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2021-12-07  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 207 Ärende KS 2021-00382 

Kommunikationspolicy 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

Kommunikationspolicy för Vansbro kommun. 

Ärendet 

Sedan 2017-04-01 saknar Vansbro kommun en kommunikationspolicy, då 

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. 

 

Sedan dess har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument. 

 

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor. 

 

Den är ett vägledande dokument i all kommunikation. Den beskriver hur 

kommunen säkerställer att invånare, besökare, de anställda i Vansbros 

kommun, närings- och föreningsliv, media och andra intressenter får relevant 

information, samt ett respektfullt och tillgängligt bemötande. 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa Kommunikationspolicy för Vansbro 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunikatör, tjänsteutlåtande 

Förslag till Kommunikationspolicy 2021 

Protokollsutdrag 2021-06-01 KS § 94 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariatet välj datum. KS 2021-00382 

Kommunikatör Isa Ansell   

isa.ansell@vansbro.se   

   

 

 BESLUTSINSTANS 
 

Kommunikationspolicy 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunikationspolicy för Vansbro 

kommun. 

 Ärendet 

Sedan 2017-04-01 saknar Vansbro kommun en kommunikationspolicy, då 

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun.  

Sedan dess har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument.   

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor.  

Den är ett vägledande dokument i all kommunikation. Den beskriver hur 

kommunen säkerställer att invånare, besökare, de anställda i Vansbros 

kommun, närings- och föreningsliv, media och andra intressenter får relevant 

information, samt ett respektfullt och tillgängligt bemötande. 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet.   

Beslutet ska expedieras till: 

Ledningsgruppen. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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FÖRSLAG 

Ärende 

Kommunikation 
 2021-11-23 Kommunikationspolicy 

Kommunikatör Isa Ansell   

isa.ansell@vansbro.se   

0281-751 00   

Kommunikationspolicy Vansbro kommun 

Inledning 

Vårt sätt att kommunicera påverkar hur man ser på Vansbro kommun som myndighet, 

arbetsgivare, bostads- och etableringsort samt besöksmål.  

Hur vi kommunicerar påverkar även våra medarbetares arbetsmiljö och hur de tar till sig 

information.  

Som en offentlig organisation ska vår kommunikation skapa positiva och respektfulla 

relationer samt uppmana till dialog och öppenhet. Det innebär att vi behöver vara proaktiva 

och aktiva i vårt kommunikationsarbete. 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och behöver finnas med i alla processer och större 

beslut. Detta gäller både intern och extern kommunikation. 

Syfte  

Syftet med en kommunikationspolicy är att den ska ge stöd i att bedriva ett effektivt 

kommunikationsarbete. Den ska bland annat ge stöd för att:  

 

• Fullgöra vårt demokratiska uppdrag. Som en offentlig och demokratisk organisation ska vi 

informera om det som är relevant för invånare, besökare, de anställda i Vansbros kommun, 

närings- och föreningsliv, media och andra intressenter.  

 

• Nå våra mål. Kommunikation är väsentligt för att vi ska kunna nå våra mål på ett så riktigt 

sätt som möjligt.  

 

Mål  

Kommunikation ska vara effektiv, professionell och lättillgänglig.  

Vansbro kommuns kommunikation ska även vara proaktiv och transparent.  

När vi kommunicerar ska vi alltid ta hänsyn till mottagarens förkunskaper, behov och vilka 

kanaler som är bäst lämpade. Tydlig kommunikation medför att mottagaren förstår 

innebörden av det som vi vill förmedla. 

 

Vår kommunikation ska vara synkroniserad, med ett gemensamt budskap för att undvika 

missförstånd och desinformation. Gärna redan innan den efterfrågats. 

  

Vår kommunikation ska vara lätt att känna igen. Oavsett vilken verksamhet som 

kommunicerar ska mottagaren veta att det är Vansbro kommun som är avsändaren. Genom 

att följa den grafiska profilen stärker vi kommunens varumärke. 
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Förhållningsätt 

Vår kommunikation ska bidra till ett högt förtroende för Vansbro kommun, där respekt 

trovärdighet och tillgänglighet är centralt.  

 

• Genom att vara respektfulla skapar vi positiva relationer till våra kommuninvånare, 

anställda, föreningar, media och andra aktörer som kommunen har kontakt med. Allt från 

uttalanden i pressmeddelanden till samtal och bemötande i kommentarsfält på sociala 

medier.  

• Med tillgänglig kommunikation menas att vi ska vara transparenta och sakliga samt lätta 

att förstå och ta del av. Vår kommunikation ska underlätta för alla mottagare att göra 

medvetna val, ta del av kommunens service och känna sig delaktiga. Att vara tillgänglig för 

media genom öppenhet och transparens vårdar vi vår relation till dem, vilket också skapar 

förutsättningar för att en rättvis bild av oss skapas i media.  

• All vår kommunikation ska vara trovärdig och sann. Anställda och kommuninvånare samt 

andra externa målgrupper ska kunna lita på det vi säger och skriver.  
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 94 Ärende KS 2021-00382 

Kommunikationspolicy 

Beslut 

Ärendet återremitteras för förenkling och förtydligande av skrivningen i 

policyn. 

Ärendet 

Sedan 2017-04-01 saknar Vansbro kommun en kommunikationspolicy, då 

den tidigare Kommunikations- och informationspolicyn vid detta datum 

ersattes av Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. Sedan dess 

har behovet av en ny kommunikationspolicy funnits, då 

Informationssäkerhetspolicyn är en helt annan typ av dokument. 

 

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i 

informations- och kommunikationsfrågor. Den är ett vägledande dokument i 

all kommunikation. Den beskriver hur kommunen säkerställer att 

kommuninvånare, medarbetare, företag och deras anställda, brukare av 

kommunens tjänster, besökare, blivande kommuninvånare och övriga 

myndigheter, organisationer och föreningar får korrekt information, samt ett 

korrekt och tillgängligt bemötande. 

 

Kommunikationspolicyn kommer att kompletteras med relevanta riktlinjer 

och rutiner inom kommunikationsområdet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet återremitteras för förenkling och förtydligande av skrivningen i 

policyn. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 49 

Kommunikatör, tjänsteutlåtande 2021-04-19 

Förslag till Kommunikationspolicy 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-12-07  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 213 Ärende KS 2021-01417 

Avstående hembudsförbehåll Inlandsbanan AB 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i 

Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag 

Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer 

att utnyttja rätten till hembud.   

Ärendet 

En skrivelse från Östersunds kommun har inkommit då kommunen 

strukturerar om sin kommunkoncern. Östersunds kommun överväger att 

överlåta samtliga aktier i Inlandsbanan AB till det helägda dotterbolaget 

Östersunds rådhus AB. 

 

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB så 

föreligger hembudsförbehåll. 

 

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke 

till överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommer utnyttja sin 

rätt till hembud. 

 

Denna skrivelse är skickad till samtliga medlemskommuner och Svenska 

staten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i 

Inlandsbanan AB mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag 

Östersunds rådhus AB och utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer 

att utnyttja rätten till hembud.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-25 

Avstående hembudsförhållande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-25 2021-01417 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Avstående hembudsförbehåll Inlandsbanan AB 

Rekommendation till beslut 

Vansbro kommun lämnar sitt samtyckte till överlåtelsen av aktier i Inlandsbanan AB 

mellan Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag Östersunds rådhus AB och 

utfäster oåterkalleligt att kommunen inte kommer att utnyttja rätten till hembud.   

Ärendet 

En skrivelse från Östersunds kommun har inkommit då kommunen strukturerar om sin 

kommunkoncern. Östersunds kommun överväger att överlåta samtliga aktier i 

Inlandsbanan AB till det helägda dotterbolaget Östersunds rådhus AB.  

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB så föreligger 

hembudsförbehåll.  

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke till 

överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommerutnyttja sin rätt till hembud.  

Denna skrivelse är skickad till samtliga medlemskommuner och Svenska staten.  

 

Beslutsunderlag 

Avstående hembudsförhållande 

Beslutet expedieras till: 

Östersunds kommun dnr 00568-2021 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Östersunds Icommun
06344 3000

83182 ÖSTERSUND

www.ostersund.se

När du kommunicerar
med Ostersunds kommun
kommer dina uppgifter att
behandlas au kommunen.
All hantering av person-
uppgifter sker l enlighet
med gällande dataskydds
lagstiftning. Du kan
läsa mer om Östersunds
kommuns hantering av
personuppgifter på www.
ostersund.ue/dataskydd.

Östersunds kommun äger 15 ¾ och 420 aktier i Inlandsbanan AB,
556438-1795. 1 syfie att strukturera kommunkoncernen så överväger
Östersunds kommun att överlåta samtligt aktier i Inlandsbanan AB, till
Ostersunds kommuns helägda dotterbolag, Östersunds Rådhus AB,
556593-7553.

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB
så föreligger hembudsförbehåll.

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt
samtycke till överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommer
utnyttja sin rätt till hembud.

För frågor kan ni vända er till Chefsjurist Linda
Stenman, 063-14 33 54,
linda.stenman(2ostersund. se

ÖSTERSUNDS
KOMMUN

2021-11-16 Dm00568-2021

Till ägarkommuner i
Inlandsbanan AB samt Svenska staten

Avstående hembudsförbehåll

Anders Wennerberg
Koinmundirektör

Sändlista

Gällivare kommun
Jokkmokk kommun
Arj eplog kommun
Arvidsjaur kommun
Sorsele kommun
Storuman kommun
Vilhelmina kommun
Dorotea kommun



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

$trörnsund kommun
Berg kommun
Härjedalen kommun
Ljusdal kommun
Orsa kommun
Mora kommun
Vansbro kommun
filipstad kommun
Storfors kommun
Kristinehamn kommun

Svenska staten genom näringsdepartementet
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KS Au § 203 Ärende KS 2021-01371 

Månadsrapport oktober 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport oktober 2021. 

Ärendet 

En månadsrapport är en ögonblicksbild över det ekonomiska utfallet för en 

viss period. Inga uppbokningar görs och ingen hänsyn tas till kommande 

kostnader. Utfallet jämförs med periodens budget. 

 

Sektor lärande uppvisar ett underskott mot budget på 3,2 miljoner kronor. 

Underskottet beror främst på den tidigare kommunicerade 

underfinansieringen av gymnasieskolan på 4,9 miljoner kronor på 

helårsbasis. Elevhälsan har lägre personalkostnader på grund av vakanser 

och redovisar ett överskott på cirka 340 000 kronor. Utbetalningar till 

friskolor är 700 000 kronor högre än budgeterat vilket beror främst på att det 

budgeterades med lägre kostnader på förskolan då det inte fanns någon kö dit 

då budgeten beräknades. 

 

Förvaltningsområdet Social stöd och omsorg redovisar ett underskott i 

perioden på 14,2 miljoner kronor. Verksamheterna som tillhör 

äldreomsorgen redovisar ett resultat på +3,3 miljoner kronor mot budget i 

perioden. Intäkterna är 9,6 miljoner kronor bättre än budget. 2,1 miljoner 

kronor är relaterade till covid-19. Resterande är statsbidrag varav en del inte 

kommer att användas fullt ut under året och återbetalas efter årets slut. 

Personalkostnaderna är 4 miljoner kronor över budget trots 

platsreduceringar, minskning av nattpersonal och vakanser. Merkostnaderna 

för personal beroende på covid-19 beräknas till 4 miljoner kronor.  

 

Individ och familjeomsorgen visar ett underskott på 16,6 miljoner kronor 

vilket beror på högre kostnader mot budget inom placeringar, ekonomiskt 

bistånd och inhyrd personal. Jämfört mot motsvarande period föregående år 

har kostnaderna ökat med 6 miljoner kronor. Inom LSS och socialpsykiatrin 

har kostnaderna ökat 2 miljoner kronor över budget. 

 

Sektor samhälle redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor i perioden. 

Intäkterna är lägre än budget, vilket främst beror på uteblivna intäkter för 

simhallen under större delen av året. Personalkostnaderna är lägre än budget 

på grund av vakanser inom miljö och bygg och biblioteket. Övriga kostnader 

är lägre än budget, främst inom gata och park vilket beror på lägre kostnader 
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2021-12-07  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

för snöröjning. Plan och bygg har ökade kostnader med 483 000 kronor för 

inhyrd personal och konsulttjänster, och bostadsanpassningen har kostat 376 

000 kronor mer än budget under perioden. 

 

Kommunkansli visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor mot budget i 

perioden. Statligt stöd för krisberedskap och totalförsvar redovisas som ett 

överskott men kommer användas under året eller föras över till 2022 för att 

ingå i den planering som finns för verksamheten. Föreningsbidragen är 

utbetalda i sin helhet men är inte periodiserade vilket genererar ett överskott 

som jämnar ut sig över året, för 2022 beräknas även ett litet underskott för 

föreningsbidrag. Kostnader som tidigare belastat IT-funktionen har under 

året fördelats till verksamheter, främst skolan som även har budget för dessa 

kostnader. 

Sänkta licenskostnader genom förnyad konkurrensutsättning bidrar till lägre 

kostnader liksom bättre avtal för enheter (datorer, plattor mm). 

 

Sektor service redovisar ett underskott mot budget på 2,2 miljoner kronor. 

Vaktmästeriet visar ett överskott som beror på återhållsamhet vid att tillsätta 

vikarier och minskade inköp. Lokalvårdens underskott på 300 000 kronor 

förklaras av merkostnader kopplat till covid-19. Kostens underskott i 

perioden på 350 000 kronor beror på släpande fakturering och fastighets 

underskott beror delvis på volymökningar, mindre hyresintäkter på särskilda 

boende. Även vattenskador på 1,1 miljoner kronor.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-11-24 

Månadsrapport oktober 2021 

Ekonomirapport oktober 2021 

Personalrapportering oktober 2021 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-11-24 2021-01371 

Ekonomichef Erik Mååg   

Erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

Månadsrapport oktober 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av månadsrapport oktober 2021 

Ärendet 

En månadsrapport är en ögonblicksbild över det ekonomiska utfallet för en viss period. 

Inga uppbokningar görs och ingen hänsyn tas till kommande kostnader. Utfallet jämförs 

med periodens budget.  

Sektor lärande uppvisar ett underskott mot budget på 3,2 mkr. Underskottet beror främst 

på den tidigare kommunicerade underfinansieringen av gymnasieskolan på 4,9 mkr på 

helårsbasis. Elevhälsan har lägre personalkostnader på grund av vakanser och redovisar 

ett överskott på ca 340 tkr. Utbetalningar till friskolor är 700 tkr högre än budgeterat 

vilket beror främst på att det budgeterades med lägre kostnader på förskolan då det inte 

fanns någon kö dit då budgeten beräknades.   

Förvaltningsområdet Social stöd och omsorg redovisar ett underskott i perioden på 14,2 

mkr. Verksamheterna som tillhör äldreomsorgen redovisar ett resultat på +3,3 mkr mot 

budget i perioden. Intäkterna är 9,6 mkr bättre än budget. 2,1 mkr är relaterade till 

covid-19. Resterande är statsbidrag varav en del inte kommer att användas fullt ut under 

året och återbetalas efter årets slut. Personalkostnaderna är 4 mkr över budget trots 

platsreduceringar, minskning av nattpersonal och vakanser. Merkostnaderna för 

personal beroende på covid-19 beräknas till 4 mkr.  

 

Individ och familjeomsorgen visar ett underskott på 16,6 mkr vilket beror på högre 

kostnader mot budget inom placeringar, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal. 

Jämfört mot motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 6 mkr. 

Inom LSS och socialpsykiatrin har kostnaderna ökat 2 mkr över budget.  

Sektor samhälle redovisar ett överskott på 1,1 mkr i perioden. Intäkterna är lägre än 

budget, vilket främst beror på uteblivna intäkter för simhallen under större delen av året. 

Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av vakanser inom miljö och bygg och 

biblioteket. Övriga kostnader är lägre än budget, främst inom gata och park vilket beror 

på lägre kostnader för snöröjning. Plan och bygg har ökade kostnader med 483 tkr för 

inhyrd personal och konsulttjänster, och bostadsanpassningen har kostat 376 tkr mer än 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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budget under perioden. 

 

Kommunkansli visar ett överskott på 4,9 mkr mot budget i perioden. Statligt stöd för 

krisberedskap och totalförsvar redovisas som ett överskott men kommer användas under 

året eller föras över till 2022 för att ingå i den planering som finns för verksamheten. 

Föreningsbidragen är utbetalda i sin helhet men är inte periodiserade vilket genererar ett 

överskott som jämnar ut sig över året, för 2022 beräknas även ett litet underskott för 

föreningsbidrag. Kostnader som tidigare belastat IT-funktionen har under året fördelats 

till verksamheter, främst skolan som även har budget för dessa kostnader. 

Sänkta licenskostnader genom förnyad konkurrensutsättning bidrar till lägre kostnader 

liksom bättre avtal för enheter (datorer, plattor mm). 

 

Sektor service redovisar ett underskott mot budget på 2,2 mkr. Vaktmästeriet visar ett 

överskott som beror på återhållsamhet vid att tillsätta vikarier och minskade inköp. 

Lokalvårdens underskott på 300 tkr förklaras av merkostnader kopplat till covid-19. 

Kostens underskott i perioden på 350 tkr beror på släpande fakturering och fastighets 

underskott beror delvis på volymökningar, mindre hyresintäkter på särskilda boende. 

Även vattenskador på 1,1 mkr.  

Beslutsunderlag 

Ärendet består av flera olika bilagor: 

Månadsrapport oktober 2021 ”Sektor” 

- Är en rapport med utfall och analys per sektor. 

Ekonomirapport oktober 2021 ”Sektor” 

- Består av tabeller med utfall inom sektorn 

 

Månadsrapport oktober 2021 Vansbro kommun 

- Består av alla sektorers månadsrapporter.  

Personalrapportering oktober 2021 

 

Övriga underlag per sektor / Förvaltningsområde 

Månadsrapport oktober 2021 Kommunkansli och intern service 

Månadsrapport oktober 2021 Samhällsbyggnad 

Månadsrapport oktober 2021 Socialt stöd och omsorg 

Månadsrapport oktober 2021 Utbildning kultur och fritid 

Ekonomirapport oktober 2021 Kommunkansli och intern service 

Ekonomirapport oktober 2021 Samhällsbyggnad 

Ekonomirapport oktober 2021 Socialt stöd och omsorg 

Ekonomirapport oktober 2021 Utbildning kultur och fritid 
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Sektor Lärande 

Driftredovisning (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall 2010 

Budget 
2021 

Budget 
2110 

Utfall 2110 
Avvikelse 

utfall 
Avvikelse 

budget 

Intäkter 39 157 30 106 36 699 31 049 31 381 1 275 332 

Personalk
ostnader 

-111 323 -90 903 -112 785 -93 757 -91 964 -1 062 1 793 

Övriga 
kostnader 

-48 759 -38 340 -46 942 -38 838 -44 118 -5 778 -5 280 

Summa 
kostnader 

-160 081 -129 243 -159 727 -132 596 -136 082 -6 839 -3 486 

NETTOK
OSTNAD 

-120 924 -99 137 -123 028 -101 547 -104 701 -5 564 -3 154 

Budgetavvikelse 

Sektor lärande 

Övergripande  

Under höstens uppstart har pandemin inte haft lika stor påverkan på verksamheterna. Det har 

bedrivits undervisning på plats och personalen har kunnat undervisa i klassrummen. Tyvärr 

har det varit en hög frånvaro även denna höst men inte på grund av Covid utan på grund av 

förkylningar och vård av barn. 

