kommer att uppgå till 70 stycken.   

Det som inte ingår i denna entreprenadförfrågan är behov av nya omklädningsrum efter 

att de som nu finns i hus 05 som kommer att byggas om till lägenheter, tillagningskök 

och den yttre miljön. Inventarier för verksamheten ingår inte.  
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En entreprenadförfrågan skickades ut under sensommaren efter beslut i 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 (Dnr 2021-00959).  

Projektets nuvarande totala budget uppgår till 81 mkr. Uppdelning är gjort då 

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

budgeten under perioden 2018-2022 uppgår till 53,8 mkr och 27,2 mkr för perioden 

2023-2027-  

 

Efter utvärdering av inkomna anbud konstateras att budgeterade medel inte kommer att 

räcka till för att genomföra projektet.  

Projektet beräknas totalt att kosta 118 mkr. inklusive ÄTOR (Ändringar och 

tilläggsarbete) och byggherrekostnader. Bidrag kommer att sökas från Boverket på cirka 

10 mkr vilket gör att projektets utgifter beräknas uppgå till 108 mkr. Utgiftsökningen 

mot tidigare avsatta budgetmedel uppgår till 27 mkr. (81 mkr – 108 mkr = 27 mkr).  

Förslaget är att utöka projektets budget med 27 mkr och att dessa belastar perioden 

2023-2027. Budget flyttas från Ej fördelade budgetmedel till projektet Särskilt boende 

Bäckaskog. Ny fördelning blir då enligt nedan: 

 

Den ökade investeringsbudgeten för projektet kommer att minska utrymmet för andra 

investeringar under åren 2023-2027 utifrån begränsningen om 85 mkr per 5-års period. 

13,66 mkr återstår till övriga investeringar i perioden.  

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

2021-11-23 (Dnr KS 2021-00959). Där det lägsta anbudet utvärderats som nummer ett. 

Vinnande anbud kommer att antas med förutsättningen att Kommunfullmäktige beslutar 

om utökad investeringsbudget för projektet. Efter Kommunfullmäktiges beslut kan 

tilldelning av upphandlingen göras. 

 

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

har marknadsförutsättningarna förändrats under tiden och byggbranschen upplever nu 

en högkonjunktur.  

(Tkr) 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 2023 2024 2025 2026 2027 Summa

Särskilt boende Bäckaskog 21 000 32 800 53 800 27 200 27 200 

Ej fördelade budgetmedel 40 660 

Summa beslutad investeringsbudget 81 000

(Tkr) 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 2023 2024 2025 2026 2027 Summa

Särskilt boende Bäckaskog 21 000 32 800 53 800 54 200 54 200 

Ej fördelade budgetmedel 13 660 

Summa förslag utökad investeringsbudget 108 000
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Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Controller Veronica Enström 

Kvalificerad redovisningsekonom Elenor Andersson 
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Protokollsutdrag  

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 55 Ärende KS 2020/151 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till dess att en 

vägledningsdebatt avseende kommunens framtida demokratiarbete 

genomförts. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

  

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-10 bordlades ärendet med 

förslag till fullmäktiges presidium om att genomföra en vägledningsdebatt 

avseende kommunens framtida demokratiarbete. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-07 beslutade 

kommunstyrelsen att ärendet skulle tas upp för behandling vid 

kommunstyrelsens informationsdag. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning läggs vilande i avvaktan på att 

vägledningsdebatt genomförts och att inga arvoden utgår under tiden. 

  

Kommunstyrelsen övertar tillsvidare demokratiberedningens uppgifter som 

beredning av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglementen och 

återrapportering av partistöd. 

 

 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till dess att en 

vägledningsdebatt avseende kommunens framtida demokratiarbete 

genomförts. 



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2020-06-15  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Torsten Larsson (KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska bordläggas. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli 

Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Anders Lundin (C), Torsten 

Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), John Säljgård (LPO), 

Anders Hed (LPO), André Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C). Nej röstar 

Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), Lukas 

Zimmerman (S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart 

Karlsson (V) och Birgitta Karlsson (V). 