Budgetavvikelsen beror inte på att det är en för stor organisation utan att det delvis finns 

faktorer som inte verksamheterna kan påverka som bidrar till underskottet . I 

sammanställningen nedan finns de områden som påverkar just nu. 

 Ej justerad budgetjustering (4 982tkr) som lagts till Vansbro utbildningscenters 

budget. Högre kostnader för Lärcentrums tillförordnade rektor under våren än 

budgeterat. Höga utskriftskostnader.   

 Lägre personalkostnader för elevhälsan samt ett lägre statsbidrag än budgeterat för 

visar ett netto mot budget på + 338tkr. 

 Skolskjutsprojektet (digitalisering) 43tkr i kostnader som ej är budgeterat. 

 Utbetalningar till friskola netto ca 700tkr i högre kostnader än budgeterat främst på 

förskolan då ingen kö fanns vid budgetläggningen vilket ledde till att lägre kostnader 

Sektor / FVO  Bokslut 2020 

 Utfall   

2010 

 Budget    

2021 

 Budget  

2110 

 Utfall  

2110 

 

Avvikelse 

utfall 

 

Avvikelse 

budget 

Sektor Lärande -120 924 -99 137 -123 028 -101 547 -104 701 -5 564 -3 154

Socialt stöd och omsorg -181 910 -145 849 -174 795 -142 742 -156 984 -11 135 -14 242

Sektor Samhälle -16 636 -13 695 -20 550 -17 088 -16 248 -2 553 841

Kommunkansli -32 167 -25 896 -37 571 -31 445 -26 940 -1 045 4 505

Sektor service -51 213 -41 166 -50 608 -41 037 -43 251 -2 085 -2 214

Summa -402 850 -325 743 -406 552 -333 859 -348 124 -22 382 -14 264



beräknades men det är också en lägre kostnad mot budget på grundskolan på grund av 

att några elever bytt skola under året. 

Lärcentrum 

Både fjolårets och årets Spårsvetsutbildning har haft ett bortfall av elever, vilket gör att 

intäkterna minskar. Däremot har uppdragsutbildningarnas intäkter ökat gentemot budget. 

Material och undervisningskostnaderna ökar i takt med fler kurser i uppdragsutbildningen. 

Samma personalkostnad men minskat elevantal där det nu är svårt att minska grupper mm.  

Personalkostnaderna ligger därför över budget då utrymme i budget inte fanns för den 

organisation som är uppbyggd runt de behov som finns. 

 

 

Vansbro Utbildningscenter 

Verksamheten har lägre intäkter än budgeterat då en del statsbidrag som är budgeterade för 

inte betalats ut än samt att intäkt för interkommunal ersättning inte kommit in för hösten. 

Prognos på helår är att intäkterna kommer vara 461tkr högre än budget. 

Personalkostnaderna är 470tkr lägre än budget då behörig personal har varit frånvarande 

vilken även visar sig i helårsprognosen. 

Överskottet mot budget för övriga kostnader beror på att kostnaderna för interkommunala 

ersättningar för berörd period inte kommit än samt att det finns en eftersläpning för kostnader 

av särskoleskjutsar. Detta kommer att justeras inom budgeterad ram på helåret. 

Internfakturering för IT och utskriftskostnader för perioden är inte utdebiterade än. 

 Summering negativa prognostiserade avvikelser gentemot budget: 

 Lägre försäljning skolcafeterian, då färre elever varit inne på skolan under vårterminen 

2021. 

 Lägre intäkter för statsbidrag Migrationsverket och Skolverket 

 Högre kostnader för inackorderingstillägg och elevresor 

 Högre kostnader för pedagogisk verksamhet kopplat till digitalisering och 

fjärrundervisningsperioder 

Summering positiva prognostiserade avvikelser gentemot budget: 

 Högre ingående interkommunala ersättningar 

 Lägre personalkostnader 

 Lägre kostnader för transporter och resor, kopplat till pandemin 

Det ackumulerade utfallet om 509tkr över budgetram kommer att justeras på helåret. 

Helårsprognosen ligger med ett resultat om 80tkr lägre än budgetram. 

Vansbro Äppelbo RO F-6 

Ett överskott mot budget på personalkostnader beror på att det är budgeterat för behöriga 

lärare, men verksamhetsområdet saknar behöriga lärare på flertalet tjänster därav lägre 

kostnader. 

Vid korttidsfrånvaro har vikarie ej anlitats. Detta har dels varit självvalt men det har också 

varit stora svårigheter att hitta lämpliga vikarier. 

Digitala enheter har köpts in till samtliga verksamheter. 

Smedbergsskolan RO 4-9 



Rektorsområdet har ett överskott mot budget på 897tkr vilket beror på statsbidrag för 

sjuklöner samt ett särskilt statsbidrag för att förstärka kompensatoriskt för effekter av Corona. 

Det har dock varit svårt att hitta personal att tillsätta på de extra statsbidragstjänsterna vilket 

gör att intäkten inte har någon motsvarande kostnad på personalkostnader än. 

Verksamheten söker personal och hoppas att vi kan hitta men troligen kommer vi att ligga på 

under budget vid årets slut. 

Övriga kostnader är högre än samma tid föregående år. Skolan har fått lov att köpa in såväl 

möbler som läromedel då de var uttjänade. Slöjden har också haft en betydligt högre budget 

för t ex inköp av virke. 

Myrbacka/Nederborg RO F-6 

Rektorsområdet har haft lägre personalkostnader än budget för modersmålsundervisning.  

Personalen arbetar även otroligt kostnadseffektivt och har inte behövt tagit in så mycket 

vikarier vid korttidsfrånvaro. 

Förskolan område 1 samt 2  

Differensen på intäktssidan mot budget beror på högre taxor och avgifter samt att 

statsbidraget "Bättre språkutveckling i förskolan" redan är utbetalat under perioden. Den 

belastar även kostnadskontot men alla kostnader kopplade till statsbidraget har inte uppstått 

än. 

Verksamheten har fått ytterligare ett statsbidrag "Mindre barngrupper" som har använts till 

högre personaltäthet. 

Delar av överskottet mot budget skall täcka minskade intäkter från Migrationsverket. Dessa 

intäkter är budgeterade övergripande. 

Stängningen av asylboendet i Nås påverkar verksamheten på Varglyan. 

Det blir färre barn och behovet av personal minskar. Antal barn som går till förskoleklass är 

fler än de som kommer underifrån i Nås En förskollärare har gått i pension och inte ersatts. 

Den inställda verksamheten på familjecentrum ger ett överskott mot budget då 

personalkostnaderna är flyttade till annan verksamhet utanför min budget. 

Återbetalningen för sjuklönekostnader pga Corona bidrar till överskottet. 

En ny förskoleavdelning i centrala Vansbro har öppnats i början av oktober som i år har 

finansierats med befintlig budget. 

 

 

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi 

Övergripande åtgärder 

 Fortsätta med digitala möten samt utbildningar 

 Flytta på personal ifrån verksamheter som inte har höga sjuktal till de med hög 

frånvaro 

 Se över den digitala maskinparken och dess utgifter  

 Se över vilka programvaror som används i verksamheten och vilka vi kan avsluta.  

 Säga upp avtal på verksamheter som inte används och se över uppsägningstider.  

 



Lärcentrum  

 YH utbildningen spårsvets - Till höstens spårsvetsutbildning är alla platser fyllda.  

 SFI - Starta kombiutbildningar för en del av SFI elever. Kombiutbildningar är då SFI 

kombineras med yrkesutbildning. Möjlighet att använda Yrkesvux pengar till 

Yrkesdelen finns då. 

 Upplägget bör ge en större genomströmning för vissa elever i SFI-grupperna. 

 I projektet Utveckla Lärcentrum arbetas det bland annat med att hitta lärlingsplatser 

på arbetsplatser ute i kommunen, något som kan inbringa intäkter till Lärcentrum och 

arbetskraft till kommunen. En utveckling av både elever och lärare sker inom det 

digitala, vilket i slutändan ska kunna underlätta och effektivisera undervisningen. 

Marknadsföring är en annan viktig del i projektet som verksamheten arbetar vidare 

med för att nå ut till flera tänkbara elever. 

 

Vansbro Utbildningscenter 

 Inga särskilda åtgärder kommer vidtas, mer än fortsatt allmän budgetmedvetenhet och 

restriktivitet. 

Smedbergsskolan RO 4-9  

 Verksamheten fortsätter att jobba med rekrytering samt kommer göra vissa mindre 

inköp för att förbättra lärmiljön som inte har kunnat gjorts tidigare under pandemin.  

Vansbro Äppelbo RO F-6  

 Insatser är planerade för att förbättra lärmiljön i verksamheten vilket i förlängningen 

kommer ge en bättre arbetsmiljö.  

 Diskussioner om att höja antalet behöriga lärare genom att utbilda befintlig personal 

vilket även här kommer ge en bättre arbetsmiljö för den behöriga personalen.  

 Vikariefrågan är ständig aktualiserad, där diskussioner pågår om möjligheten att 

anställa personal i vikariepool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socialt stöd och omsorg 

Driftredovisning (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall 2010 

Budget 
2021 

Budget 
2110 

Utfall 2110 
Avvikelse 

utfall 
Avvikelse 

budget 

Intäkter 35 835 23 109 22 047 18 372 30 110 7 001 11 737 

Personalk
ostnader 

-136 616 -109 199 -139 059 -113 680 -115 291 -6 092 -1 611 

Övriga 
kostnader 

-81 128 -59 759 -57 783 -47 435 -71 804 -12 044 -24 368 

Summa 
kostnader 

-217 745 -168 958 -196 842 -161 115 -187 094 -18 136 -25 979 

NETTOK
OSTNAD 

-181 910 -145 849 -174 795 -142 742 -156 984 -11 135 -14 242 

Budgetavvikelse 

Verksamheterna som tillhör Äldreomsorg redovisar i månadsrapporten ett resultat på 

+3,3 mkr mot budget. 

Intäkterna är 9,6 mkr bättre än budget. Cirka 2,1 mkr av dessa är relaterade till covid-19, dels 

återsök för merkostnader under december 2020 och dels ersättning för höga sjuklönekostnader 

under jan-sep 2021. 3,7 mkr är statsbidraget "God vård och omsorg av äldre personer".  

Resterande ökning av intäkterna är riktade statsbidrag med krav på motprestation som också 

genererar merkostnader i verksamheterna. Alla dessa statsbidrag kommer inte användas fullt 

ut och kommer delvis återbetalas efter 2021. 

Personalkostnaderna inom äldreomsorgen är 4,0 mkr över budget. Platsreduceringar och 

minskning av nattpersonal har minskat kostnaderna med 700 tkr på Bäckaskog, samtidigt som 

hälso- och sjukvården har personalkostnader på 1,1 mkr lägre än budget på grund av 

vakanser. Trots detta visar äldreomsorgen på ett stort underskott mot budget för 

personalkostnader. I underskottet beräknar verksamheterna att covid-19 har resulterat i 

merkostnader för personal på cirka 4,0 mkr genom högre bemanning i samband med utbrott 

samt för att ha beredskap för en hög sjukfrånvaro. Cirka 100 tkr av de ökade 

personalkostnaderna är finansierade av statsbidrag. 

Detta innebär att även utan merkostnaderna för covid-19 skulle äldreomsorgens verksamheter 

redovisat ett underskott mot budget för personalkostnader. 

Övriga kostnader inom äldreomsorgen är 2,3 mkr över budget. Inom övriga kostnader ligger 

köp av huvudverksamhet för äldreomsorg av privat utförare i Äppelbo. Ett släp på en månad 

för faktureringen där förbättrar resultatet i månadsrapporten med cirka 1,1 mkr, samtidigt som 

kostnaderna har ökat för äldreomsorg Äppelbo med cirka 600 tkr på grund av förändrat avtal 

och ökad volym inom hemtjänsten. Andra faktorer till underskottet är inköp av 

skyddsutrustning för covid-19 för 3,1 mkr, samt merkostnader för ökade resor inom 

hemtjänsten Dala-Järna/Nås som uppgår till ca 150 tkr. 

Verksamheterna som tillhör Social omsorg redovisar i månadsrapporten ett resultat på 

-19,8 miljoner kronor mot budget. Intäkter är 939 tkr bättre än budget, vilket beror på högre 

intäkter för statsbidrag för budget som väger upp lägre intäkter på Aktivitetscentrum p.g.a. 

Covid-19 samt släpande intäkter från Försäkringskassan. 



Personalkostnader visar ett överskott mot budget på 1,2 miljoner kronor. Det finns en 

kostnadsökning inom personlig assistans som behöver jobbas med, som dock vägs upp av 

lägre personalkostnader inom framförallt IFO p.g.a. vakanser. Övriga kostnader är 21,9 

miljoner kronor över budget, där 2 miljoner kronor beror på ökade kostnader inom LSS och 

socialpsykiatri, och 20 miljoner kronor beror på högre kostnader mot budget inom 

placeringar, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal. 

Specificering av kostnadsavvikelser inom IFO: 

Institutionsvård vuxna: 5,1 mkr 

Institutionsvård barn&unga: 3,2 mkr 

Familjehemsvård barn&unga: 4,2 mkr 

Ekonomiskt bistånd: 2,3 mkr 

Inhyrd personal: 3,7 mkr 

 

Det kan konstateras att Vansbro har fyra gånger så höga totalkostnader för andelen köpta 

familjehem som för de egna, vilket i hög grad bedöms förklara avvikelsen mot budget för 

familjehemsvård. 

Övergripande socialt stöd och omsorg, som ännu inte är uppdelat per sektor, redovisar 

ett resultat på +2,1 mkr. 

Intäkterna är +1,2 mkr mot budget. Äldreomsorgsavgifterna släpar en månad, vilket försämrar 

intäkterna med 500 tkr. Statsbidrag förbättrar intäkterna med 1,7 mkr mot budget. Cirka 

340 tkr av dessa bidrag är förbrukade, resterande kommer generera merkostnader i framtiden. 

Personalkostnader är 1,2 mkr lägre än budget. Det förklaras av vakanta tjänster, framför allt 

inom enhetschefer för funktionshinderomsorgen. 

Övriga kostnader är 300 tkr över budget. Det beror på inhyrd personal inom funktionshinder 

och finansieras av statsbidrag. 

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi 

Prioriteringen för individ och- familjeomsorgen (IFO) är att få personal på plats och skapa en 

kontinuitet i arbetet med en stabil och välmående arbetsgrupp. Därefter, och i viss mån 

parallellt med personalförstärkningen, kan även behöver arbetssättet som sådant förbättras och 

effektiviseras, såsom genom ökad samverkan och att se över processer och organisering. 

Utifrån att placeringskostnaderna sticker ut kommer ett stort jobb behöva göras kring det 

förebyggande arbetet samt att finna hemmaplanslösningar. Ett statsbidrag har gått ut för att 

förstärka familjehemsvården, där Vansbro avser göra ett omfattande arbete för att vända 

fördelningen egna respektive köpta familjehem, och därmed både höja kvalitén på insatsen 

samt sänka kostnaderna väsentligt. 

Inom äldreomsorgen är det förutom påverkan av covid-19 också stora volymvariationer över 

tid, både inom hemtjänst och särskilt boende. Därför läggs fokus på schemaläggning och 

bemanning för att skapa en robust verksamhet som kan anpassas utifrån behoven. 

Plan för att minimera Kommunstyrelsens underskott 

 Minskning av nattpersonal på Bäckaskog - Nattpersonalen på Bäckaskog har minskat 

med en person. Besparingen på årsbasis från och med 2022 uppgår till ca 1,3 mkr och 

effekten på 2021 blir cirka 800 tkr. 

I övrigt genomförs inga direkta åtgärder för att minimera underskottet för 2021 inom 

sektorerna social omsorg och äldreomsorg utöver redan pågående och omfattande arbete med 

långsiktigt fokus. 



Samhälle 

Driftredovisning (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall 2010 

Budget 
2021 

Budget 
2110 

Utfall 2110 
Avvikelse 

utfall 
Avvikelse 

budget 

Intäkter -7 464 -4 364 -7 139 -5 949 -5 080 716 -869 

Personalk
ostnader 

11 786 9 472 13 434 11 158 10 164 -693 994 

Övriga 
kostnader 

12 318 8 587 14 614 12 178 11 163 -2 577 1 015 

Summa 
kostnader 

24 105 18 058 28 048 23 336 21 327 -3 269 2 009 

NETTOK
OSTNAD 

16 640 13 695 20 909 17 388 16 248 -2 553 1 140 

Budgetavvikelse 

Intäkterna är lägre än budget, vilket beror på uteblivna intäkter för simhallen under större 

delen av året, släpande bidrag för kalkning av sjöar, samt lägre intäkter för sotning än budget. 

Det vägs till viss del upp av intäkter för planarbete samt ett statsbidrag till biblioteket. Delar 

av statsbidraget kommer dock föras över till 2022. 

Personalkostnader är lägre än budget vilket beror på vakanta tjänster. De vakanta tjänsterna 

inom miljö och bygg resulterar i ett utfall på 650 tkr lägre än budget för perioden, och inom 

biblioteket är kostnaderna 219 tkr lägre än budget. Ytterligare lägre kostnader än budget beror 

på utlånad personal från simhall/gym till andra verksamheter när simhallen varit stängd. 

Övriga kostnader är också lägre än budget, där den största orsaken är lägre kostnader än 

budget på gata/park, vilket i huvudsak beror på lägre kostnader än budget för snöröjning 

hittills. Även biblioteket har lägre kostnader än budget hittills då budgeterade inköp inte 

genomförts ännu, och fritidsgårdar har lägre kostnader än budget eftersom fritidscheckar ännu 

ej betalats ut. Miljö har också lägre övriga kostnader än budget, vilket beror på att avsatta 

medel för att genomföra e-arkivering ej ännu har använts. Plan och bygg har ökade kostnader 

med 483 tkr för inhyrd personal och konsulttjänster, och bostadsanpassningen har kostat 

376 tkr mer än budget under perioden. 

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi 

Inga direkta åtgärder för med anledning av budgetavvikelsen för sektor samhälle då budget är 

i balans och prognostiseras fortsätta vara i balans under 2021. 

Plan för att minimera Kommunstyrelsens underskott 

Sektor samhälle har under 2021 haft vakanta tjänster och för att skapa en långsiktig hållbarhet 

behöver dessa tjänster tillsättas. De vakanta tjänsterna har bidragit till att minimera 

kommunstyrelsens underskott för 2021, men det är inte en långsiktig besparing. 

Vansbro kommun står inför en expansiv fas med stora behov av kompetensförsörjning 

framöver. Sektor samhälle har snarare behov av att utöka personalresurserna för att klara 

framtida utmaningar. 

Taxor och avgifter ses över fortlöpande. 

 



Kommunkansli  

Driftredovisning (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall 2010 

Budget 
2021 

Budget 
2110 

Utfall 2110 
Avvikelse 

utfall 
Avvikelse 

budget 

Intäkter 9 136 6 291 4 776 3 834 7 157 866 3 323 

Personalk
ostnader 

-22 289 -17 789 -26 407 -21 995 -19 330 -1 540 2 666 

Övriga 
kostnader 

-19 284 -14 577 -16 940 -14 117 -15 180 -603 -1 063 

Summa 
kostnader 

-41 573 -32 367 -43 347 -36 112 -34 510 -2 143 1 602 

NETTOK
OSTNAD 

-32 437 -26 076 -38 571 -32 278 -27 353 -1 277 4 925 

Budgetavvikelse 

Prognosen för kommunkansli till årets slut är fortsatt positiv främst beroende på vakanser, 

föräldraledigheter, sjukfrånvaro mm inom verksamheten vilket även påverkar stödet till 

kärnverksamheterna. 

 Under året dubbel lön för skolchef betalats under fyra månader, kompensationen för 

utökning av ytterligare sektorchef till sektor social omsorg har kompenserat detta.  

 Statligt stöd för krisberedskap och totalförsvar redovisas som ett överskott men 

kommer användas under året eller föras över till 2022 för att ingå i den planering som 

finns för verksamheten. 

 Föreningsbidragen är utbetalda i sin helhet men är inte periodiserade vilket genererar 

ett överskott som jämnar ut sig över året, för 2022 beräknas även ett litet underskott 

för föreningsbidrag. 

 Systemkostnaderna för ekonomisystemet och personalsystemet har ökat mycket 

senaste åren vilket gör att budget inte kommer att klaras på sikt. För 2021 

kompenseras kostnadsökningen med föräldraledigheter och sjukfrånvaro för 

ekonomifunktionen vilket inte är hållbart på sikt. För personalsystemet finns 

kompensation i budget för 2022. 

 Kostnader som tidigare belastat IT-funktionen har under året fördelats till 

verksamheter, främst skolan som även har budget (stadsbidrag) för dessa kostnader. 

 Sänkta licenskostnader genom förnyad konkurrensutsättning bidrar till lägre kostnader 

liksom bättre avtal för enheter (datorer, plattor mm). 

 Försenade leveranser inom IT-området innebär lägre kostnader men även en del 

problematik i verksamheten då dessa beställningar inte kommit till kommunen. 

 IT-funktionen har under hela 2021 haft låg bemanning pga vakanser och sjukfrånvaro, 

genererar överskott i budgeten men ger en mycket ansträngd arbetssituation inom IT-

funktionen. 

 Personalfunktionen visar ett stort överskott relaterat till vakanser samt att medarbetare 

haft andra uppdrag under året (till exempel tf LSS-chef och tf Enhetschef för 

hemtjänsten). 

 En relativt stor budgetavvikelse finns för företagshälsovårdliknande insatser, det beror 

framförallt på att medarbetare och chefer behöver stöd och hjälp i större utsträckning 

än tidigare och att personalfunktionen inte kunnat ge stöd i den omfattnings som krävs 



på grund av vakanser. 

 Inom näringslivsfunktionen finns ett överskott mot budget på grund av att 

statsbidraget som har kommit in inte har fördelats ut dit stora delar av kostnaderna hör 

(sektor samhälle).  

 Stiftelsen Vansbrohems förbrukning av fjärrvärme faktureras via Vansbro kommun 

och påverkar därmed verksamhetens kostnader och intäkter men nettoredovisningen är 

noll. 

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi 

En översyn av kommunkansli pågår och omfattar beskrivning av grunduppdrag, inventera 

digitaliseringsmöjligheter och göra en ”probleminventering” där det framgår vilka uppdrag 

verksamheten inte klarar av att utföra utifrån grunduppdraget på grund av att personal saknas, 

rutiner är krångliga eller liknande. Förslag till ny organisation ska inriktas på en effektivare 

organisation som är mindre sårbar. Bedömningen är inte att det kommer att leda till 

budgetreduceringar men effektivare verksamhet. 

Från 2021 års årsredovisning kommer enbart digital årsredovisning tas fram. 

From september 2021 har kommunen övergått till att skicka ut elektroniska löneavier, en 

kostnadsreducering med ca 40 tkr. 

 

From november kommer upphandlingsfunktionen att följa kommunens leverantörstrohet varje 

månad. Då inköp inte följer ramavtalen kommer detta informeras verksamheten för att följa 

avtalen fortsättningsvis. Detta är ett framåtriktat arbete som syftar till att kommunen ska göra 

bättre affärer. 

Företagshälsovårdliknande insatser kommer att upphandlas med förhoppning om att sänka 

kostnaderna. 

Utbildningsinsatser för medarbetare inom personalfunktionen samt rekrytering av HR-

generalist pågår för att möjliggöra internt stöd till medarbetare och chefer. 

 

Service 

Driftredovisning (belopp i tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall 2010 

Budget 
2021 

Budget 
2110 

Utfall 2110 
Avvikelse 

utfall 
Avvikelse 

budget 

Intäkter 18 261 13 370 17 363 14 470 14 438 1 067 -32 

Personalk
ostnader 

-21 272 -16 761 -22 688 -18 690 -18 991 -2 230 -302 

Övriga 
kostnader 

-48 202 -37 775 -45 283 -36 817 -38 697 -922 -1 880 

Summa 
kostnader 

-69 474 -54 536 -67 971 -55 507 -57 689 -3 152 -2 182 

NETTOK
OSTNAD 

-51 213 -41 166 -50 608 -41 037 -43 251 -2 085 -2 214 



Budgetavvikelse 

 

Vaktmästeri 

Vaktmästeri har ett överskott på 350 tkr vilket beror på återhållsamhet att tillsätta vikarier vid 

sjukdom och att minimera inköp av material. 

Lokalvård 

Lokalvården har ett underskott på 300 tkr vilket beror på merkostnader på grund av pandemin 

och volymökningar. 

Kost 

Kosten har ett underskott på 650 tkr vilket delvis beror på att fakturering till äldreomsorgen 

släpar en månad. Intäkten är lägre än budget på grund av färre portioner än beräknat inom det 

särskilda boendet när platser stängts under året. Volymökningar för leverans av matlådor till 

hemtjänsten. Större reparationer av maskiner har behövt göras under året. 

Fastighet 

Fastighet har ett underskott på 1,2 miljoner som delvis beror på volymökningar, mindre 

intäkter i form av hyra för uthyrning lägenheter på det särskilda boendet, volymökningar. 

Även åtgärder av myndighetskrav gällande bland annat brand och utrymningslarm har varit 

kostnadsdrivande. Vattenskador i Medborgarhuset och på Söderåsen med en kostnad av cirka 

1,1 miljoner påverkar även resultatet. 

Övergripande  

Uthyrningen av poolbilarna gör ett underskott på 50 tkr. Efter omorganisationen har löner 

betalats ut som det ännu inte är flyttat budget för. Detta kommer att regleras. 

Sammanfattning 

Sektorn bedöms göra ett underskott på årsbasis på cirka 650 tkr. Underskottet kan delvis 

förklaras av vakanshyror, volymökningar, myndighetskrav, vattenskador och Corona 

pandemin.  

  

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi 

I och med att service gör ett underskott utförs endast de reparationer och underhåll som måste 

utföras. Driften av fastigheterna är självklart prioriterad. Översyn av bemanningen sker 

kontinuerligt inom alla verksamheter. En översyn pågår även inom kost att minimera 

matsvinnet och på lokalvården att det är rätt nivå på städningen inom respektive objekt. 

Externt köpta tjänster minimeras för att hålla ner kostnaderna. 

 Kostnaderna för inköpt material som ska betalas av verksamheterna vid till exempel 

skadegörelse kommer att faktureras dem. 

 Vissa volymökningar kommer att kompenseras med högre budget 2022 men någon 

kompensation för förändringen är inte beslutad för 2021. 

 Bilpoolen är minskad med en bil på grund av färre resor. Utredning om ytterligare en 

bil ska tas bort från bilpoolen. 

 Inom kosten görs en processkartläggning för att se över verksamheten gällande 

personalbehov och produktionstider. 



 Om beslut fattas om att tagtorkningen ska tas bort kommer kostnaden inom 

lokalvården att minska för 2022.  

 



Månadsrapport oktober 2021 - total

   Bokslut 2020 

 Utfall   

2010 

 Budget    

2021 

 Budget  

2110  Utfall  2110 

 

Avvikelse 

utfall 

 

Avvikelse 

budget 

 

 Total 

Intäkter 597 340         486 313  560 416  467 334  499 208       12 895      31 874     

Personalkostnader 290 946-         246 052-  322 104-  265 934-  258 126-       12 074-      7 806       

Övriga kostnader 280 259-         201 831-  229 417-  189 263-  227 611-       25 778-      38 347-     

Summa kostnader 571 205-         447 883-  551 521-  455 197-  485 737-       37 852-      30 541-     

NETTOKOSTNAD 26 135           38 430    8 895      12 137    13 471         24 957-      1 333       

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Intäkter 8                     -          -          -          -                -            -           

Personalkostnader 253-                 167-          276-          230-          213-               46-              17            

Övriga kostnader 96-                   73-            234-          195-          64-                 9                131          

Summa kostnader 349-                 240-          510-          425-          278-               38-              147          

NETTOKOSTNAD 341-                 240-          510-          425-          278-               38-              147          

 

 KOMMUNSTYRELSEN 

Intäkter 10                   -          -          -          -                -            -           

Personalkostnader 1 693-             1 377-      1 972-      1 643-      1 255-            122           388          

Övriga kostnader 790-                 708-          970-          808-          645-               63              163          

Summa kostnader 2 482-             2 086-      2 942-      2 452-      1 901-            185           551          

NETTOKOSTNAD 2 472-             2 086-      2 942-      2 452-      1 901-            185           551          

 

 SEKTOR LÄRANDE 

Intäkter 39 157           30 106    36 699    31 049    31 381         1 275        332          

Personalkostnader 111 323-         90 903-    112 785-  93 757-    91 964-         1 062-        1 793       

Övriga kostnader 48 759-           38 340-    46 942-    38 838-    44 118-         5 778-        5 280-       

Summa kostnader 160 081-         129 243-  159 727-  132 596-  136 082-       6 839-        3 486-       

NETTOKOSTNAD 120 924-         99 137-    123 028-  101 547-  104 701-       5 564-        3 154-       

 

 SOCIALT STÖD OCH OMSORG 

Intäkter 35 835           23 109    22 047    18 372    30 110         7 001        11 737     

Personalkostnader 136 616-         109 199-  139 059-  113 680-  115 291-       6 092-        1 611-       

Övriga kostnader 81 128-           59 759-    57 783-    47 435-    71 804-         12 044-      24 368-     

Summa kostnader 217 745-         168 958-  196 842-  161 115-  187 094-       18 136-      25 979-     

NETTOKOSTNAD 181 910-         145 849-  174 795-  142 742-  156 984-       11 135-      14 242-     

 

 SEKTOR SAMHÄLLE 

Intäkter 7 464             4 364      7 139      5 949      5 080            716           869-          

Personalkostnader 11 786-           9 472-      13 434-    11 158-    10 164-         693-           994          

Övriga kostnader 12 314-           8 587-      14 255-    11 879-    11 163-         2 577-        716          

Summa kostnader 24 100-           18 058-    27 689-    23 037-    21 327-         3 269-        1 710       

NETTOKOSTNAD 16 636-           13 695-    20 550-    17 088-    16 248-         2 553-        841          

 



   Bokslut 2020 

 Utfall   

2010 

 Budget    

2021 

 Budget  

2110  Utfall  2110 

 

Avvikelse 

utfall 

 

Avvikelse 

budget 

 Kommunkansli 

Intäkter 9 135             6 291      4 776      3 834      7 157            866           3 323       

Personalkostnader 22 289-           17 808-    26 407-    21 995-    19 356-         1 549-        2 639       

Övriga kostnader 19 014-           14 379-    15 940-    13 283-    14 741-         362-           1 457-       

Summa kostnader 48 775-           42 784-    42 347-    35 279-    40 922-         1 861        5 643-       

NETTOKOSTNAD 32 167-           25 896-    37 571-    31 445-    26 940-         1 045-        4 505       

 

 SEKTOR SERVICE 

Intäkter 18 261           13 370    17 363    14 470    14 438         1 067        32-            

Personalkostnader 21 272-           16 761-    22 688-    18 690-    18 991-         2 230-        302-          

Övriga kostnader 48 202-           37 775-    45 283-    36 817-    38 697-         922-           1 880-       

Summa kostnader 69 474-           54 536-    67 971-    55 507-    57 689-         3 152-        2 182-       

NETTOKOSTNAD 51 213-           41 166-    50 608-    41 037-    43 251-         2 085-        2 214-       

 

 KOLLEKTIVTRAFIK 

Intäkter 17-                   17-            -          -          -                17              -           

Övriga kostnader 2 991-             1 871-      4 096-      3 413-      1 868-            3                1 545       

Summa kostnader 2 991-             1 871-      4 096-      3 413-      1 868-            3                1 545       

NETTOKOSTNAD 3 008-             1 888-      4 096-      3 413-      1 868-            19              1 545       

 

 MARKFÖRVALTNING 

Intäkter 652                 621          678          565          1 441            820           876          

Övriga kostnader 325-                 301-          678-          565-          520-               219-           45            

Summa kostnader 325-                 301-          678-          565-          520-               219-           45            

NETTOKOSTNAD 327                 320          -          -          921               601           921          

 

 VANSBRO STADSNÄT 

Intäkter 5 667             1 022      2 000      1 667      3 517            2 496        1 851       

Personalkostnader 117-                 100-          92-            77-            78-                 23              1-               

Övriga kostnader 3 218-             2 556-      2 833-      2 361-      3 528-            971-           1 167-       

Summa kostnader 3 336-             2 657-      2 925-      2 437-      3 605-            949-           1 168-       

NETTOKOSTNAD 2 332             1 635-      925-          771-          88-                 1 547        683          

 

 STRATEGISK UTVECKLING 

Övriga kostnader 274-                 198-          1 000-      833-          439-               241-           394          

Summa kostnader 274-                 198-          1 000-      833-          439-               241-           394          

NETTOKOSTNAD 274-                 198-          1 000-      833-          439-               241-           394          

 

 KS MEDEL TILL FÖRFOGANDE 

Övriga kostnader -                 -          5 300-      4 417-      -                -            4 417       

Summa kostnader -                 -          5 300-      4 417-      -                -            4 417       

NETTOKOSTNAD -                 -          5 300-      4 417-      -                -            4 417       

 



   Bokslut 2020 

 Utfall   

2010 

 Budget    

2021 

 Budget  

2110  Utfall  2110 

 

Avvikelse 

utfall 

 

Avvikelse 

budget 

 VDUF 

Intäkter 48                   48            -          -          -                48-              -           

Övriga kostnader 328-                 117-          -          -          -                117           -           

Summa kostnader 328-                 117-          -          -          -                117           -           

NETTOKOSTNAD 280-                 70-            -          -          -                69              -           

 

 BRAND 

Intäkter 9                     8              -          -          5                   3-                5               

Övriga kostnader 9 508-             7 647-      9 180-      7 650-      7 732-            85-              82-            

Summa kostnader 9 508-             7 647-      9 180-      7 650-      7 732-            85-              82-            

NETTOKOSTNAD 9 499-             7 639-      9 180-      7 650-      7 727-            88-              77-            

 

 JÄVSNÄMND 

Personalkostnader 72-                   60-            83-            69-            58-                 2                11            

Övriga kostnader 2-                     1-              5-              4-              -                1                4               

Summa kostnader 73-                   61-            88-            73-            58-                 3                15            

NETTOKOSTNAD 73-                   61-            88-            73-            58-                 3                15            

 

 ÖVERFÖRMYNDARE 

Intäkter 31                   -          -          -          -                -            -           

Personalkostnader 522-                 503-          683-          569-          416-               88              153          

Övriga kostnader 516-                 497-          617-          514-          483-               13              31            

Summa kostnader 1 038-             1 000-      1 300-      1 083-      899-               101           184          

NETTOKOSTNAD 1 007-             1 000-      1 300-      1 083-      899-               101           184          

 

 REVISION 

Personalkostnader 127-                 103-          147-          123-          106-               3-                16            

Övriga kostnader 412-                 283-          450-          375-          420-               136-           45-            

Summa kostnader 539-                 387-          597-          497-          526-               139-           28-            

NETTOKOSTNAD 539-                 387-          597-          497-          526-               139-           28-            

 

 VALNÄMNDEN 

Övriga kostnader -                 -          -          -          -                -            -           

Summa kostnader -                 -          -          -          -                -            -           

NETTOKOSTNAD -                 -          -          -          -                -            -           

 

 KRISLEDNINGSNÄMND 

Intäkter 21                   -          -          -          -                -            -           

Personalkostnader 8-                     8-              -          -          -                8                -           

Övriga kostnader 3-                     3-              -          -          -                3                -           

Summa kostnader 10-                   10-            -          -          -                10              -           

NETTOKOSTNAD 11                   10-            -          -          -                10              -           

 



   Bokslut 2020 

 Utfall   

2010 

 Budget    

2021 

 Budget  

2110  Utfall  2110 

 

Avvikelse 

utfall 

 

Avvikelse 

budget 

 FINANSIERING 

Intäkter 481 059         407 391  469 714  391 428  406 079       1 312-        14 651     

Personalkostnader 15 132           409          4 478-      3 943-      234-               642-           3 709       

Övriga kostnader 52 379-           28 736-    23 851-    19 876-    31 389-         2 652-        11 514-     

Summa kostnader 37 247-           28 328-    28 329-    23 819-    31 623-         3 294-        7 805-       

NETTOKOSTNAD 443 811         370 011  441 385  367 610  368 797       1 214-        6 846       



Personalrapportering oktober 2021 

Begrepp: Årsarbetare (åa) är personalens sysselsättningsgrad omräknat till heltidstjänster. 1 årsarbetare är alltså en 

person som arbetar heltid. Två personer som arbetar 50% är tillsammans 1 årsarbetare. Antalet anställda (antal) är 

antal oberoende av sysselsättningsgrad.  

 

 

 

 

 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2021 åa 592 598 600 594 596 595 584 577 584 588 589

2020 åa 595 599 594 590 590 591 579 582 582 582 589 599

2021 antal 669 678 679 674 676 672 657 646 660 663 663

2020 antal 680 684 680 677 678 677 655 658 663 665 672 682
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Antalet årsarbetare och antal anställda i kommunen

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Förändring sedan 2020 åa -3 -1 6 4 6 4 5 -5 2 6 0

Förändring sedan 2020 antal -11 -6 -1 -3 -2 -5 2 -12 -3 -2 -9
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Antalet årsarbetare och antal anställda i kommunen -
förändring mot samma månad föregående år



 

 

 

I tabellen ovan visas hur antal årsarbetare fördelar sig per Sektor. Tabellen avser antalet från och med Maj då en 

sektorsindelning gjordes. SSO har inte delats i denna presentation. Samma gäller för tabellen nedan för antalet.  