  

Med röstsiffrorna 12 ja och 8 nej finner ordföranden att ärendet bordläggs 

då det begärts av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 104 

Protokollsutdrag 2020-04-07 KS § 91 

Protokollsutdrag 2020-03-10 KS § 43 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-16 

 



 

Protokollsutdrag  

2020-05-19  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 104 Ärende KS 2020/151 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning läggs vilande i avvaktan på att 

vägledningsdebatt genomförts och att inga arvoden utgår under tiden. 

  

Kommunstyrelsen övertar tillsvidare demokratiberedningens uppgifter som 

beredning av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglementen och 

återrapportering av partistöd. 

Reservationer 

Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V), Monica 

Ericsson (S) och Ulrika Gärds Forsberg (S) reserverar sig mot 

kommunstyrelsens beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

  

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-10 bordlades ärendet med 

förslag till fullmäktiges presidium om att genomföra en vägledningsdebatt 

avseende kommunens framtida demokratiarbete. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-07 beslutade 

kommunstyrelsen att ärendet skulle tas upp för behandling vid 

kommunstyrelsens informationsdag. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att kommunfullmäktiges demokratiberedning läggs vilande i avvaktan på 

att vägledningsdebatt genomförts och att inga arvoden utgår under tiden. 



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2020-05-19  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

2. Att kommunstyrelsen tillsvidare övertar demokratiberedningens uppgifter 

som beredning av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglementen och 

återrapportering av partistöd. 

  

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

  

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-04-07 KS § 91 

Protokollsutdrag 2020-03-10 KS § 43 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-16 

 



 

Protokollsutdrag  

2020-04-07  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 91 Ärende KS 2020/151 

Överläggning avseende fortsatt verksamhet för 
kommunfullmäktiges demokratiberedning  

Beslut 

Ärendet tas åter upp för behandling vid kommunstyrelsens informationsdag 

2020-05-12. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

  

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-10 bordlades ärendet med 

förslag till fullmäktiges presidium om att genomföra en vägledningsdebatt 

avseende kommunens framtida demokratiarbete. 

  

Vid dagens sammanträde överlägger kommunstyrelsen i ärendet. 

  

  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet tas åter upp för behandling vid kommunstyrelsens informationsdag 

2020-05-12. 

 



 

Protokollsutdrag  

2020-03-10  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 43 Ärende KS 2020/151 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktiges presidium att 

genomföra en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

  

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges demokratiberedning 

upphör och att dess ledamöter och ersättare entledigas. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att styrande dokument revideras enligt 

följande: 

- I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun, fastställd 

2019-05-27 § 66, stryks demokratiberedningen i §§ 46 och 54. Hela § 56 

stryks. 

- I Reglemente för kommunalt partistöd, fastställt 2017-09-18 § 80, stryks 

meningen om att demokratiberedningen bereder återrapportering av 

partistöd. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bereda 

arbetsordningen och reglementen åt fullmäktige. 

  

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut, ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på demokratiarbetet 

kan fortsätta och utvecklas. 



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2020-03-10  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Inte göra några förändringar avseende fullmäktiges beredningar. 

2. Tillsätta en parlamentarisk grupp för att göra en översyn av utskottens 

arbetsuppgift och innehåll. 

3. Uppdra åt tillsatt parlamentarisk grupp att ta fram förslag på utskotts 

storlek och tillsättning. 

  

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet samt föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att genomföra en vägledningsdebatt 

avseende kommunens framtida demokratiarbete. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att 

kommunstyrelsen bordlägger ärendet samt föreslår att fullmäktiges 

presidium genomför en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-02-18 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Kommunkansli 2020-02-16 KS 2020/151

Kommunchef Catarina Willman
Catarina.willman@vansbro.se

Tel: 0281-75002

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges demokratiberedning
Rekommendation till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges demokratiberedning upphör och 
att dess ledamöter och ersättare entledigas.
Kommunfullmäktige beslutar att styrande dokument revideras enligt följande:

- I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun, fastställd 2019-05-27 
§ 66, stryks demokratiberedningen i §§ 46 och 54. Hela § 56 stryks.