 

 

maj jun jul aug sep okt nov dec

Kommunkansli 37 35 35 34 35 36 37

SSO 258 256 262 258 248 250 251

Lärande 227 238 213 208 223 224 224

Samhälle 24 26 23 24 23 24 24

Service 51 51 52 54 55 55 53
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maj jun jul aug sep okt nov dec

Kommunkansli 37 35 35 34 36 36 37

SSO 310 309 311 305 299 299 299

Lärande 248 246 230 224 240 242 243

Samhälle 26 26 25 25 25 26 26

Service 55 56 56 58 60 60 58
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Nedan visas sjukfrånvaron per månad under 2021 i två olika grafer. Den första visar helåret med både 

förvaltningsområden och sektorer. Den andra visar sektorer + SSO från maj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Samhällsbyggnad 13.0% 9.0% 10.4% 5.7% 3.9% 4.1% 2.4% 0.8% 4.3% 3.8%

UKF 13.3% 9.0% 5.9% 7.2%

SSO 19.9% 14.3% 12.9% 13.9% 15.5% 15.1% 12.4% 12.9% 13.6% 12.2%

Kansli (och intern service) 7.3% 6.9% 7.9% 8.8% 4.3% 4.6% 1.1% 4.9% 6.6% 3.8%

Lärande 7.6% 6.0% 3.5% 5.0% 7.5% 8.0%

Service 8.1% 12.8% 5.8% 9.8% 7.2% 5.6%

Totalt 14.4% 10.5% 10.5% 10.6% 10.9% 10.3% 7.8% 9.1% 9.8% 9.2%
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Historisk sjukfrånvaro 2019 2020 

Kansli och internservice 7,26% 9,47% 

SH 5,2% 8,52% 

UKF 8,0% 7,93% 

SSO 8,6% 13,27% 

Totalt 8,1% 10,56% 

      

över 60 d 52,0% 44,2% 
 

 

 

 

 

 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Kansli och intern service 45% 52% 36% 50% 93% 74% 58% 72% 47%

Samhälle 81% 71% 92% 100% 54% 29% 0% 0% 0%

SSO 38% 52% 56% 60% 69% 63% 63% 62% 60%

UKF 15% 27% 37% 47%

Totalt 36% 46% 48% 56% 62% 54% 61% 55% 45%

Lärande 44% 43% 68% 46% 22%

Service 46% 23% 27% 16% 22%
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Nedan en översikt över tillfälligt inhyrd personal och konsultkostnader. Med ackumulerad menas att beloppen per 

månad läggs ihop. Exempelvis är beloppet för mars utfallet för månaderna jan, feb och mars.  

 

 

 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2018 - - - 389 466 710 1,114 1,114 1,174 1,377 1,814 3,009

2019 101 582 1,172 2,358 3,180 3,747 4,357 5,542 5,857 6,767 7,156 8,622

2020 127 605 1,480 2,330 2,867 3,223 3,489 3,842 3,899 4,019 4,065 4,950

2021 12 154 666 1,142 1,708 2,056 3,247 3,755 4,575
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jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2018 75 1,004 1,671 1,968 2,366 3,114 3,615 3,822 4,552 4,929 5,333 6,480

2019 142 484 1,026 1,363 1,821 2,865 3,619 4,052 4,643 5,522 6,220 7,296

2020 136 583 1,147 1,457 1,673 2,321 2,847 2,889 3,004 3,009 3,582 4,348

2021 7 400 834 1,156 1,503 1,889 2,049 2,203 2,441
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 205 Ärende KS 2021-01400 

Riktlinjer för inackorderingstillägg 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för inackorderingstillägg. 

Ärendet 

Huvudmannen ansvarar för gymnasieverksamheten i den egna kommunen. 

Utifrån detta tar huvudmannen beslut om de planer, policys och riktlinjer 

som berör verksamheten. Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar 

därmed även om riktlinjer för inackorderingstillägg. 

 

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader relaterade till att elev på 

grund av besvärlig resväg behöver inackordera sig på orten. Besvärlig resväg 

räknas till om föräldrahemmet är beläget 50 km eller mer från skolan. De 

flesta elever som söker inackorderingstillägg studerar vid annan skolenhet än 

den egna. I riktlinjerna framkommer ansöknings- och handläggningsprocess, 

vem som är berättigad bidraget, inackorderingsnivåer, samt hur beslut kan 

överklagas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer 

Riktlinjer för inackorderingstillägg. 

Beslutsunderlag 

Rektor Vansbro utbildningscenter, tjänsteutlåtande 2021-11-16 

Förslag till Riktlinjer för inackorderingstillägg - gymnasiet 
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Vansbro utbildningscenter 2021-11-16 
Klicka här för att 

ange text. 

Rektor: Christin Löfstrand   

christin.lofstrand@vansbro.se   

0281-754 60   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Riktlinjer för inackorderingstillägg - gymnasiet 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för inackorderingstillägg i enlighet med 

upprättat förslag.   

 

Sammanfattning 

Huvudmannen ansvarar för gymnasieverksamheten i den egna kommunen. Utifrån detta 

tar huvudmannen beslut om de planer, policys och riktlinjer som berör verksamheten. 

Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar därmed även om riktlinjer för 

inackorderingstillägg. 

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader relaterade till att elev på grund av 

besvärlig resväg behöver inackordera sig på orten. Besvärlig resväg räknas till om 

föräldrahemmet är beläget 50 km eller mer från skolan. De flesta elever som söker 

inackorderingstillägg studerar vid annan skolenhet än den egna. I riktlinjerna 

framkommer ansöknings- och handläggningsprocess, vem som är berättigad bidraget, 

inackorderingsnivåer, samt hur beslut kan överklagas.  

 

Bakgrund 

Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar om riktlinjer för 

inackorderingstillägg. 

Syftet med framläggande av ärendet är att förslaget till revidering av riktlinjer för 

inackorderingstillägg förtydligar grunder för bidragsnivåer, samt ger möjlighet för 

huvudmannen att ej avhandla översyn av riktlinjer på årsbasis, då föreslagna 

revideringar av riktlinjer anger beräkningsgrunder, istället för fasta belopp. Detta ger 

även förvaltningen och sökanden tydliga och transparenta regler för hur handläggning 

utav inackorderingstillägg ska genomföras.  

Framtagande av förslag till beslut och beslutsunderlag för revidering av 

inackorderingstilläggsnivåer, utgår ifrån 15 kap. 32§ skollagen (2010:800). I skollagen 

fastslås beräkningsgrund för inackorderingstillägg. Föreslagna tilläggsnivåer ligger i 

enlighet med de nivåer som huvudmannen för gymnasieskolan haft sedan tidigare. Häri 



  2(3) 

 

 

Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

T
JU

T
 -

 R
ik

tl
in

je
r 

In
ac

k
o

rd
er

in
g

st
il

lä
g
g

 
 

ligger fortsatt ett extra anslag om 150 kronor/månad för elev som studerar utom länet. 

Detta tillägg har ej lagstyrt krav, utan utgår ifrån tidigare praxis. 

Förslag till nivåer för inackorderingstillägg 

Förslag till nivåer, Vansbro kommun, ligger i enlighet med rådande lagrum om: 

 

Beräkningsgrund för inackorderingstillägg 

Inom länet:   Utom länet: 

1/30 av prisbasbelopp  1/30 av prisbasbelopp 

   + 150 kr 

 

Krontal för inackorderingstillägg 2021, utifrån prisbasbelopp om 48 3001 kr  

Inom länet:   Utom länet: 

1 610 kr/mån   1760 kr/mån 

 

Begreppsförklaringar 

Att söka till gymnasiet: Utifrån det fria skolvalet kan sökanden söka fritt bland Sveriges 

alla gymnasieskolor. Däremot behandlas sökanden inte alltid som 1:a 

handsantagen/mottagen. Nedan följer skillnad på dessa två olika antagnings-

/mottagandekategorier.   

 
 
1:a handsantagen/mottagen 

Att bli antagen/mottagen i 1:a hand innebär att sökande elev är antagen/mottagen 

innanför sitt antagnings-/samverkansområde, alternativt är antagen till nationell 

idrottsutbildning (NIU), riksidrottsgymnasium (RIG), eller annan utbildning med 

riksintag. För dessa utbildningsvägar krävs samverkansavtal mellan parterna, 

mottagande och avlämnande kommun, för att eleven ska kunna 1:a handsantas/mottas. 

Elever som söker till friskola är alltid 1:a handsantagen/mottagen. Det spelar ingen roll i 

vilken ordning elev sökt utbildningsvägar, så länge som de innefattas av tidigare 

nämnda avtalsområden. Sammanfattning av 1:a handsantagning/mottagning:  

 

- Samverkansavtal finns som skapar gemensamt antagningsområde, exempel 

Gysam.  

- Avtal finns mellan parterna för utbildning med riksintag, exempel NIU/RIG 

- Friskolor 

 
  
2:a handsantagen/mottagen 

Elever som söker sig utanför antagnings-/samverkans-/avtalsområde. Det innebär att för 

att elev ska behandlas som 2:a handsantagen/mottagen så har sökanden sökt utbildning 

som ej har riksintag och där samverkansavtal ej finns mellan hemkommunen och 

utbildningsanordnaren (exempelvis utanför Gysam).  

 

                                                 

1 Prisbasbelopp fastställt av regeringen: Prisbasbelopp för 2022 fastställt - Regeringen.se  

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/prisbasbelopp-for-2022-faststallt/
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Särskilda skäl/Undantag 

Elev kan hävda särskilda skäl vid antagning/mottagande för att kunna bli antagen i 1:a 

hand. Sådana skäl kan exempelvis vara: utbildningen erbjuds ej i hemkommunen, eller 

inom antagnings-/samverkansområdet, medicinska-/måenderelaterade skäl.   

 

Slutsats 

Med beaktande av befintligt beslutsunderlaget rekommenderas kommunstyrelsen att 

anta riktlinjer för inackorderingstillägg i enlighet med liggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Riktlinjer för inackorderingstillägg  

 



           Diarienummer:  
Beslutad av: 
Datum för beslut:  

 
 

 

 
Riktlinjer om inackorderingstillägg 

 
Riktlinjer för beviljande 
Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader 
relaterat till att eleven på grund av besvärlig resväg 
måste inackordera sig på skolorten. Med besvärlig 
resväg avses att föräldrahemmet är beläget 50 km 
eller mer från skolan.  

”Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor 
till och från hemmet” enl. 15 kap 32§ i Skollagen. 

För att elev ska kunna få inackorderingstillägg krävs 
att eleven är folkbokförd i Vansbro kommun, samt att 
utbildningen ej erbjuds på hemorten, eller inom 
ramen för samverkansområde.  

Det krävs även att elev blir antagen i 1:a hand för att 
inackorderingstillägg ska kunna utgå. Detta gäller ej 
friskolor, där elever söker tillägg genom Centrala 
Studiemedelsnämnden, CSN, istället. För elever som 
har blivit antagna i 2:a hand utgår inget 
inackorderingsbidrag. 

Inackorderingstillägg kan ej utgå samtidigt med 
någon form av reseersättning. För mycket utbetalt 
inackorderingstillägg kan komma att återkrävas 
 
Beräkningsgrund för inackorderingstillägg 
 
Inom länet Utom länet 
1/30 av prisbasbelopp 1/30 av prisbasbelopp  

+ 150 kr 
 
Ansökan och ansökningsperioder 
Ansökan ska göras genom blankett: Ansökan om 
inackorderingstillägg – för elever i gymnasieskola 
från Dalarnas län. 
 
Ansökan lämnas till:  
Vansbro kommun 
Vansbro utbildningscenter 
Medborgarhuset 
786 31 Vansbro 
 
Ansökan om inackorderingstillägg ska ha lämnats in i 
början av läsåret, dock senast den 31 december för 
höstterminen och för vårterminen 31 maj innevarande 
år. 
 

Inackordering p.g.a. praktik 
Inackorderingstillägg kan även ges till elever som 
tillfälligt behöver inackordera sig på praktikort. 
Då gäller samma krav som för annan 
inackordering, med undantag om att eleven får 
behålla busskortet under APL-perioden. 
 
Särskilda skäl/undantag 
Elev kan beviljas inackorderingstillägg trots att 
utbildningen erbjuds på hemorten. Sådana skäl kan 
vara: 

Om elev är antagen vid idrottsgymnasium med 
riksintag eller vid annan utbildning som med 
riksintag; 

Om elev är 1:a handsmottagen vid utbildning inom 
GYSAM-området; 

Om elevens vårdnadshavare har flyttat till en annan 
ort och eleven bor kvar för att fullfölja en påbörjad 
utbildning. Som regel bör här studierna ha bedrivits 
minst en termin. 

Om elev har särskilda skäl att få gå i den 
gymnasieskola dit den sökt, t ex relaterat till sociala 
skäl, där eleven inte längre bor i föräldrahemmet, eller 
om elev har särskilda behov som ej kan tillgodoses på 
hemortens skola. 

Om elevs föräldrar vistas utomlands under 
huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige. 
 
Handläggning och beslut 
Handläggning av inackorderingstillägg utförs av 
skoladministratör vid Vansbro utbildningscenter.  
Beslut om inackorderingstillägg tas av rektor genom 
delegation från huvudmannen.  
 
Överklagan av beslut skickas till: 
Vansbro kommun  
Vansbro utbildningscenter 
Medborgarhuset 
786 31 Vansbro 
 
Överklagan bereds av skoladministratör. Beslut 
kring överklagan fattas av huvudmannen, efter att 
rektor inlämnat yttrande i ärendet. 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 206 Ärende KS 2021-01391 

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
skolor, enskilda huvudmän 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar belopp för interkommunal ersättning och bidrag till 

friskolor för 2022. 

Ärendet 

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för varje barn vid den 

fristående förskoleenheten och för varje elev vid den fristående skolenheten 

samt till enskild som driver pedagogisk omsorg. 

 

En kommun som har ett barn eller en elev ifrån annan ort ska ersättas för 

sina kostnader för barnets eller elevens utbildning av barnets hemkommun. 

Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. 

 

Verksamhet Interkommunal 

ersättning; kronor 

per barn/elev och år 

Bidrag till fristående 

skola och enskild 

huvudman; kronor 

per barn/elev och år 

Förskola 134 946 129 184 

Pedagogisk omsorg 116 333 107 816 

Fritidshem 35 232 28 427 

Förskoleklass 77 772 77 553 

Grundskola åk 1–6 85 641 85 305 

Grundskola åk 7–9 96 824 95 764 

 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar de 

belopp för interkommunal ersättning och bidrag till friskolor för 2022. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef Lärande, tjänsteutlåtande 2021-11-24 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

enhet 2021-11-24 KS 2021-01391 

Sektor lärande   

Lars Lisspers   

Skolchef   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
skolor, enskilda huvudmän 2022 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar anta de belopp för interkommunal 

ersättning och bidrag till friskolor för 2022 som tagits fram av 

skolförvaltningen samt ekonomienheten.  

Sammanfattning 

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för varje barn vid den 

fristående förskoleenheten och för varje elev vid den fristående skolenheten 

samt till enskild som driver pedagogisk omsorg.  

En kommun som har ett barn eller en elev ifrån annan ort ska ersättas för 

sina kostnader för barnets eller elevens utbildning av barnets hemkommun. 

Beloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag.  

  

Verksamhet Interkommunal 

ersättning; kronor 

per barn/elev och år 

Bidrag till fristående 

skola och enskild 

huvudman; kronor per 

barn/elev och år 

Förskola 134 946 129 184 

Pedagogisk omsorg 116 333 107 816 

Fritidshem 35 232 28 427 

Förskoleklass 77 772 77 553 

Grundskola åk 1–6 85 641 85 305 

Grundskola åk 7–9 96 824 95 764 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Bakgrund 

Beräkning av interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 

eller friskola, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola 1- 9 görs årligen. Beräkningen är gjord utifrån den budget som 

verksamheten har under budgetåret 2022 inom kommunens regi.  

Den interkommunala ersättningen inkluderar 3% påslag för administration. 

Bidragen till fristående skolor och enskilda huvudmän inkluderar 3% påslag 

för administration och momsbidrag på 6%. 

 

Beslutet ska expedieras till: 

Olympicaskolan Skålö 

Ekonomichef Vansbro kommun  

Controller Vansbro kommun  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 210 Ärende KS 2021-01405 

Ny detaljplan för förskolan Mossebo 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för 

förskolan Mossebo (Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74). 

Ärendet 

Beslut om att påbörja arbetet med ny detaljplan för Mossebo fattades i 

kommunstyrelsen 2021-02-16, beslutsnummer KS § 23. Syftet med beslutet 

var att påbörja ett planarbete för att möjliggöra ett permanent bygglov för 

den förskolepaviljong med tidsbegränsat bygglov som finns på plats.  

Förvaltningen har sedan dess arbetat fram ett förslag som nu är redo att 

lämnas på samråd för att samla in synpunkter från sakägare, allmänhet och 

andra myndigheter. 

 

Syftet med den nya detaljplanen är att ge befintligt skolområde en mer 

ändamålsenlig användning samt möjliggöra en utökning av skolområdet 

norrut där det idag är torvmark. Mark som idag redan används som gata och 

område för allmänt ändamål övergår till skola (S). Utöver detta ges möjlighet 

att utöka verksamheten vid den närliggande idrottsplatsen, då den östra delen 

av planområdet planläggs för idrottsplats (R1). 

 

Genom att planlägga mer mark för skoländamål skapar sig Vansbro 

förutsättningar för mer centrumnära förskoleplatser vilket kan leda till att fler 

familjer väljer att bosätta sig på orten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för 

förskolan Mossebo (Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74). 

Beslutsunderlag 

Plansamordnare, tjänsteutlåtande 2021-11-24 

Plankarta, 2021-11-24 

Samrådshandling, 2021-11-24 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-11-19 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Plan- och byggenheten 2021-11-24 2021-01405 

Plansamordnare Emma Hogander   

emma.hogander@vansbro.se   

Tel: 0281-75206   

 

 Kommunstyrelsen 
 

Ny detaljplan för förskolan Mossebo 

Rekommendation till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för 

förskolan Mossebo (Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74). 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ett genomförande av planförslaget inte kan antas 

innebära en betydande miljöpåverkan 

 

Ärendet 

Beslut om att påbörja arbetet med ny detaljplan för Mossebo fattades i 

kommunstyrelsen 2021-02-16, beslutsnummer KS § 23. Syftet med beslutet var att 

påbörja ett planarbete för att möjliggöra ett permanent bygglov för den 

förskolepaviljong med tidsbegränsat bygglov som finns på plats.  

Förvaltningen har sedan dess arbetat fram ett förslag som nu är redo att lämnas på 

samråd för att samla in synpunkter från sakägare, allmänhet och andra myndigheter. 

Syftet med den nya detaljplanen är att ge befintligt skolområde en mer ändamålsenlig 

användning samt möjliggöra en utökning av skolområdet norrut där det idag är 

torvmark. Mark som idag redan används som gata och område för allmänt ändamål 

övergår till skola (S). Utöver detta ges möjlighet att utöka verksamheten vid den 

närliggande idrottsplatsen, då den östra delen av planområdet planläggs för idrottsplats 

(R1). 

Genom att planlägga mer mark för skoländamål skapar sig Vansbro förutsättningar för 

mer centrumnära förskoleplatser vilket kan leda till att fler familjer väljer att bosätta sig 

på orten. 

 
Konsekvenser 

Den förskolepaviljong som finns inom planområdet idag tar mark i anspråk avsedd för 

annat ändamål enligt gällande detaljplan, varför permanent bygglov inte har kunnat 

beviljas. Det tidsbegränsade bygglov som gäller går ut 2022-11-09, och kan inte 

förlängas. I god tid innan lovet går ut skall paviljongen avlägsnas från platsen, och 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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marken ska vara helt återställd den dagen lovet inte längre gäller för att inte 

utlösa tillsyn med påföljande åtgärdsföreläggande och eventuellt vite. 

Om den nya detaljplanen istället vunnit laga kraft, och permanent bygglov därefter 

kunnat beviljas och vunnit laga kraft före det tidsbegränsade lovet går ut, kan 

paviljongen istället stå kvar. 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta    2021-11-24 

Samrådshandling   2021-11-24 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  2021-11-19 

 

Beslutet expedieras till: 

Plan- och byggenheten 

Sektor Samhälle 

Sektor Service 

Sektor Lärande  

Aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

 

 

SAMRÅ DSHAN DLING 2 0 21 -1 1 -2 4  

Detaljplan för 

MOSSEBO 

 
 
Vansbro 17:1 och delar Vansbro 7:74 
Vansbro kommun, Dalarnas län 

 
 
 
 
 
Övriga handlingar: 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Plankarta med bestämmelser 
Grundkarta 
 

Dnr 20XX/XXX 
Upprättad 20XX-XX-XX 
Godkänd 20XX-XX-XX 
Antagen 20XX-XX-XX 
Laga kraft 20XX-XX-XX 

 

PLANBESKRIVNING 



 

 

 

 

Här är vi nu 

Vad är en detaljplan och hur tas den fram? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Den kan även 
reglera var byggnader får placeras och hur dessa ska utformas. Olika detaljplaner har olika syften 
och reglerar därför olika saker. Kravet att upprätta en detaljplan uppstår alltid när det behöver 
göras större förändringar i befintlig bebyggelsestruktur och när tidigare oexploaterade mark- och 
vattenområden ska tas i anspråk för ny bebyggelse. Det är kommunen som avgör när och var en 
detaljplan ska upprättas. 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. För att underlätta förståelsen av 
detaljplanen finns även denna planbeskrivning. Planbeskrivningen redovisar planens syften, 
rådande planeringsförutsättningar, överväganden och planerade förändringar men också de 
konsekvenser planens genomförande innebär för enskilda fastighetsägare och andra berörda. 

Plankartan är den juridiskt bindande handlingen. Planbeskrivningen är vägledande vid tolkning av 
plankartan men har ingen egen rättsverkan. 

 

Berörda kan påverka detaljplanen 
Under processen med att arbeta fram en detaljplan ges berörda möjlighet att påverka utformningen 
av planen. Berörda är bland andra länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare, de närmaste 
grannarna samt vissa andra myndigheter, enskilda och organisationer. 

Första möjligheten att påverka kallas samråd. Efter samrådet bearbetas planförslaget med hänsyn 
till inkomna synpunkter innan planen ställs ut för granskning. Under granskningen får de berörda 
ytterligare en chans att lämna synpunkter och därmed kunna påverka. 

Efter granskningen kan endast mindre ändringar göras i planförslaget innan planen antas i 
kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande om ingen överklagar 
eller Länsstyrelsen inte överprövar planen. Överklaganderätt har de berörda som senast under 
granskningsskedet lämnat in skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda i den antagna 
detaljplanen.  

Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglovsprövning inom planområdet. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 (SFS 
2014:900). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan på framsidan är hämtad från Lantmäteriets topografiska webbkarta.  
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Inledning 
Bakgrunden till planläggningen är att det vid förskolan Mossebo uppförts tillfälliga lokaler på mark 
med användningen gata i gällande plan. Detta har möjliggjorts med stöd av ett tidsbegränsat 
bygglov. Gatan är inte byggd och det finns inga planer på att bygga den. För att långsiktigt kunna 
ha kvar lokalerna behövs en planändring där gatumarken som går genom området tas bort. 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med planläggningen är att ge området en mer ändamålsenlig användning, där befintlig 
förskola bekräftas i detaljplanen. Vidare är syftet att skapa möjligheter för en utveckling av 
förskoleområdet och Vanåvallen genom att bereda mark med byggrätt i anslutning till respektive 
verksamhet. 

Detta uppnås genom att planlägga området för skoländamål (S), och idrottsplats (R1). 

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). 

Konsekvenser av planens genomförande 
Ett plangenomförande innebär att ett område får en mer ändamålsenlig användning då gällande 
användningar, gata och område för allmänt ändamål, övergår till skola (S), vilket området används 
för redan idag. Vidare möjliggör ett genomförande av planen att befintlig förskola kan utöka sin 
verksamhet norrut. Det innebär att torvmarken i den norra delen av planområdet kan ianspråktas 
och i viss omfattning ersättas av mark ämnad för skoländamål. Utöver detta möjliggörs marken för 
den östra delen av planområdet för idrottsplats (R1). Detta för att skapa möjligheter för kommunens 
idrottsplats att i framtiden utöka sin verksamhet. Genom att planlägga mer mark för skoländamål 
skapar sig Vansbro förutsättningar för mer centrumnära förskoleplatser vilket kan leda till att fler 
familjer väljer att bosätta sig på orten. 

Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vansbro tätort. 

Området avgränsas i öster av Parkgatan och Vansbro 2:6, i väster av fastigheterna Vansbro 7:69, 
7:76 och 7:6, i söder av fastigheten Vansbro 7:5 och i norr av Vansbro 7:8. 

 



D P  M O S S E B O  -  S A M R Å D S H A N D L I N G  

6 

Areal 
Planområdets areal är ca cirka 3 hektar. 

Ingående fastigheter 
Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74. 

Markägoförhållanden 
Marken inom det berörda området ägs av Vansbro kommun. 

Samrådskrets 
Fastighetsägare enligt bifogad fastighetsförteckning har bedömts ingå i samrådskretsen. För 
avgränsning av samrådskretsen, se nedanstående karta. 

 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Vansbro kommun 2011, antogs av kommunfullmäktige 
2011-10-03. 

I översiktsplanen utgör planområdets befintliga skolområde en del av Vansbro tätort och är utpekat 
som service utan närmare beskrivning. Planområdet nordvästra del ingår i översiktsplanens 
fördjupade områdesstudie för Vansbro utan närmare beskrivning. Inom översiktsplanens 
fördjupade områdesstudie för Vansbro tätort är planområdets östra del utpekat som friluftsområde. 
Den aktuella planeringen anses ha stöd i gällande översiktsplan. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden m.m. 
Detaljplaner 
Det aktuella området omfattas i dag av en detaljplan. 

• Barnstuga väster om Hjorten samt ändring av intill liggande stadsplan, vilken vann laga 
kraft den 1977-09-07. Planen anger gatumark samt område för allmänt ändamål för den 
berörda delen. Planens genomförandetid är utgången.  
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År 2016 kom delar av planen från år 1977 att ersättas och upphävas i samband med att en ny 
detaljplan kom till stånd, Detaljplan för skyddsvall i Vansbro samt upphävande av detaljplan för del 
av Vansbro 7:74. Planen vann laga kraft den 2016-05-16. Planen anger SKYDD för den berörda 
delen. Skyddet utgör en skyddsvall för översvämning. Vallen sträcker sig ca 3 km runt Vansbro och 
skyddar tätorten vid höga vattenstånd i Vanån. Planens genomförandetid går ut den 2026-05-16. 
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Den nya planen ersätter huvuddelen av planen från år 1977 medan delen av planen från år 2016 
fortsätter att gälla. Bostadsmarken i gällande plan kvarstår som den är idag tillsammans med 
området för allmänt ändamål med tillåtet våningsantal på två våningar. Övrig del som inte ersätts 
kommer att upphävas. 

Program för planområdet 
Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas. 

Avvägning enligt miljöbalken 
Markens lämplighet 
Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas, för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Den aktuella planläggningen innebär att befintlig verksamhet får en mer ändamålsenlig 
användning. Den föreslagna användningen är anpassad till platsens och byggnadernas 
förutsättningar. 

Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap. 1 § 
miljöbalken. 

Värdefulla områden 
Enligt 3 kap. 2–5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker 
och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. 

Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av 
tätorter ska särskilt beaktas. 

Planläggningen tar inte något sådant område som avses ovan i anspråk. Området är redan i dag 
delvis detaljplanelagt och ianspråktaget. 

Riksintressen 
Enligt 3 kap. 5–9 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller 
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen. 

Planområdet ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde, 
som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Inom området bör inte höga 
byggnader eller anläggningar medges. Med tanke på att förslaget inte innebär några så pass höga 
byggnader görs bedömningen att en exploatering inom området inte påtagligt kommer att motverka 
totalförsvarets intressen. 

Planområdet ligger även inom påverkansområde, väderradar, som är av riksintresse för 
totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §. Inom påverkansområdet riskerar riksintresset skadas av 
vindkraftsetableringar. Med tanke på områdets planerade användning är det inte aktuellt med 
vindkraftverk. 

Bedömningen görs att den föreslagna etableringen inte kommer att hota riksintressena. 
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kap. 
miljöbalken. I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, för olika föroreningar i fisk- och 
musselvatten, omgivningsbuller samt för vattenförvaltningen. 

Utomhusluft 
I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. 
Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och kväveoxider. 

Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Den enskilt mest 
effektiva åtgärden för att reducera halten partiklar torde, enligt olika försök, vara att minska 
dubbdäcksanvändningen. 

Planändringen möjliggör för en större förskola vilket kan leda till att antalet biltransporter i området 
ökar, dock inte i den omfattningen att det bedöms påverka förutsättningarna att uppnå 
miljökvalitetsnormen för utomhusluft. 

Fisk- och musselvatten 
Planområdet ligger inom Dalälvens avrinningsområde. Dalälven ingår inte i Naturvårdsverkets 
förteckning över fiskvatten som ska skyddas. 

Ett plangenomförande kommer inte att medföra någon risk för att gällande miljökvalitetsnormer för 
fisk- och musselvatten kommer att överskridas. 

Bebyggelsen är ansluten till de kommunala ledningsnäten. 

Omgivningsbuller 
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formulerade, gäller egentligen bara 
skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 
invånare. 

Planläggning kommer dock under alla omständigheter att försämra bullersituationen i området. 

Vattenförvaltning 
Vattenförvaltningsarbetet i Sverige bygger på EU:s ramdirektiv för vatten, det s.k. vattendirektivet, 
och omfattar alla typer av yt- och grundvatten. Inom vattenförvaltningen görs regelbundna 
klassningar av vattnens kemiska och ekologiska status varefter miljökvalitetsnormer tas fram och 
beslutas. 

För Vanån gäller miljökvalitetsnorm enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
kvalitetskrav beslutade 2017-02-23. 

Vanån har i dag (registerutdrag 2021-04-22) måttlig ekologisk status och uppnår inte heller god 
kemisk status. Anledningen till att Vanån inte uppnår god ekologisk status är främst den 
försämrade konnektiviteten i sidled till närområdet och svämplan för vattenlevande organismer. 
Vanån uppnår heller inte god kemisk status vilket härleds till atmosfärisk deposition av kvicksilver 
och kvicksilverföreningar. 

Planområdet är anslutet till det kommunala avloppsledningsnätet och spillvattnet kommer renas på 
ett betryggande sätt innan det når Vanån. Ett plangenomförande bedöms inte påverka 
möjligheterna att uppnå god kemisk och ekologisk status. 

Skydd av områden 
Enligt 7 kap. miljöbalken kan ett antal utpekade typer av mark- och vattenområden skyddas. Syftet 
för skyddet varierar inom de olika områdestyperna. Inom planområdet finns grävt dike som 
avvattnar våtmarken och löper från söder längs den norra befintliga skolbyggnaden i nordostlig 
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riktning för att sedan följa skyddsvallen. Bedömningen görs att diket inte berörs av något 
strandskydd. Planförslaget tar därmed inget sådant område som avses ovan i anspråk. 

 
Diket 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En undersökning huruvida ett plangenomförande kan vara av ett sådant slag att det kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 6 § 
miljöbalken eller 3 § i miljöbedömningsförordningen har utförts. Slutsatsen av undersökningen är 
att ett plangenomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan och att 
genomförandet därmed inte behöver föregås av en miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Undersökningen är avstämd med Länsstyrelsen vid samråd 20XX-XX-XX. 

Förutsättningar och förändringar 
Natur 
Topografi 
Planområdets marknivåer varierar mellan + 238,0 och + 243,0 meter (RH 2000) med de lägsta 
nivåerna i den norra delen av området. 

Vegetation 
Vegetationen inom planområdet består i huvudsak av tallskog med inslag av björk. Marken täcks 
av gräs, ris och buskar av olika slag. Viss gallring har förekommit. 
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Vegetationen norr om befintligt förskoleområde 

Inom befintlig skolgård är marken till större del hårdgjord och den vegetation som finns består i 
huvudsak av klippta gräsytor.  

Landskapsbild / Stadsbild 
Planområdet ligger i utkanten av Vansbro tätort. Närliggande bebyggelse utgörs tills största delar 
villor i en till två våningar med trädgårdar samt några något större skolbyggnader. Norr om 
Fredsgatan övergår området till skogsmark. 

Naturmiljö 
Den norra förskolebyggnaden samt den oexploaterade mark i planområdets norra del ingår i 
utkanten av ett område utpekat i våtmarksinventeringen, Idbäcksmyrarna, som är klassat som högt 
naturvärde. Med tanke på att den del av planområdet som berör ligger i utkanten av avgränsningen 
för våtmarksinventeringen görs bedömningen att det allmänna intresset i detta fall väger högre än 
naturvärdet och att planen bedöms kunna genomföras utan att påtagligt skada detsamma. 
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Våtmarksinventerings utbredning med planområdet i sydost 

Vidare korsas planområdet av ett grävt dike som avvattnar våtmarken och löper från söder längs 
den norra befintliga skolbyggnaden i nordostlig riktning för att sedan följa skyddsvallen. Ett 
plangenomförande innebär att diket tas bort och ersätts utmed planområdets västra och norra 
gräns.  

I övrigt finns inga konstaterade naturvärden eller biotopskyddade områden inom planområdet.  

Geotekniska förhållanden och stabilitet 
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom området av morän, torv och glacial 
grovsilt-finsand. Marken med områdets befintliga byggnader utgörs av fastmark. Övrig mark räknas 
till största del som ej fastmark. 

 
Utdrag från SGU:s översiktliga jordartskarta. Brunt = torv. Blått = Morän. Grönt = Glacial grovsilt-finsand 
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Utrag från SGU:s fastmarkskarta. Grönt = fastmark. Rött = ej fastmark 

Under arbetet med detaljplanen för skyddsvallen tog SWECO civil AB fram en geoteknisk 
undersökning på platsen i syfte för att bestämma skyddsvallens läge. I höjd med aktuellt 
planområdet finns tre skruvprovtagningspunkter som undersökt marken ner till tre eller två meters 
djup. 

 
Kartan visar de tre provtagningslägen som ligger i närheten av det aktuella planområdet 

Vid den sydligaste skruvprovtagningen (1016) konstateras, att översta lagret ner till 0,6 meters djup 
utgjordes av fyllning med grus och sand, lagret mellan 0,6 till 1,5 meter utgjordes av torv och lagret 
från 1,5 till 3,0 meter utgjordes av finkornig sand.  

Från det sydligaste skruvhålet utfördes även två sticksonderingar på 7 respektive 12 meter öster 
om skruvhålet, dvs. inom aktuellt planområde. Sticksonderingarna visar att på 0,91 respektive 0,86 
meters djup att sonden inte kan drivas ned mer enligt metoden för förfarandet. Detta tyder på att 
marken blir mer fast i höjd med där torv övergår till finkornig sand.  
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Tvärsektion som visar provtagningarna i/kring borrhåll 1016 (SWECO) 

Vid den mellersta skruvprovtagningen (1510) konstateras att översta lagret ner till 0,5 meters djup 
utgjordes av fyllning med grus och sand, lagret mellan 0,5 och 1,5 meter utgjordes av mellantorv 
och lagret från 1,5 till 3,0 meter utgjordes av finkornig sand.  

4 meter öster om det mellersta skruvhålet utfördes en trycksondering. Trycksonderingen visar på 
att inget stopp erhållits fram till 7 meters djup. 3,5 meter öster om trycksonderingen har en 
sticksondering utförts. Sticksonderingen visar att på 0,9 meters djup att sonden inte kan drivas ned 
mer enligt metoden för förfarandet. Detta tyder på att marken blir mer fast i höjd med där torv 
övergår till finkornig sand.  

 
Tvärsektion som visar provtagningarna i/kring borrhåll 1510 (SWECO) 

Vid den norra skruvprovtagningen som återfinns ca 22 meter norr om aktuellt planområde 
konstaterades att översta lagret ner till 0,6 meters djup utgjordes av fyllning med sand och grus, 
lagret mellan 0,6 och 1,3 meter utgjordes av mellantorv och lagret från 1,3 till 2 meter utgjordes av 
finkornig sand. 

Öster om det norra skruvhålet utfördes även två sticksonderingar på 6 respektive 10 meter öster 
om skruvhålet. Sticksonderingarna visar att på 1,4 respektive 1,2 meters djup att sonden inte kan 
drivas ned mer enligt metoden för förfarandet. Detta tyder på att marken blir mer fast i höjd med 
där torv övergår till finkornig sand. 

 
Tvärsektion som visar provtagningarna i/kring borrhåll 1015 (SWECO) 

Kunskaperna från den geotekniska undersökningen visar på att mossens ytlager utgörs av torv ner 
till ca 1-1,5 meters djup och att marken nedanför det består av finkorning sand. Genom att ta bort 
ytlagret med torv och fylla ut säkerställs planområdets stabilitet. Då stora delar av Vansbro är byggt 
på tidigare mossmark är det även i detta fall en fråga om att fylla ut marken. Kunskaperna bedöms 
tillräckliga för planskedet. 
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Krav på geotekniska undersökningar kommer ställas i samband med bygglov. 

Markradon 
Någon markradonundersökning har inte utförts inom planområdet.  

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och att vidta de 
skyddsåtgärder som erfordras åligger den som ska bygga, dvs. om inte markradonundersökning 
utförs ska byggnation ske i radonsäkert utförande. Detta kommer att bevakas i samband med 
bygglovsprövning. 