- I Reglemente för kommunalt partistöd, fastställt 2017-09-18 § 80, stryks meningen 
om att demokratiberedningen bereder återrapportering av partistöd.

Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningens uppdrag fortsättningsvis 
fullgörs av kommunstyrelsen.

Alternativt

Kommunfullmäktige beslutar att inte göra några förändringar avseende fullmäktiges 
beredningar.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att bereda 
vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av demokratiberedningens 
uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt kostnadsberäkningar för beredningens 
sammanträden och organets processledare.

Bakgrund

Den 11 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen i § 34 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 
demokratiberedning.

Enligt kommunallagen får fullmäktige ”inrätta fullmäktigeberedningar för beredning 
av ett visst ärende eller viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige.”

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Enligt gällande arbetsordning (fastställt av fullmäktige 2019-05-27 § 66) har 
demokratiberedningen till uppgift att:

 Samordna det övergripande demokratiarbetet.
 Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige.
 Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs.
 Verka för förbättrad integration och mångfald.
 Utveckla dialogen med medborgarna.
 Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället.

Vidare anger Reglemente för kommunalt partistöd att ”Demokratiberedningen bereder 
ärendet avseende återrapportering av partistöd.”

Till detta kan kommunfullmäktige besluta om särskilda och specifika uppdrag för 
beredningen. Ett exempel på ett sådant har varit utarbetande av förslag till 
handlingsplan för vitalisering av fullmäktige.

Vid demokratiberedningens sammanträde 2019-10-03 § 11 presenterades en 
sammanställning av hur demokratiberedningen genomfört sitt uppdrag under åren 2017 
– 2019. Sammanställningen utgick ifrån demokratiberedningens protokoll och 
minnesanteckningar och jämförde uppdragen från fullmäktige med vilka typer av 
ärenden som behandlats vid beredningens sammanträden. 

Sammantaget visade det sig att beredningen lagt en förhållandevis stor vikt vid ärenden 
som avsåg arbetsordningar och reglementen (behandlats vid elva tillfällen), uppdrag 
från fullmäktige (behandlats vid åtta tillfällen). Mindre vanligt var exempelvis att 
bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs (behandlats vid noll tillfällen) och att 
verka för förbättrad integration och mångfald (behandlats vid ett tillfälle).

En genomgång av protokoll och ärendehanteringssystem visar att beredningen har fem 
pågående ärenden. Dessa har antingen initierats av beredningen själv eller kommit som 
uppdrag från fullmäktige. Den handlingsplan som fastställdes, 2019-11-18 KF § 
123/2019, för vitalisering av kommunfullmäktige innehöll ett flertal uppdrag varav 
kommunstyrelsen erhöll de flesta medan demokratiberedningen erhöll ett.

Under 2019 genomförde beredningen totalt nio sammanträden. Kostnaden för 
demokratiberedningens sammanträden har uppgått till 56 000 kronor för samma period. 
I den kostnaden inkluderas arvoden, reseersättningar, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst samt stående arvode till beredningsledare. I kostnaden ingår exempelvis 
inte kostnader för lokaler eller kostnader för anställda. Kostnaden för den processledare 
som är kopplad till beredningen är svårare att beräkna. En rimlig utgångspunkt är att 
processledarens arbetstid kopplad till beredningen uppgår till tolv timmar per 
sammanträde. Då ingår förarbete i form av exempelvis utredningar, sammanställning 
och utskick av kallelser, deltagande i sammanträden samt protokollsskrivning. Den 
totala kostnaden för 2019 uppgår då till cirka 30 000 kronor.
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Utifrån ovanstående uppgår den beräkningsbara kostnaden för beredningens arbete 
under 2019 till 86 000 kronor.

Vid en eventuell nedläggning av kommunfullmäktiges demokratiberedning behöver 
beredningens uppdrag och pågående ärenden behandlas av ett annat organ. I 
kommunstyrelsens beslut 2020-02-11 § 34 anges att kommunstyrelsen bör kunna ta 
över beredningens uppdrag att bereda reglementen och arbetsordningar, medan 
fullmäktiges presidium bör kunna hantera flertalet av de övriga uppdrag som 
beredningen nu innehar. Då demokratiberedningens uppdrag är inriktad mot olika 
demokratiska frågor är bedömningen att uppdragen i sin helhet bör ligga hos 
kommunstyrelsen. Resonemanget bygger på att fullmäktiges presidium idag saknar 
representation från oppositionen medan en sådan finns representerad i 
kommunstyrelsen.