Förorenade områden 
Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits verksamheter inom eller i 
anslutning till området som kunnat ge upphov till mark- eller vattenföroreningar.  

Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas föroreningar eller 
misstänkta föroreningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och 
byggnadsnämnden, för samråd om hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske. 

Skyfall och höga vattenstånd 
Planen ligger i närheten av Vanån. Enligt MSB:s översvämningskarteringar klarar planområdet 
både ett 100- och 200-årsflöde. Dock översvämmas området vid ett beräknat högsta flöde. 
Planläggningen kommer att förhålla sig till Boverkets tillsynsvägledning och länsstyrelsen i 
Dalarnas Vägledning, Översvämningar ras och skred, riskhantering i fysisk planering när det gäller 
planläggning i översvämningshotade områden. 

Boverkets tillsynsvägledning utgår från ett 200-årsflöde vid kompletteringar i befintliga 
bebyggelsestrukturer och beräknat högsta flöde vid planläggning av nya områden.  

Enligt länsstyrelsen i Dalarnas Vägledning, Översvämningar ras och skred, riskhantering i fysisk 
planering bör följande alltid lokaliseras till över nivån för högsta flöde: 

• byggnader som behövs i krissituationer, 
• sjukhus, vårdinrättningar och liknande boenden, 
• järnvägar, stora vägar och vägar som är viktiga räddnings- och evakueringsvägar, 
• VA- och avfallsanläggningar, el- och teleanläggningar och 
• industrier med risk för stor miljöpåverkan vid översvämning. 

Vad gäller skolor så bör dessa om valmöjlighet finns även lokaliseras till över nivån för högsta 
flöde. I detta fall finns ingen valmöjlighet att lokalisera skolan utanför nivån för högsta flöde då 
närmast hela Vansbro centrum översvämmas vid ett beräknat högsta flöde. 

 
Vanånsutbredning i planområdet vid ett 200-års flöder respektive beräknat högsta flöde 
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I gällande översiktsplan, Översiktsplan för Vansbro kommun 2011, beskriver kommunen under 
avsnittet miljö- och riskfaktorer kommunens mål vad gäller översvämningsrisk. Där står det att 
riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt bör endast lokaliseras i områden som inte 
hotas av eller högsta dimensionerande flöde. Som exempel på riskobjekt och samhällsfunktioner 
av betydande vikt nämner kommunen däribland skolor. Genom att planläggningen enbart tar 
hänsyn till ett drygt 200-årsflöde kan detta uppfattas som ett avsteg från kommunens intentioner i 
översiktsplanen. Översiktsplanen är dock tio år gammal och åtgärder har sedan dess skett 
gällande översvämningsriskerna. 

Den skyddsvall som under år 2020 byggts längs Vanån, för att skydda tätortens centrala delar mot 
översvämning, har dimensionerats för skydda bebyggelsen mot ett flöde på + 239,82 meter, dvs. 
ett 200-årsflöde med viss marginal. Skyddsvallen korsar planområdet i nord-sydlig riktning och 
undantas från planområdet.  

 
Skyddsvall tillika gång- och cykelväg 

Bedömningen görs därför att det är lämpligt att förhålla sig till samma nivå även i detta fall, dvs. 
bestämmelse införs för kvartersmarken inom planområdet om att lägsta nivå för färdigt golv ska 
vara minst 239,82 meter samt att byggnader utförs på ett sådant sätt att byggnadernas 
konstruktion och tekniska installationer inte tar skada vid höga vattennivåer upp till 239,82 meter. 
Detta är en nivå som ligger drygt 0,8 meter över nivån vid ett 200-årsflöde.  

Fornlämningar 
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i 
samband med exploatering eller andra arbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta 
fornlämningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 

Verksamheter 
Inom planområdet 
Inom planområdet finns två förskolebyggnader samt skolgård som utgör förskolan Mossebo. I 
övrigt utgörs planområdet av skogsmark och mosse. Förskoleområdet inhyser idag fyra 
avdelningar med sammanlagt ca 70 barn. 



D P  M O S S E B O  -  S A M R Å D S H A N D L I N G  

17 

 
Förskolan idag 

Då ett av syftena med planläggningen är att ge stöd åt befintlig verksamhet och möjliggöra för en 
utveckling av denna utökas skolområdet till att innefatta skogsmarken/mossen norr om Fredsgatan. 
Det finns behov att öka kapaciteten till att totalt kunna inhysa ca 120 barn. Planläggningen tar dock 
höjd för att inhysa totalt ca 200 barn, så kommunen står beredd utifall ytterligare behov av 
förskoleplatser skulle uppstå i framtiden. 

Planområdet är avsett för skola, besöksanläggning med preciseringen idrottsplats samt parkering. 

Med användningen skola (S) avses alla slags skolor och andra undervisnings- och 
forskningslokaler. Även idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård 
och parkering som hör till skolverksamheten ingår. 

Verksamheten ska så långt möjligt anpassas till ett uthålligt system som ger så liten påverkan på 
människor och miljö som möjligt. 

Med besöksanläggning med preciseringen idrottsplats (R1) avses områden för verksamheter som 
riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa verksamheter, sport- och 
idrottsverksamheter samt övriga besöksverksam-heter. Även komplement till verksamheten 
besöksanläggningar ingår i användningen. Anledningen till att denna del av planområdet även får 
användningen besöksanläggning beror på att området i öster gränsar till Vanåvallen idrottsplats. 
Inom området för Vanåvallen finns ishall och fotbollsplaner. Vid behov av utveckling av 
idrottsplatsen möjliggör planen att Vanåvallen kan växa västerut.  

Med parkering (P) avses områden där parkering av olika typer av fordon utgör en självständig 
användning inom kvartersmark. Det kan till exempel vara markparkering, parkeringshus, större 
cykelparkeringar, garage eller källargarage. Användningen omfattar även de utrymmen som 
behövs för anläggningens skötsel och bruk och även verksamheter som är knutna till 
användningen. Det kan till exempel vara laddplatser, möjlighet att tvätta fordon eller liknande. 
Eventuell parkering kan utnyttjas av förskolans personal, utbildningscentrets personal och elever 

Utom planområdet 
Söder om området finns bostäder i from av äldre enbostadshus och i öster finns gymnasieskolan 
Vansbro utbildningscenter 

Bebyggelse 
Inom planområdet 
Inom planområdet finns två förskolebyggnader. Huvudbyggnaden består av en våning med 
sadeltak av grå plåt. Fasaden utgörs av röd träpanel 
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Huvudbyggnaden 

Den andra byggnaden utgörs av en provisorisk modulbyggnad med platt tak med en fasad som 
består av grå och vit träpanel. Utöver förskolebyggnaderna finns även ett antal 
komplementbyggnader. 

 
Byggnadsmodulen möter naturen norr om huvudbyggnaden 

För ny bebyggelse inom skolområdet gäller generellt att den får uppföras till en nockhöjd på nio 
meter vilket motsvarar ca två våningars höjd. För komplementbyggnader gäller en högsta tillåten 
nockhöjd på 4,5 meter. Inom området för idrottsplats och parkering gäller högsta nockhöjd på sex 
meter. Nockhöjden mäts till takkonstruktionens högsta punkt från den blivande markens medelnivå 
vid byggnaden.  

Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent av egenskapsområdet. 
Med byggnadsarea menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse, 
dvs. även olika komplementbyggnader av olika slag. I planen anges för kvartersmarken i väster att 
15 procent får bebyggas. För området med idrottsplats och parkering anges att 10 procent av 
egenskapsområdet får bebyggas.  

För att skapa säkra siktförhållande ut mot gatan ifrån den västra kvartersmarken har en zon om 
sex meter införts där marken endast får förses med komplementbyggnader. 
Komplementbyggnaderna som avses inom zonen anläggningar för sopsortering, cykelparkering 
och liknande. Inom zonen tillåts en största byggnadsarea på 100 kvadratmeter. 
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Ett av planens syften har varit att genom detaljplaneläggning bland annat underlätta 
bygglovshanteringen. Planen har getts en enkel struktur. Ut mot omgivande gator finns en zon om 
sex meter som enbart får bebyggas med komplementbyggnad så som cykelförråd eller soprum. 
Visuellt ger det en rymd i gaturummet som i stort stämmer med den karaktär området har i dag.  

Mot bostadsbebyggelsen som angränsar i söder till planområdet införs en 4,5 meter bred remsa 
där byggnader inte får uppföras. 

Utom planområdet 
Enbostadshusen söder om planområdet området utgörs av äldre enbostadshus med träpanel i 
olika färger och tegeltak. Gymnasieskolan Vansbro utbildningscenter består av en våning med röda 
tegelfasader och rött plåttak. 

 
Vansbro utbildningscenter i anslutning till planområdet 

Tillgänglighet 
Den övergripande tillgängligheten till planområdet är god både vad gäller biltrafik samt gång- och 
cykeltrafik. Huvuddelen av område är relativt plant utan större höjdskillnader. 

Service 
Samhällelig 
I Vansbro tätort finns ett bra utbud av samhällelig service med bl.a. vårdcentral, förskolor, skola f-9 
och gymnasieskola.  

Kommersiell 
Planområdet ligger i anslutning till Vansbro centrum med bra utbud av kommersiell service. 

Friytor 
Rekreation 
Ett plangenomförande kan innebära att tillgången på friytor kan komma att minska något. Den 
övergripande tillgången till friytor och rekreationsområden inom och i anslutning till Vansbro tätort 
är dock god. 

Skolgård 
Som ett riktvärde brukar anges att varje elev skall ha tillgång till minst 40 kvadratmeter yta för 
utevistelse. Förskolan Mossebo planeras för maximalt 200 elever. Detta innebär en utevistelseyta 
på ca 8000 kvadratmeter. Kvartersmarken väster om skyddsvallen uppgår till en yta på drygt 22 
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000 kvadratmeter. Det innebär att riktvärdet på 40 kvadratmeter per barn för utevistelse uppnås 
med god marginal även vid full utbyggnad. 

Lek 
Förskolans gård kommer att kunna användas för lek kvällstid och helger när verksamheten är 
stängd.  

Trafik 
Biltrafik 
Planområdet trafikangörs via Fredsgatan som upphör inom området. I öster gränsar planområdet 
till Parkgatan.  

 
Fredsgatan med anslutande Parkgatan från söder 

Vid ett plangenomförande kan antalet barn på förskolan komma att öka med mer än det dubbla 
vilket innebär att mer trafik väntas tillkomma på vägen. Detta medför större krav och plats på 
lösningar vad gäller logistiken. För att på ett smidigt och säkert sätt kunna hämta och lämna barn 
föreslås en större vändplats byggas med korttidsparkering där också renhållningsfordon kan 
vända. För längre parkering hänvisas till parkeringsplatsen i östra delen av planområdet. 
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Ett alternativ att lösa ökade trafikmängder 

I planen reserveras gatumark för en vändplan. 

Parkering 
Den allmänna parkeringssituationen i området idag innebär att parkering sker längs gator i 
anslutning till respektive verksamhet. Planen möjliggör för anordnande av en större parkeringsyta i 
nordost med kapacitet för den samlade utbildningsverksamhetens parkeringsbehov på ett och 
samma ställe.  

Kollektivtrafik 
Triangelns busshållplats ligger ca 300 öster ut långs Fredsgatan och trafikeras av Dalatrafiks linjer 
380 (Nås - Dala-Järna - Vansbro), 381 (Västerfallet - Nås - Högosta - Uppsälje - Vansbro),  382 
(Vansbro - Eldforsen - Sågbyn), 383 (Vansbro - Dalasågen - Vansbro), 384 (Vansbro - Rågsveden 
- Äppelbo - Vansbro).  

Gång- och cykeltrafik 
I Vansbro har ett arbete påbörjats för att ta fram en plan för gång- och cykelvägar i kommunen. 
Längs med Fredgatan finns ett avskilt område som är avsett för gång- och cykel. På skyddsvallen 
som omgärdas av planområdet finns en gång- och cykelväg som går från Fredsgatan i nordlig 
riktning. 

https://www.iphone.fskab.se/DAL/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_380_210816_211211.pdf
https://www.iphone.fskab.se/DAL/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_381_210816_211211.pdf
https://www.iphone.fskab.se/DAL/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_382_210816_211211.pdf
https://www.iphone.fskab.se/DAL/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_383_210816_211211.pdf
https://www.iphone.fskab.se/DAL/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_384_210816_211211.pdf
https://www.iphone.fskab.se/DAL/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_384_210816_211211.pdf
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Gång- och cykelväg återfinns ovanpå den skyddsvall som delar kvartersmarken i två delar 

Störningar 
Buller 
Det finns inga regler för skolor och förskolegårdar vad gäller buller utomhus. För trafikbuller vid 
bostadsbyggnader finns dock regler. Där emot har Naturvårdverket tagit fram riktvärden för buller 
från industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler. Riktvärdena är avsedda som 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning enligt miljöbalkens hänsynsregler som ska göras i 
varje enskilt fall. Dessa riktvärden bör klaras så att ljudmiljön inte blir sämre än vad riktvärdena ger 
uttryck för. Målet är att uppnå en god ljudmiljö. 

  Leq dag  
(06-18) 

Leq kväll 
(18-22) 

Leq natt 
(22-06) 

Leq lördag, 
söndag och 
helgdag (06-

18) 

Utgångspunkt för olägenhets- 
bedömning vid bostäder, skolor, 

förskolor och vårdlokaler 
50 dBA 45 dBA 40 dBA 45 dBA 

 

För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas vid fasad och ytor för utevistelse för de 
tidpunkter då lokalerna används, alltså dagtid kl. 06-18. Det innebär att buller från vägtrafik inte bör 
50 dBa överskridas. 

Inomhusbuller ska alltid klaras i enlighet med Boverkets byggregler. 

Vägtrafik 
Högsta tillåtna hasighet på Fredsgatan är 30 km/tim. Några trafikmängder för Fredsgatan finns inte 
uppmätta för den berörda sträckan. Men med tanke på att Fredsgatan upphör inom planområdet 
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och därmed inte kan användas för genomfart görs bedömningen trafikmängderna ur ett 
bullerhänseende som försumbara. Hur trafiksituationen som väntas uppstå föreslås att lösas, se 
avsnittet Biltrafik ovan. 

Teknisk försörjning 
Dricksvatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA och befintlig bebyggelse är 
ansluten till de kommunala näten. Kapacitet finns för att ansluta tillkommande bebyggelse. 

Dagvatten 
Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Kapacitet finns för att ansluta 
tillkommande bebyggelse. Dagvatten från trafikytor och parkeringar väntas omhändertas av det 
kommunala dagvattensystemet. En stor del av områdets normerande dagvatten från exempelvis 
skolgården kan omhändertas lokalt genom markinfiltration eller avledas till mossen då det inte är 
förorenat.  

Värme 
Planområdet är anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet. Kapacitet finns för att ansluta 
tillkommande bebyggelse. 

El 
Planområdet är anslutet till Ellevios distributionsnät. Kapacitet finns för att ansluta tillkommande 
bebyggelse. 

Tele, data 
Planområdet är anslutet till det kommunala fibernätet. 

Markreservat för underjordiska ledningar  
Nedan visas en schematisk bild av de ledningar inom planområdet som bedömts som 
genomgående allmännyttiga underjordiska ledningar, dvs. ledningar som kan vara aktuella för 
markreservat (u-områden) i plankartan. 

Förutom de genomgående ledningarna finns även ett antal servisledningar inom planområdet, 
främst öster om befintlig förskola. Dessa redovisas inte nedan och ges inte heller u-områden i 
planen. Vid eventuella undanflyttningsåtgärder bekostar den part som initierar åtgärden. 
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Karta: genomgående allmännyttiga ledningar (ej skalenlig) 

I sydöstra delen av planområdet finns tre genomgående elledningar. Dessa har fått u-områden i 
plankartan.  

Övriga ledningar som bedömts vara allmännyttiga genomgående ledningar är förlagda på allmän 
platsmark. Lägena för u-områdena bygger på de ritningsunderlag ledningsägarna levererat och har 
inte kontrollerats i samband med detaljplanearbetet. 

Då detaljplanens u-områden även utgör underlag för Lantmäteriet vid bildandet av ledningsrätter 
kan ledningsägare i ett senare skede vara tvungna att på egen bekostnad flytta ledning, som 
redovisats i felaktigt läge i underlagen, till läge för beslutad ledningsrätt, dvs. till läge för u-område i 
plankartan. 

Avfall 
Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. En yta för 
uppställning av sopkärl rekommenderas i anslutning till vändplatsen inom planområdet. 

Kommunens återvinningscentral ligger i Bäckdalen cirka fyra kilometer väster om Vansbro tätort.  

Verksamhetsutövaren ansvarar för verksamhetsavfall. Allt avfall ska hanteras utan risk för 
olägenhet för hälsa och miljö. Avfallshanteringen ska ske med hänsyn till återvinning och 
återanvändning. Farligt avfall ska lämnas till en godkänd mottagare.  

Organisatoriska frågor 
Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med standardplanförfarande. 

Tidsplan 
Planprocessen 
Beslut om samråd KS nov -21 
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Samråd med berörda samt remiss till 
myndigheter och kommunala nämnder 

nov -21 

Beslut om granskning KS dec-21 

Granskning jan -22 

Godkännande för antagande KS feb -22 

Antagande KF feb -22 

Laga kraft mars -22 

Infrastruktur 
Utbyggnad av infrastruktur kommer att ske när erforderliga planbeslut är fattade, medel ställs till 
förfogande och behov föreligger. 

Bebyggelse 
Bebyggelse kommer att uppföras när erforderliga planbeslut är fattade, bygglov erhållits och när 
byggherren finner det lämpligt. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap för allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 

- undersökning om betydande miljöpåverkan, 
- planarbete, 
- planprövning, 
- försäljning av erforderlig mark, 
- initiering av fastighetsbildning, 
- förbindelsepunkter för VSD-ledningar, 
- iordningställande av infrastruktur, och 
- bygglovsprövning. 
- bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndigheter och andra, 
- nybyggnadskarta, 
- anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, 
- utsättning, och 
- uppförande av bebyggelsen och iordningsställande av tomtmark. 

Avtal 
Det har inte identifierats några frågor som behöver regleras i avtal innan planen kan antas.  
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Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder kan genomföras. 

Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom ledningsrätt. De markreservat (u-områden) 
som lagts ut i planen bygger på de lägen som redovisats i de planeringsunderlag som erhållits från 
ledningsägarna. Lägesriktigheten hos underlagen har inte kontrollerats i samband med 
planläggningen. 

Kommunen initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 

Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. 

Konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Den del av Vansbro 7:74 som ingår i planområdet möjliggörs för ianspråktagande för skoländamål 
vilket innebär att det kommer att vara möjligt att utöka förskoleområdet mot norr på den marken. 

Den del av Vansbro 17:1 som är planlagd för allmänt ändamål får ändrad markanvändning till 
skoländamål. Därmed hela Vansbro 17:1 samt berörd del av Vansbro 7:74 användas för 
skoländamål. 

Ekonomiska frågor 
Kommunens kostnader kan i huvudsak kopplas till upprättandet av detaljplanen samt kostnader för 
iordningställande av allmän platsmark, kvartersmark och uppförande av bebyggelse. 

Tekniska frågor 
Utbyggnaden av området kan komma att ske i etapper. 

Kompletterande geoteknisk undersökning kommer att krävas i samband med bygglovsprövningar. 

Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med bygglovsprövning. 

Övriga medverkande 
Vid upprättandet av planbeskrivningen har sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson och 
plansamordnare Emma Hogander på Vansbro kommun medverkat. 

Från KLARA arkitekter har även planeringsarkitekter Johan Stenson och Adam Nilsson medverkat. 

 
 
 
2021-XX-XX 

Axel Lönnqvist 
Planeringsarkitekt FPR/MSA 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLARA arkitekter 
Södra kyrkogatan 6 Tel 054-19 03 30 

     

mailto:klara@klara.se


G

A

T

A

f

1

VANSBRO

7:8

7:74

17:1

7:69

7:76

7:5

7:71

7:61

7:33

7:45

7:62

7:74

7:6

6

5

1

2

1

VANSBRO

2

4

1

2

4

2

2

4

3

2

4

4

2

3

9

2

4

1

2
4
4

2

4

3

h

1

S

f

1

OMRÅDE FÖR VILKEN

GÄLLANDE PLAN

UPPHÄVS

u

1

e

1

e

2

e

3

PR

1

h

2

ÖVRIG INFORMATION

Genomförandetid

Genomförandetiden är tio (10) år från det att planen vinner laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

GataGATA

Kvartersmark

Parkering

P

Idrottsplats

R

1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
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Detaljplan för  

MOSSEBO 
Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74 

Vansbro kommun, Dalarnas län 
 

PLANBESKRIVNING 

U ND ER SÖK N IN G O M B ETYD AN D E MILJÖ PÅ V ER KA N 
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Allmänt 
Syftet med undersökningen är att ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan antas 
leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en ska en strategisk miljöbedömning göras 
som en del av planprocessen. Dokumentationen görs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Skyldigheten att genomföra en undersökning om betydande miljöpåverkan regleras i 6 kap. 
5 – 6 §§ miljöbalken. I 5 § miljöbedömningsförordningen redogörs för hur omständigheter som 
talar för eller emot en betydande miljöpåverkan ska identifieras. 

Som stöd för undersökningen används en checklista där de vanligast förekommande typerna av 
miljöpåverkan bedöms. 

Efter undersökningen ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Då bedömningen sker i ett tidigt skede kan ny kunskap tillkomma under planprocessen, vilken 
kan innebära att bedömningarna i checklistan måste omvärderas och beslutet omprövas. 

Plandata 
Planens bakgrund och syfte 
Bakgrunden till planläggningen är att det vid förskolan Mossebo uppförts tillfälliga lokaler på mark 
med användningen gata i gällande plan. Detta har möjliggjorts med stöd av ett tidsbegränsat 
bygglov. Gatan är inte byggd och det finns inga planer på att bygga den. För att långsiktigt kunna 
ha kvar lokalerna behövs en planändring där gatumarken som går genom området tas bort. 

Syftet med planläggningen är att ge området en mer ändamålsenlig användning, där befintlig 
förskola bekräftas i detaljplanen. Vidare är syftet att skapa möjligheter för en utveckling av 
förskoleområdet genom en ökad byggrätt. 

Planområdets läge och storlek 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vansbro tätort och omfattar cirka tre hektar. 

Berörda fastigheter 
Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74. 

Markägoförhållanden 
Marken inom det berörda området är ägs av Vansbro kommun. 

Gällande planer 
I gällande översiktsplan, Översiktsplan för Vansbro kommun 2011, är området utpekat som 
service.  

För området finns en gällande detaljplan, BARNSTUGA VÄSTER OM HJORTEN SAMT 
ÄNDRING AV INTILL LIGGANDE STADSPLAN, vilken vann laga kraft den 7:e september 1977. I 
planen är området utpekat som gatumark samt område för allmänt ändamål. 

Planförutsättningar 
Platsens förutsättningar och känslighet 
Inom planområdet ligger en förskola bestående av två större byggnader och ett antal mindre. 
Förskolan är naturskönt belägen i den nordvästra delen av Vansbro tätort. Marken med befintliga 
byggnader består av morän och klassas som fastmark medan den största delen av marken norr 
om befintligt förskoleområde består av torv och klassas som ej fastmark. 
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Nuvarande miljöbelastning inom planområdet 
Den största delen av området klassas som ej fastmark. 

Nuvarande miljöbelastning från omgivningen 
Området översvämmas vid ett befintligt högsta flöde. 

Checklista 
Verksamheter eller åtgärder som ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan 
Medför planförslaget verksamheter eller åtgärder så att det ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 2 § miljöbedömningsförordningen: 

                        Ja ( )                                                                               Nej (X) 

kommentar   

Regleringar och erkända skyddsvärden 
Får planförslaget negativ påverkan på följande regleringar eller erkända skyddsvärden: 

3–4 kap. MB grundläggande hushållningsbestämmelser och riksintressen 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Området tar inte i anspråk något sådant område som avses i 3 kap. 2-5 §§ 
miljöbalken.  

Planområdet ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet, ett 
lågflygningsområde, som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § 
miljöbalken. Inom området bör inte höga byggnader eller anläggningar medges. 
Utifrån detta görs bedömningen att en exploatering inom området inte påtagligt 
kommer att motverka totalförsvarets intressen. 

Planområdet ligger även inom påverkansområde, väderradar, som är av riksintresse 
för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §. Inom påverkansområdet riskerar riksintresset 
skadas av vindkraftsetableringar. Med tanke på områdets planerade användning är 
det inte aktuellt med vindkraftverk. 

Med bakgrund av detta görs därför att den föreslagna planläggningen inte påtagligt 
kommer att försvåra tillkomsten till eller utnyttjandet av riksintressena. 

5 kap. MB miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planförslaget innebär att befintliga lokaler på gatumark får planstöd. Vidare ändras 
användningen från gatumark och område för allmänt ändamål till skola. Området är 
anslutet till de kommunala ledningsnäten. 

7 kap. MB skydd av områden 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Inga sådana områden berörs. 
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2–4 kap. KML fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, 
byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen inom eller i närheten av planområdet. 

Nationella miljökvalitetsmål samt regionala och lokala miljömål 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte påverka förutsättningarna för att uppnå nationella 
miljökvalitetsmål eller regionala och lokala miljömål. 

Internationella konventioner 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Inga sådana områden finns inom eller i närheten av planområdet 

Befolkning och människors hälsa 
Får planförslaget negativa effekter på befolkning eller människors hälsa på grund av/med 
avseende på: 

Buller eller vibrationer 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande innebär att möjligheten att bygga gatumark tas bort, varför 
planområdet i framtiden inte kommer användas som genomfart och inte heller alstra 
något buller eller vibrationer. En viss ökning av trafiken på tillfartsvägen kan 
förekomma, men inte i den utsträckning att bullernivåer påtagligt försämras. 

Översvämning 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Enligt MSB:s översvämningskarteringar klarar planområdet både ett 100- och 200-
årsflöde. Dock översvämmas området vid ett beräknat högsta flöde. Planläggningen 
kommer att förhålla sig till Boverkets tillsynsvägledning samt de kommunala 
riktlinjerna för bygglov och fysisk planering med avseende på höga vattennivåer vilka 
utgår från ett 200-årsflöde vid kompletteringar i befintliga bebyggelsestrukturer och 
beräknat högsta flöde vid planläggning av nya områden. 

Geotekniska förhållanden 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert (X)                               Nej ( ) 

kommentar  Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom området med befintliga 
byggnader av morän och räknas som fastmark. Resten av området utgörs av torv 
samt glacial grovsilt-finsand och räknas inte som fastmark. Krav på geotekniska 
undersökningar kommer ställas i samband med bygglov. 

Utsläpp av miljö- eller hälsofarliga ämnen 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte innebära att utsläppen av miljö- eller hälsofarliga 
ämnen ökar i någon nämnvärd omfattning. 
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Föroreningar 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits verksamheter 
inom eller i anslutning till området som kunnat ge upphov till mark- eller 
vattenföroreningar. 

Ljus, skarpt sken eller skugga 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte kunna medföra några sådana risker. 

Elektriska eller magnetiska fält 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Det finns inga kraftledningar, transformatorstationer eller andra anläggningar inom 
eller i närheten av planområdet som bedöms kunna ge upphov skadliga nivåer av 
elektriska eller magnetiska fält. 

Radon 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert (X)                               Nej ( ) 

kommentar  Erfarenheter från Vansbro visar att markradonförekomsten kan variera inom små 
geografiska områden. Hänsyn till detta kan behöva tas i samband med kommande 
bygglovshanteringar. 

Transporter eller hantering av farligt gods 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ingen av de närliggande vägarna är primära eller sekundära transportvägar för farligt 
gods. 

Trafik eller trafiksäkerhet 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte påverka trafiken på ett sätt som gör att någon 
hänsyn behöver tas. 

Övriga risk- och säkerhetsaspekter 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Inga övriga risk- och säkerhetsaspekter har identifierats. 

Övriga hälsoaspekter samt social hållbarhet 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte innebära några hälsoaspekter eller få någon 
påverkan på den sociala hållbarheten. 

Övrig miljöpåverkan från omgivningen 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ingen övrig miljöpåverkan från omgivningen förekommer. 
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Rekreation 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Något direkt rekreationsområde tas inte i anspråk. 

Tillgången till rekreationsområden är mycket god inom närområdet. Området inhyser 
lekplats på skolgården vilken kommer finns kvar även i fortsättningen. 

Skyddade djur- och växtarter samt biologisk mångfald 
Får planförslaget negativa effekter på djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. 
miljöbalken eller biologisk mångfald i övrigt med avseende på: 

Skyddade djur- eller växtarter 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Enligt artportalen har inga fynd av rödlistade arter gjorts i eller i närheten av 
planområdet.   

Biologisk mångfald eller övriga höga naturvärden 
Ja, betydande ( )                               Ja (X)                               Osäkert ( )                               Nej ( ) 

kommentar  Den norra förskolebyggnaden samt den oexploaterade mark i planområdets norra del 
ingår i utkanten av ett område utpekat i våtmarksinventeringen, Idbäcksmyrarna, som 
är klassat som högt naturvärde. Med tanke på att den del av planområdet som berör 
ligger i utkanten av avgränsningen för våtmarksinventeringen görs bedömningen att 
det allmänna intresset i detta fall väger högre än naturvärdet. 

Hushållning med den fysiska miljön 
Får planförslaget negativa effekter på mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse, 
kulturmiljö eller den fysiska miljön i övrigt på grund av/med avseende på: 

Förändrad mark- eller vattenanvändning 
Ja, betydande ( )                               Ja (X)                               Osäkert ( )                               Nej ( ) 

kommentar  Planområdet är i dag delvis exploaterat och ianspråktaget. Ett plangenomförande 
innebär dels att pågående markanvändning får planstöd, dels att ett skogsområde tas 
i anspråk för skoländamål vilket kan innebär att vegetation försvinner och ersätts med 
byggnader och skolgårdsmiljö. 

Stads- eller landskapsbild 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert (X)                               Nej ( ) 

kommentar  Planområdet är i dag delvis exploaterat och ianspråktaget. Planförslaget kan innebära 
en viss förändring av markanvändningen som påverkar landskapsbilden. Planområdet 
ligger dock inom Vansbros tätort och en utveckling av tätorten känns naturlig på 
platsen. 

Bebyggelse 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Se punkten, Stads- eller landskapsbild ovan. 
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Kulturmiljö 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Planområdet ingår inte i någon särskilt utpekad kulturhistoriskt värdefull miljö. Det 
finns heller ingen enskild byggnad som är utpekad. 

Luft eller klimat 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Mot bakgrund av det geografiska läget, låga bakgrundsnivåer och den föreslagna 
användningen bedöms inte luftkvaliteten komma att påverkas i nämnvärd grad.  

Ett plangenomförande bedöms inte heller innebära några andra förändringar som 
varaktigt kan påverka luftkvaliteten eller klimatet. 

Grund- eller ytvatten 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Området är anslutet till de kommunala ledningsnäten. Bedömningen görs att risken 
för negativ påverkan på grund- och ytvatten är mycket liten. 

Hushållning med material, råvaror och energi 
Får planförslaget negativa effekter på hushållningen med material, råvaror eller energi på grund 
av/med avseende på: 

Material eller råvaror 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ingen påverkan. 

Energi 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Ingen påverkan. 

Andra delar av miljön 
Det bedöms inte att planförslaget får andra negativa effekter på miljön än som redovisats ovan.  

Ekosystemtjänster 
Finns behov av att utveckla eller bevara områdets möjlighet att leverera följande typer av 
ekosystemtjänster:  

Producerande 
Ja, betydande ( )                               Ja ( )                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Berörs ej. 

Reglerande 
Ja, betydande ( )                               Ja (X)                               Osäkert ( )                               Nej ( ) 

kommentar  Berörs ej. 
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Kulturella 
Ja, betydande ( )                               Ja (X)                               Osäkert ( )                               Nej ( ) 

kommentar  Skolgården ger upphov till sociala interaktioner mellan barn där de kan komma ut och 
utöva fysisk aktivitet. 

Stödjande 
Ja, betydande ( )                               Ja (X)                               Osäkert ( )                               Nej (X) 

kommentar  Berörs ej. 
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Motiverat ställningstagande 
Sammanfattning 
Planens tänkbara effekter bedöms vara begränsade. 

Ett plangenomförande innebär att ett område dels får en mer ändamålsenlig användning då 
gällande användningar, gata och område för allmänt ändamål, övergår till skola (S), vilket 
området används för redan idag. Vidare innebär ett plangenomförande att ett skogsområde tas i 
anspråk i syfte att kunna utveckla befintlig skolverksamhet. Att stå med mer förskoleplatser är ett 
steg i ledet för att kunna öka inflyttningen till Vansbro kommun. 

Delar av området ligger inom Länsstyrelsens utpekade översvämningskänsligt område. 

Ställningstagande 
Med hänsyn till ovan redovisade omständigheter bedömer kommunen att ett genomförande av 
planförslaget inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Med anledning av detta kommer inte någon strategisk miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, att tas fram. 

Det bedöms heller inte föreligga behov av några andra särskilda undersökningar eller 
utredningar. 

Beslut om att ett genomförande av planförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
eller inte fattas av kommunstyrelsen i Vansbro kommun i samband med att planen godkänns 
för samråd.

Samråd om undersökningen med Länsstyrelsen i Dalarnas län sker i samband med ordinarie 
samråd. 

Karlstad 

2021-09-28 

Axel Lönnqvist 

planförfattare 
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2021-12-07  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 211 Ärende KS 2021-01392 

Markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, del 
av Myrbacka 21:9 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, 

del av fastigheten Myrbacka 21:9 Dala-Järna, mellan Vansbro kommun och 

NMJ AB, Org. 556429–1812. 

Ärendet 

NMJ AB har visat intresse och vill sluta en avsiktsförklaring med Vansbro 

kommun. Vilket innebär upprättande av markanvisningsavtal, som ger 

exploatören ensamrätt att under en avtalad tidsperiod, tillsammans med 

kommunen, verka för att ovan angivet område planläggs och bebyggs med 

parhus, enligt liknande utformning som presenteras i bilaga B till 

markanvisningsavtalet. Avtalet avser etapp 1 med möjlighet till fortsättning 

av etapp 2 och 3 om efterfrågan finns. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om Policy för kommunala 

markanvisningar i Vansbro kommun (KS 2021–00117). I punkt 10 i policyn 

står det att: 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut i fråga om markanvisningsavtal och 

markreservationer. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i frågan om överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar 

markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, del av fastigheten 

Myrbacka 21:9 Dala-Järna, mellan Vansbro kommun och NMJ AB, Org. 

556429–1812. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-11-23 

Markanvisningsavtal  

Bilaga A Översiktskarta   

Bilaga B Gestaltning  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle  2021-11-23 KS 2021–01392 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

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

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

Markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, del 
av Myrbacka 21:9, Dala-Järna  

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen antar markanvisningsavtal om exploatering för bostäder, 

del av fastigheten Myrbacka 21:9 Dala-Järna, mellan Vansbro kommun och 

NMJ AB, Org. 556429–1812 

 

Ärendet 

NMJ AB har visat intresse och vill sluta en avsiktsförklaring med Vansbro 

kommun. Vilket innebär upprättande av markanvisningsavtal, som ger 

exploatören ensamrätt att under en avtalad tidsperiod, tillsammans med 

kommunen, verka för att ovan angivet område planläggs och bebyggs med 

parhus, enligt liknande utformning som presenteras i bilaga B. 

Avtalet avser etapp 1 med möjlighet till fortsättning av etapp 2 & 3 om 

efterfrågan finns, enligt bifogad situationsplan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om Policy för kommunala markanvisningar i 

Vansbro kommun (KS 2021–00117) står I punkt 10 i policyn: 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut i fråga om markanvisningsavtal och 

markreservationer.  

Kommunfullmäktige beslutar i frågan om överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

 

Bakgrund 

NMJ AB har visat ett intresse att bygga parhus som bostadsrätter i området 

Myrbacka 21:9, Dala-Järna. Presenterad illustration och förslag är 

bostadsrätter, parhus i en plan. Åtgärden är planenlig.  

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:per-erik.nilsson@vansbro.se
Tel:0281-75012
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Konsekvenser 

Vid avslag om markanvisningsavtal så kommer exploateringen med 

redovisat förslag och gestaltning att utebli mellan NMJ AB och Vansbro 

kommun.  

Slutsats 

Markanvisningsavtal är ett första steg i processen mot ett 

marköverlåtelseavtal. Syftet är att exploatör och markägare ska verka för att 

området exploateras enligt överenskommen gestaltning. Avsiktsförklaring 

med ett markanvisningsavtal upprättas under en avtalad tid med målsättning 

till marköverlåtelse.  

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal  

Bilaga A Översiktskarta   

Bilaga B Gestaltning  

 

Beslutet ska expedieras till: 

Stina Jakobsson, Bygg- och miljöchef 

Emma Hogander, Plansamordnare  

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 
 

MARKANVISNINGSAVTAL   Sid 1(2) 
 

 

 

 

Mellan Vansbro kommun, 212000–2130, (såsom markägare) nedan kallad Kommunen och NMJ 

AB, org. 556429–1812 nedan kallad Bolaget, träffat detta avtal. 

 

§ 1 
BAKGRUND 

Vansbro kommun har behov av bostäder. Bolaget har kontaktat        kommunen efter lämplig 

mark att bygga bostäder. Bolagets avsikt är att bygga parhus i bostadsrättsform Bola-

gets presentation av tänkt bostadshus framgår av bilaga B. 

§ 2 
MARKANVISNING 

Vansbro kommun anvisar ett markområde som är markerat med ett ungefärligt läge och 

utformning på bilaga, A. Det anvisade markområdet är utgångspunkt för planering och 

det område som skall planläggas för bostäder. 