Vid en eventuell nedläggning av kommunfullmäktiges demokratiberedning behöver 
även ett antal styrande dokument revideras. Dels handlar det om fullmäktiges 
arbetsordning där demokratiberedning behöver strykas från §§ 46 och 54. Vidare 
behöver hela § 56 tas bort. I reglemente för kommunalt partistöd framgår att 
demokratiberedningen bereder ärendet avseende återrapportering av partistöd. Även 
denna formulering behöver tas bort. Bedömningen är att de uppdrag som idag åligger 
demokratiberedningen att fullgöra, inte behöver föras in i kommunstyrelsens 
reglemente. Anledningen till detta är att det handlar om att bereda ärenden till 
fullmäktige. Ett sådant uppdrag har redan kommunstyrelsen i kommunallagen och enligt 
§ 39 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Slutsats

Utifrån föregående avsnitts resonemang överlämnas frågan för politisk bedömning och 
avgörande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, 2020-02-11 KS § 34

Beslutet expedieras till:

Sekretariatet

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

Protokoll Sida 19 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 176 Ärende KS 2021-01210 

Avfallstaxa 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 2022. 

Ärendet 

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

Bakgrunden är att avfallskollektivet ska bära sina egna kostnader.  

 

Följande föreslås: 

1. Höjning av avfallstaxan med tre (3) procent 

a. Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande hämtning 

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

är fortsatt ökade kostnader för behandling av brännbart restavfall samt 

brännbart grovavfall från återvinningscentralen (ÅVC) på grund av 

ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av 

skärpta utsläppskrav). 

 

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

farligt avfall och returpapper). 

    

c. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter för de tjänster i 

avfallstaxan som avser brännbart restavfall då kostnaderna för 

förbränning fortsätter att öka. 

 

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

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

 

e. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter för de tjänster i 

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

 

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

söka nå en utökad sortering. 

  

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 



 

Protokoll Sida 20 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 

2022. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 164 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Förslag Avfallstaxa 2022 VTAB 

Protokoll VTAB 211006 § 52 Förslag på Avfallstaxa 2022 
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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


  2(2) 

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

 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

  
  

 Dnr. 2021/8 

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Onsdag 6 oktober 2021, kl. 14.00-15.00 

 
 
 
 
Beslutande 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
 
 
 
Pär Skagerling, ordförande 
Nall Lars-Göran Andersson, vice ordförande 
Leif Nilsson  
Gunilla Munters ersätter Dan Hellenberg  
Jonas Gustavsson 
 
Gunnel Gustavsson 
 
 
 

Övriga närvarande Anna Almlöf                                    VD 
Petra Gunnarsson                            Ekonomichef 
Karin Hansson                                 Sekreterare 

Justerande Nall Lars-Göran Andersson 

Paragrafer 48-55 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Pär Skagerling  

 Justerande 
  

 Nall Lars-Göran Andersson  

 Sekreterare 

  

 Karin Hansson  
 
 
  

Transaktion 09222115557455125597 Signerat KH, PS, NLA



 

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
7(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

  
  

 Dnr. 2021/8 
   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Förslag på Avfallstaxa 2022 
 

Beslut 
Styrelsen i Vansbro Teknik AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vansbro 
kommun att anta avfallstaxa enligt nedan. 
 

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/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. 

 
Sammanfattning 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 
 
Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 3 % och slamtaxan 
lämnas oförändrad. 
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Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
8(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

  
  

 Dnr. 2021/8 
   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag  
-Tjänsteutlåtande VTAB Avfallstaxa 2022, 2021-09-07 
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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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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 

 



Avfallstaxa  
Vansbro kommun 

2 
 

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.  
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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  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 
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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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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 177 Ärende KS 2021-01212 

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

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2022. 

Ärendet 

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

Bakgrunden till taxehöjningen är att VA- kollektivet ska var självfinansierat 

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

anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. 

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

konsekvens av 

− ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och 

miljöområdet, 

− ökade avskrivningskostnader till följd av tidigare års investeringar 

(nyinvesteringar och reinvestering), 

− kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision), 

− kostnadsökningar på VA-material. 

Det som främst förklarar den föreslagna taxehöjningen är ökade kostnader 

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

delen. De föreslagna taxehöjningarna har därför ett samband med de 

investeringsbudgetar som kommunfullmäktige har beslutat om tidigare år.  

 

Den föreslagna taxeökningen innebär för en normalvilla som förbrukar 150 

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

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

  

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

konsekvens av att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 

utbyggnadskostnaden för VA-anslutning sett till varje enskild fastighet. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut när en ny fastighet 

ansluts till VA-nätet. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

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

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 165 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande ändringar 2021-11-23 

VA-taxa Vansbro kommun 2022, rev 211122 

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

Protokoll VTAB 211006 § 53 Förslag på VA taxa 2022 



  1(2) 

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

 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-03 2021-01212 

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 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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§ 53 Förslag på VA-taxa 2022 
 

Beslut 
Styrelsen i Vansbro Teknik AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vansbro 
kommun att anta VA-taxa enligt nedan. 
 

1) Brukningsavgifterna höjs med 2 % och höjningen är en konsekvens av; 
 

- ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och  
   miljöområdet 
- ökade avskrivningskostnader till följd av investeringar  
  (nyinvesteringar och reinvestering samt renovering) 
- kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision) 
- kostnadsökningar på VA-material 
 

2) 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). 
 

Sammanfattning 
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. 
 

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås att brukningsavgifterna höjs med 2% 
och anläggningsavgiften höjs med 5 %.  
 

Beslutsunderlag  

-Tjänsteutlåtande VTAB VA-taxa 2022, 2021-09-15 
-VA-taxa 2022 VTAB 
-VA-taxa 2022 VTAB med ändringar 
 

Bilagor 
-Tjänsteutlåtande VTAB VA-taxa 2022, 2021-09-15 
-VA-taxa 2022 VTAB 
-VA-taxa 2022 VTAB med ändringar 
 

Beslutet skickas till 
Vansbro kommun 

Transaktion 09222115557455125597 Signerat KH, PS, NLA
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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. 
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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 

2021 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 

 
22,33 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 



 Taxa för allmänna vattentjänster, Vansbro kommun 2022 

 

 15 

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  
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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 

2021 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. 

  



 Taxa för allmänna vattentjänster, Vansbro kommun 2022 

 

 11 

§ 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 
 

22,33 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. 



 Taxa för allmänna vattentjänster, Vansbro kommun 2022 

 

 15 

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 

2021 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  



 

Protokoll Sida 25 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 179 Ärende KS 2021-01209 

Investeringsbudget för 2022 Vansbro Teknik AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2022 för Vansbro Teknik AB. 

Ärendet 

Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat att bolaget 

ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut som 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

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

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

c) investeringsplan  

 

Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten. 

 

Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de 

närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och 

omsätts i en årsbudget. Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska 

samordnas med kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende 

verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete. 

 

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

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

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

överlämna investeringsbudgeten för 2022 till kommunfullmäktige för beslut. 

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

investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

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

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

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

detta projekt begär även bolaget en utökad kommunalborgen på 50 miljoner 

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

Vansbro Teknik AB. 

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

kronor. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 



 

Protokoll Sida 26 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar investeringsbudget 

2022 för Vansbro teknik AB. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-17 KS Au § 167 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokoll VTAB 211006 § 50 Budget 2022 

Bilaga § 50 VTAB Budget 2022 
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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.  
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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


 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

  
  

 Dnr. 2021/8 

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Onsdag 6 oktober 2021, kl. 14.00-15.00 

 
 
 
 
Beslutande 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
 
 
 
Pär Skagerling, ordförande 
Nall Lars-Göran Andersson, vice ordförande 
Leif Nilsson  
Gunilla Munters ersätter Dan Hellenberg  
Jonas Gustavsson 
 
Gunnel Gustavsson 
 
 
 

Övriga närvarande Anna Almlöf                                    VD 
Petra Gunnarsson                            Ekonomichef 
Karin Hansson                                 Sekreterare 

Justerande Nall Lars-Göran Andersson 

Paragrafer 48-55 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Pär Skagerling  

 Justerande 
  

 Nall Lars-Göran Andersson  

 Sekreterare 

  

 Karin Hansson  
 
 
  

Transaktion 09222115557455125597 Signerat KH, PS, NLA



 

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
5(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

  
  

 Dnr. 2021/8 
   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Budget 2022 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att anta föreslagen budget avseende år 2022. 

 
Sammanfattning  
Ärendet budget 2022 bordlades på styrelsens sammanträde 2021-09-15 §40. 
 
VD och Ekonomichef informerar kort om budget 2022 och styrelsen för en 
diskussion kopplat till Vansbro Teknik AB:s och även Vansbro kommuns 
framtida ekonomiska utmaningar. 
 
Beslutsunderlag 
- VTAB Budget 2022 
- VTAB Investeringar 2020-2021 Likviditetsprognos 2022 
 
 
Bilaga 
- VTAB Budget 2022 
- VTAB Investeringar 2020-2021 Likviditetsprognos 2022 
 
 
 
 

  

Transaktion 09222115557455125597 Signerat KH, PS, NLA



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



 

Protokoll Sida 23 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 178 Ärende KS 2021-01211 

Ansökan om utökad borgen Vansbro Teknik AB 

Förslag till beslut 

Vansbro kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB 

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

miljoner kronor. 

Ärendet 

Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande: 

bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 

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

 

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

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

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

 

Vansbro Teknik AB har budgeterat för ett flertal investeringsprojekt 2022. 

Det totala budgeterade investeringsbeloppet exklusive Vansbro 

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

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

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

utbyggnad VA ännu ej specificerat 3 miljoner kronor och investering inom 

avfallsverksamheten 1,5 miljon kronor. 

 

Därutöver har Vansbro Teknik AB planerat för en renovering av Vansbro 

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

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

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

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

att behöva justeras efter genomförd upphandling.  

 

Inför år 2019 utökades borgensramen med 20 miljoner kronor till 155 

miljoner kronor, den största anledningen till detta var att möjliggöra 

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

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

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

följer den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren 2020 

och 2021.  

 



 

Protokoll Sida 24 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

reinvesteringar (exklusive Vansbro ARV). 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vansbro kommun 

ökar sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB med 50 miljoner 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 166 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Protokoll VTAB 211006 § 51 Ansökan om utökad borgen 

Bilaga § 50 VTAB Investeringar 2020_2021 Likviditetsprognos 2022 
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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.  
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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


 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

  
  

 Dnr. 2021/8 

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Onsdag 6 oktober 2021, kl. 14.00-15.00 

 
 
 
 
Beslutande 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
 
 
 
Pär Skagerling, ordförande 
Nall Lars-Göran Andersson, vice ordförande 
Leif Nilsson  
Gunilla Munters ersätter Dan Hellenberg  
Jonas Gustavsson 
 
Gunnel Gustavsson 
 
 
 

Övriga närvarande Anna Almlöf                                    VD 
Petra Gunnarsson                            Ekonomichef 
Karin Hansson                                 Sekreterare 

Justerande Nall Lars-Göran Andersson 

Paragrafer 48-55 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Pär Skagerling  

 Justerande 
  

 Nall Lars-Göran Andersson  

 Sekreterare 

  

 Karin Hansson  
 
 
  

Transaktion 09222115557455125597 Signerat KH, PS, NLA



 

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
6(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

  
  

 Dnr. 2021/8 
   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Ansökan om utökad borgen 
 

Beslut 
Styrelsen i Vansbro Teknik AB förslår kommunfullmäktige i Vansbro 
kommun att öka sitt borgensåtagande gentemot Vansbro Teknik AB med 
50 miljoner kr, från nuvarande nivå på 155 miljoner kr till 205 miljoner kr. 
 
Sammanfattning 
Vansbro Teknik AB har under 2022 stora investeringsbehov exkl. Vansbro ARV 
som inte kan täckas av egna medel. 

Utöver det har bolaget ett stort investeringsbehov och ett planerat 
investeringsprojekt, Vansbro ARV som sträcker sig över åren 2022 och 2023. 

Vansbro Teknik AB har budgeterat för ett flertal investeringsprojekt 2022.  
Det totala budgeterade investeringsbeloppet exkl. Vansbro ARV 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. 

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 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-06 
 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-06 
 

Beslutet skickas till 
Vansbro kommun  

Transaktion 09222115557455125597 Signerat KH, PS, NLA



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



 

Protokoll Sida 27 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 180 Ärende KS 2021-00682 

Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 1 § till uppgift att 

fastställa taxor för kommunalförbund. Från Brandkåren Norra Dalarna har 

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

Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex för 

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

prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) samt Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 

 

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

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

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

kvalitetssäkrad larmöverföring tar SOS ut en kostnad motsvarande 600 

kronor per år. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren 

Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 161 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 

Protokollsutdrag från BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarnas 

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

Taxa förslag 2022 
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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 
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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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Förklaring till taxa ................................................................................................................................................... 6 

 
  



Sida 4(7) 

Brandkåren Norra Dalarna · M ä x v ä g e n  5 5  · 792 37 Mora 

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.  



 

Protokoll Sida 4 (4) 

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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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 182 Ärende KS 2021-01235 

Återrapportering av partistöd 2020 

Kommunstyrelsen yttrande 

Kommunstyrelsen har tagit del av demokratiberedningens beredning av 

återrapportering avseende partistöd 2020. 

Ärendet 

I enlighet med Reglemente för kommunalt partistöd bereder 

demokratiberedningen ärendet avseende återrapportering av partistöd. 

Mottagare av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets 

ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild 

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

mottagaren har använt partistödet. Redovisning ska ske skriftligt på blankett 

för redovisning av kommunalt partistöd. Rapport från granskaren lämnas på 

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

och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. Sista inlämningsdatum för redovisning samt 

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

reglementet. 

 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning behandlade ärendet avseende 

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

1). 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen har tagit del av demokratiberedningens beredning av 

återrapportering avseende partistöd 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 176 

Protokollsutdrag, 2021-10-21 KF Db § 1 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-10 

Redovisning från Kristdemokraterna 

Redovisning från Socialdemokraterna 

Redovisning från Kommunpartiet 

Redovisning från Moderaterna 

Redovisning från Centerpartiet 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Redovisning från Vänsterpartiet 

Redovisning från Landsbygdspartiet Oberoende 
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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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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
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Vansbro kommunlMedborgarhuset/780 50 Vansbro[feI. 0281-75000
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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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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Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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Redovisningen ska ske skriftligt med siffror på denna blankett. Granskningsrapport från
granskaren lämnas även på denna blankett.
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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
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,_ ,‘
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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
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Vansbro
kommun

[(eaovlsnlng av ommunait
partistöd

KOMM UNSTYRELSEN
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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
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Summa
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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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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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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
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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.
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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
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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

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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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.
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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.

1

1

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

1 Parti Organisationsnummer

DOI -t34
Telefon Adres -

r Kc

<Ec-,Ö3 03% Lj 1
Redovisningen avser år Erhållet rtistöd

aoio

1. Redovisa övergripande, i siffror, hur det lokala partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
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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
den kommunala demokratin samt redovisa, i siffror, vilka belopp som har
överförts.

J,jv\ rv CAd
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Summa

Datum Datum

%_. t/

.
Kassor

-

Namnförtydligande Namnförtydligande

ui V/ %‘,V/L’- c-p /,, 7

Graii.skiihxapport

Inty s av Naninf dligande

QL vA 9%Q(
Datum Ort

“/(& /w\k/LuQ,J
Information med anledning av dataskyddsförordningen:

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 k för att därefter arkiveras. Personuppgiftsansvarig är
kommunfullmäktige. Dataskyddsombud ns via e-post: vansbro.kommunvansbro.se eller via
växeln: 0281-750 00. Om du vill lämna klagomI p hur vi behandlar dina personuppgifter
kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

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

Rcdor-isninsr-'n ska ske rkritili-ct med sit-tror pa denna blankc'tt. Griinsknin-rlsrapp«rrt ltan
Eranski.rc-n liinlnas är-cn pa denna blankett"

Rednr"isning:en ska avse perirxlen I -lanuari - -i I decen-ltrcr och länlnas in tilX Vanrhrr-r

kommun- sekretariatet- senast den -10 juni närmast lciljande ar-

l. Redovisa övergripande. i siffror, hur det lokala partistiilet använts fiir att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Varrsbm {lonmnnmnm.:}Iedhorgarhuuset,T80 50 VamshrsTel- 028n - 75t] ffi]
Filt- $18 I - 750 f0:E-pos: r.ansbro"k«rmruun@lranrsbro-se
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2. Om överfiiringar har giorts till delar av partiorganisationen utanfrir kommunen

- redovisa vilka moQlrestationer som har ertållits fiir att stärka partiets stiilfning i
den kommunala demokratin samt redovisa, i siffror, vilka belopp som har
ör"erftirts-

"Sulnrnal

Datum

jcie -tr
Daturn

au l& .-zi
Ord d{ftiran Kassör^

Al+
[.{amnftirtydligande

J<,it v 9-uuiqÄB
Xr[amnfrirtydligande

A tt) O iV> *ED

't

-:z
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Granskningsrapport

Hlinned intvsas. ar-den av paniet utsetlttra granskare- att partiet har triiljt lindanralel sorn
anses i Vunsbr«l kornnruns Rtylentetilc.t'?ir kunnurnull purtistiid-

n rnfonirmatnom Gred a miledrliirnq av dataskyddsfonond nnmqem :

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga kommunalt partistod enligt
nät'LslltiE fonoijikte§se (konnnnunaflilaqem (2017:725) 4 [<ap 3n §]" {-,ppqiifrIen-mra konmrner att
belinarndilas rurnder fyna ån ltain att dan-efrten ankiven-as" Fensornur.uppgd,ftsarrrsvaniiq än
kommunfullmäktige. Dataskyddsombud nås via e-post: eller via
våxelir-l; 0281-75CI 00. Orm dur vrr$li ilännma kflagornålt på hunvii heharncil]andiina pensonulppgirften
kam rdu.l värnda diiq tiillll Datarinspekfiiornern sofln är tiillllsynrrsrnnyrndirqllnet-

Vrnshro korrrnlun \ledhorgrrrhu.cl 7XO 5() \,'ansbro Tel. 0ltJ I 75() (X)

[ar\ ii n]\ I -j(] i([ l]-p.(],n: \ rli\hfirr.k(.tnnngmium(q \ ffi ilnrr,-!d

Narnntirmvdligande



 

Protokoll Sida 32 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 183 Ärende KS 2021-00740 

Utbetalning av partistöd 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2022 betalas ut till följande 

sju (7) partier representerade i kommunfullmäktige: 

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Kommunpartiet 

- Kristdemokraterna 

- Landsbygdspartiet Oberoende 

- Vänsterpartiet 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Sett 

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

kommunfullmäktige som har angivits i Reglemente för kommunalt partistöd 

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

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

kommunfullmäktige: 

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Kommunpartiet 

- Kristdemokraterna 

- Landsbygdspartiet Oberoende 

- Vänsterpartiet 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 178 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-07-05 
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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


 

Protokoll Sida 35 (59) 

2021-11-23  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 185 Ärende KS 2021-01240 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 

2021. 

 

Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

 

Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

Ärendet 

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

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

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

verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO).  

 

Rapporterna ska vidarebefordras till kommunens revisorer samt en 

statistikrapport över ej verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 

2021. 

 

Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

 

Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-11-17 KS Au § 177 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-10-22 

Rapport kvartal Q3 2021 
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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   

 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-11-08  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 76 Ärende KF 2021-00063 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag har inkommit. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Uppdraget avser 

perioden fram till och med 2022-10-14. 

 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27 KF § 

60 eftersom inga förslag hade inkommit. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag har inkommit. 
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