 

Det anvisade markområdet ligger i området Dala-Järna kallad Korsnäs, del av Myrbacka 

21:9 delarna i Vansbro kommun  

 

Denna markanvisning innebär att Bolaget från avtalets undertecknande och kommunala 

beslut till och med 2022-12-31, har en option att ensam förhandla med Kommunen om en 

överenskommelse om exploatering. Markupplåtelse skall sedan göras när det är möjligt 

att genomföra en fastighetsbildning. 

 

Avalet avser enligt bifogad situationsplan etapp 1 med möjlighet till fortsättning av etapp 

2 & 3, om efterfrågan finns. 

§ 
AVSIKTSFÖRKLARING/MÅL 

Kommunen och Bolaget skall tillsammans verka för att ovan angivet område planläggs 

och bebyggs med parhus med liknande utformning som presenteras i bilaga B. 

 
§ 4 
 
DETALJPLAN 
 
Området är i dag planlagt för bostäder i ett plan (B1) och stämmer överens med kommunens 
ambitioner att möjliggöra byggnation. 
 

 



 
 

MARKANVISNINGSAVTAL 
 

§ 5 

 

 

 
Sid 2(2) 

TIDPLAN 

 

Området Myrbacka 21:9 är kommunal mark och planlagt för bostäder. Bolaget tar fram 

och tillhandahåller underlag för den tänkta byggnationen som illustreras i planen, och är 

underlag för marköverlåtelse. 

. 

 

Avstämning skall ske löpande och senast under 2022-03-31 skall en avstämning ske hur 

långt varje aktör kommit och hur tidsplanen ser ut framöver. Kommunen är den som initi-

erar detta eller bedömer att det skett. 

 

§ 6 

EKONOMI 

Bolaget står för kostnader för framtagandet av illustrationsmaterial och annat relevant 

underlagsmaterial för att kommunen ska kunna ta ställning till om det framlagda försla-

get fyller krav och ambitioner för platsen. 

Kostnader för framtagande av detaljplan svarar kommunen för. 

 

§ 7 
ÖVRIGT 

Vansbro kommun anvisar ca 3,5 ha mark, enligt bifogad karta, till Bolaget. 

Denna markanvisning är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera par-

ten om inte överenskommelsen av exploatering enligt ovan träffas mellan Kommunen 

och Bolaget senast 2022-12-31. 
 

§ 8 

AVTALETS GILTIGHET 

Bolaget är medvetet om att detta avtal inte är bindande för en av kommunens beslutande 

organ har tagit sitt beslut. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna tagit vart sitt. 

 
Vansbro 2021-xx-xx 2021-xx-xx 

 

 

……………………….. ……………………… 
För Vansbro kommun  För Bolaget  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 208 Ärende KS 2021-01221 

Remiss avseende förslag om patientavgift för 
hjälpmedel 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar: 

 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun önskar förtydligande av nedanstående 

punkter: 

 Förtydligande gällande förskrivningsprocessen och debitering för 

hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården. En 

eventuell risk som noterats är att patient eventuellt kommer att tacka 

nej till hjälpmedel från slutenvården vid utskrivning, om denne redan 

har uppnått högkostnadsskydd i kommunen. 

 

 Utifrån lagstiftning önskas tydliggörande gällande 

högkostnadsskyddet. Enligt HSL 2017:30, 17 kap, 8§ ”För den 

enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå 

till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 

§§ socialförsäkringsbalken: 

  1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 

    2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och 

3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § 

socialtjänstlagen (2001:453).” Vi ser behov av att utredningen 

omfattar kommunernas möjlighet att hantera högkostnadsskydd 

i förhållande till ovanstående ”maxtaxa och förbehållsbelopp” 

 Vansbro kommun ser gärna ett gemensamt högkostnadsskydd för 

både Region och Kommun. Vi föreslår vidare utredning av 

kommunernas möjlighet att införa och hantera ett högkostnadsskydd 

samt konsekvenser för den enskilde patienten i förhållande till 

högkostnadsskydd i både Region och kommun. 

 Om kommuner väljer att ej använda sig av högkostnadsskydd, blir 

förfarandet då ett annat eller hur kommer det hanteras från regionens 

sida. 

 Vansbro kommun önskar ett förtydligande gällande kostnader för 

patienter i palliativt skede. Hur kommer debitering gällande 

hjälpmedel ske för patienter i palliativt skede, inkl de patienter som 

omfattas av Regionens Palliativa Team. 

 Förtydligande önskas gällande hur egenansvarsprodukterna ska 

hanteras inom särskilda boendeformer. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 Förtydligande önskas gällande LSS-boenden, innefattar denna 

höjning också individer på kommunernas LSS-boenden. 

Ärendet 

Vansbro kommun har mottagit ”Remiss gällande förslag till patientavgift för 

hjälpmedel i Dalarna” från Region Dalarna. 

 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna utifrån regionplanen 2020–

2022 har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 

patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn, 

Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 

högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen har pågått från 1 januari 2020 

till 30 september 2021. Resultatet av översynen är, utifrån genomförd analys 

och konsekvensbeskrivning av olika alternativ, ett slutligt förslag till 

patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. Förslaget skall ”stipulera exempel 

för att enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för 

patientavgifter för hjälpmedel.” 

 

Remiss svaret skall lämnas till Region Dalarna enligt missiv senast 2021-12-

15. 

 

Förslag till remiss svar: 

• Förtydligande gällande förskrivningsprocessen och debitering 

för hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården. En eventuell 

risk som noterats är att patient eventuellt kommer att tacka nej till 

hjälpmedel från slutenvården vid utskrivning, om denne redan har uppnått 

högkostnadsskydd i kommunen. 

 

• Utifrån lagstiftning önskas tydliggörande gällande 

högkostnadsskyddet. Enligt HSL 2017:30, 17 kap, 8§ ”För den enskilde får 

avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå till högst en 

tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken: 

   1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 

   2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och 

   3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen 

(2001:453).” Vi ser behov av att utredningen omfattar kommunernas 

möjlighet att hantera högkostnadsskydd i förhållande till ovanstående 

”maxtaxa och förbehållsbelopp” 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

• Vansbro kommun ser gärna ett gemensamt högkostnadsskydd 

för både Region och Kommun. Vi föreslår vidare utredning av kommunernas 

möjlighet att införa och hantera ett högkostnadsskydd samt konsekvenser för 

den enskilde patienten i förhållande till högkostnadsskydd i både Region och 

kommun. 

 

• Om kommuner väljer att ej använda sig av högkostnadsskydd, 

blir förfarandet då ett annat eller hur kommer det hanteras från regionens 

sida. 

 

• Vansbro kommun önskar ett förtydligande gällande kostnader 

för patienter i palliativt skede. Hur kommer debitering gällande hjälpmedel 

ske för patienter i palliativt skede, inkl de patienter som omfattas av 

Regionens Palliativa Team. 

 

• Förtydligande önskas gällande hur egenansvarsprodukterna ska 

hanteras inom särskilda boendeformer. 

 

• Förtydligande önskas gällande LSS-boenden, innefattar denna 

höjning också individer på kommunernas LSS-boenden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen lämnar 

följande remissvar: 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun önskar förtydligande av nedanstående 

punkter: 

 Förtydligande gällande förskrivningsprocessen och debitering för 

hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården. En 

eventuell risk som noterats är att patient eventuellt kommer att tacka 

nej till hjälpmedel från slutenvården vid utskrivning, om denne redan 

har uppnått högkostnadsskydd i kommunen. 

 

 Utifrån lagstiftning önskas tydliggörande gällande 

högkostnadsskyddet. Enligt HSL 2017:30, 17 kap, 8§ ”För den 

enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå 

till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 

§§ socialförsäkringsbalken: 

  1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 

    2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och 

3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § 

socialtjänstlagen (2001:453).” Vi ser behov av att utredningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

omfattar kommunernas möjlighet att hantera högkostnadsskydd 

i förhållande till ovanstående ”maxtaxa och förbehållsbelopp” 

 Vansbro kommun ser gärna ett gemensamt högkostnadsskydd för 

både Region och Kommun. Vi föreslår vidare utredning av 

kommunernas möjlighet att införa och hantera ett högkostnadsskydd 

samt konsekvenser för den enskilde patienten i förhållande till 

högkostnadsskydd i både Region och kommun. 

 Om kommuner väljer att ej använda sig av högkostnadsskydd, blir 

förfarandet då ett annat eller hur kommer det hanteras från regionens 

sida. 

 Vansbro kommun önskar ett förtydligande gällande kostnader för 

patienter i palliativt skede. Hur kommer debitering gällande 

hjälpmedel ske för patienter i palliativt skede, inkl de patienter som 

omfattas av Regionens Palliativa Team. 

 Förtydligande önskas gällande hur egenansvarsprodukterna ska 

hanteras inom särskilda boendeformer. 

 Förtydligande önskas gällande LSS-boenden, innefattar denna 

höjning också individer på kommunernas LSS-boenden. 

Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-11-24 

Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna 

Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Äldreomsorg 2021-11-24 KS2021-01221  

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Lis Frost Danielson 

  

lis.frost-danielsson@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Remisssvar ”Förslag till patientavgift för hjälpmedel i 
Dalarna” 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget i stort  men med önskan 

om förtydligande av nedanstående punkter under ”remiss svar”. 

Sammanfattning 

Vansbro kommun har mottagit ”Remiss gällande förslag till patientavgift för 

hjälpmedel i Dalarna” från Region Dalarna. 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna utifrån regionplanen 2020-

2022 har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 

patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn, 

Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 

högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen har pågått från 1 januari 2020 

till 30 september 2021. Resultatet av översynen är, utifrån genomförd analys 

och konsekvensbeskrivning av olika alternativ, ett slutligt förslag till 

patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. Förslaget skall ”stipulera exempel 

för att enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för 

patientavgifter för hjälpmedel.” 

Remiss svaret skall lämnas till Region Dalarna enligt missiv senast 2021-

12-15. 

Remiss svar 

 Förtydligande gällande förskrivningsprocessen och debitering för 

hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården. En 

eventuell risk som noterats är att patient eventuellt kommer att tacka 

nej till hjälpmedel från slutenvården vid utskrivning, om denne 

redan har uppnått högkostnadsskydd i kommunen. 

 

 Utifrån lagstiftning önskas tydliggörande gällande 

högkostnadsskyddet. Enligt HSL 2017:30, 17 kap, 8§ ”För den 

enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad 

uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 

och 7 §§ socialförsäkringsbalken: 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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   1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 

   2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och 

   3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen 

(2001:453).” Vi ser behov av att utredningen omfattar kommunernas 

möjlighet att hantera högkostnadsskydd i förhållande till 

ovanstående ”maxtaxa och förbehållsbelopp” 

 

 Vansbro kommun ser gärna ett gemensamt högkostnadsskydd för 

både Region och Kommun. Vi föreslår vidare utredning av 

kommunernas möjlighet att införa och hantera ett högkostnadsskydd 

samt konsekvenser för den enskilde patienten i förhållande till 

högkostnadsskydd i både Region och kommun. 

 

 Om kommuner väljer att ej använda sig av högkostnadsskydd, blir 

förfarandet då ett annat eller hur kommer det hanteras från regionens 

sida. 

 

 Vansbro kommun önskar ett förtydligande gällande kostnader för 

patienter i palliativt skede. Hur kommer debitering gällande 

hjälpmedel ske för patienter i palliativt skede, inkl de patienter som 

omfattas av Regionens Palliativa Team. 

 

 Förtydligande önskas gällande hur egenansvarsprodukterna ska 

hanteras inom särskilda boendeformer. 

 

 Förtydligande önskas gällande LSS-boenden, innefattar denna 

höjning också individer på kommunernas LSS-boenden. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna 

Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

Beslutet ska expedieras till: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lis Frost Danielson 

T.f. Sektorchef, Lena Forssell 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Borlänge 15 september 2021 

Katarina Nordin Kajblad, verksamhetsutvecklare, DHC 

projektledare 

katarina.nordinkajblad@regiondalarna.se 

 

Projektgrupp: 

Moa Nordlund, hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscentralen, DHC 

Jenny Lerström, avdelningschef KLOK, DHC 

Gunilla Fransman, biträdande avdelningschef, Hörcentralen, DHC 

mailto:katarina.nordinkajblad@regiondalarna.se
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1.Inledning 
 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-2022, har Dalarnas 
Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen 
gäller de hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och 
Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för 
hjälpmedel. 
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den slutrapporterades för 
Hjälpmedelsnämnden. 
 
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre möjliga spår för 
patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de hjälpmedel som omfattas i översynen, 
högkostnadsskydd och abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade 
samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om 
förskrivningen skedde inom kommun eller region. 

För bakgrund till översynen, beskrivning av processen samt resultat och slutdiskussion se 
”Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 2020-2021 – slutrapport” 

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars beslutade nämnden att utifrån 
resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika 
avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 

Denna rapport redovisar resultatet från fortsatt uppdrag där vi  genomfört analys och 
konsekvensbeskrivning av två avgiftsalternativ som båda gäller en engångsavgift vid förskrivning: 
 
1. Samma avgift på 200 kr eller 250 kr för samtliga hjälpmedel kopplat till ett högkostnadsskydd 
separat för kommun och region. 
 
2. En avgift på 500 kr för CPAP/APAP, elrullstolar och paret hörapparater samt 200 kr för övriga 
hjälpmedel kopplat till ett högkostnadsskydd separat för kommun och region. 

Analysen av dessa alternativ har resulterat i ett slutligt förslag som beskrivs i denna rapport. 
 
Denna rapport ska läsas mot bakgrund av ovan nämnda slutrapport. 
 

2. Avgiftsalternativ 

Avgränsning 
 
I analys och konsekvensbeskrivningen innefattas samtliga hjälpmedelsgrupper som hanteras inom 
ramen för Dalarnas Hjälpmedelscenter förutom de hjälpmedelsgrupper som idag: 

• är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm och medicinska 
behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP). 

• är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar och 
ortopediska skor 

• har eget val; hårersättning 

 
 
 
 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/42e9c5bbfa5e4d59a872d3c8444dc9e7/slutrapport-oversyn-patientavgifter-for-hjalpmedel-2020-2021.pdf
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Analys 
 
Analysen utgår från tidigare arbete som redovisas i ”Översyn av patientavgifter i Dalarna 2020-2021-
slutrapport” och har bestått av  

• Kompletterande insamling av fakta; vilka administrativa stöd finns idag, erfarenheter från 
andra län, tidigare beslut, kända hinder och möjligheter, opinion  mm. 

• Definition av frågeställningar – utmaningar och möjligheter. 
• Kompletterande insamling av befintlig statistik; antal förskrivna hjälpmedel totalt eller 

inom olika hjälpmedelsgrupper och inom vilken verksamhet. Intäkter och kostnader 
totalt och i förhållande till hjälpmedelsgrupper, verksamhet mm. 

• Komplettering av olika ekonomiska beräkningar och jämförelser som framförallt har 
genomförts av Region Dalarnas analysavdelning.  

 
Konsekvensbeskrivning 
 
Konsekvensbeskrivningen har gjorts utifrån det övergripande perspektivet hållbarhet; social, 
ekonomi och miljö samt frågeställningen om olika avgiftssättningar motiverar en 
beteendeförändring. 
De kriterier som ställts emot vad respektive avgiftssystem skulle innebära för användaren, utföraren 
och verksamhet/samhälle är administrationsnivå, kostnad, nytta samt jämlikhet. 

 
2.1 Samma avgift 200 kr alternativt 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till 

högkostnadsskydd 

Ett engångsbelopp betalas av användaren i samband med förskrivning av hjälpmedlet och summan  
är densamma oavsett hjälpmedelsgrupp. 
 
Idag har vi i Dalarna samma avgift för flera hjälpmedelsgrupper (se sidan 8) där patientavgiften för 
hjälpmedlet i samband med förskrivning är 150 kr. Ca 60 % av dessa hjälpmedel förskrivs inom 
kommunerna och 40% inom regionen. 
Här har vi analyserat möjligheten att genomföra samma avgift för samtliga samhällsägda hjälpmedel 
som idag är belagda med en patientavgift. De hjälpmedel som idag är belagda med en egenavgift, 
finansieras genom bidrag eller är avgiftsfria hanteras ej i detta förslag enligt tidigare beslut i 
Hjälpmedelsnämnden. För mer bakgrund kring de berörda hjälpmedlen hänvisas till ”Översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 2020-2021 – slutrapport”.   

Inget annat län i Sverige har samma patientavgift för samtliga hjälpmedel, men flera län har 
samma avgift på ett spann mellan 100 – 500 kr för ett urval hjälpmedelsgrupper. 
 
Kända faktorer 

 
Bland de vi intervjuade under översynen ansåg många att samma avgift för alla hjälpmedelsgrupper 
verkligen är jämlikhet. Däremot ansåg en del att det kan bli ojämlikt mellan dem som behöver många 
hjälpmedel och de som behöver få.  
  
Det fanns också uttryck för, särskilt bland utförarna, att avgiftsnivån på 150 kr är för låg och borde 
höjas. Avgiften på 150 kr infördes år 2009 och har inte förändrats sedan dess. 
 
Ett system med samma avgift för alla hjälpmedel är enkelt att förklara för utföraren och lätt att förstå 
för användaren och det kräver inga nämnvärda ändrade administrativa insatser än vad som är fallet 
idag. 
 
För de verksamheter som idag förskriver hjälpmedel med en avgift som är högre än 150 kr är 
intäkterna från patientavgifterna betydande eller rent av avgörande. 
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Intäkter patientavgifter för hjälpmedel per år 
 
I slutrapporten gjordes en beräkning hur samma avgift på nivåerna 150 kr, 250 kr och 500 kr skulle 
påverka intäkt/kostnad för olika hjälpmedelsgrupper och verksamheter. Här har vi kompletterat med 
en beräkning på 200 kr med en jämförelse av 250 kr.  Vår bedömning är att utifrån tidigare analys 
och dialog med användare och utförare är en rimlig avgiftsnivå 200 kr eller 250 kr. 
Intäkterna är beräknade utifrån en prognos för 2022. Antal utprovade huvudhjälpmedel ökade i antal 
med i snitt 9 % mellan 2017 och 2019 och beräknas öka med 11 % från 2019 till 2022. 
Se Översyn av patientavgifter i Dalarna 2020-2021-slutrapport, bilaga 3. pdf 
 
Tabell 1 visar volymer och intäkter för hjälpmedel 2019 respektive 2022 utifrån dagens avgifter. 
 

 
Tabell 1. 

 
I nuvarande avgiftsmodell har CPAP/APAP (hjälpmedel vid sömnapné) en avgift på 150 kr/månad. 
Avgifter för förbrukningsartiklar tillkommer som exempelvis mask, luftslang och vattenbehållare. 
Avgiften varierar mellan 100 – 500 kr. Hörapparater har en engångsavgift i samband med utprovning 
på 500 kr/hörapparat och övriga hörhjälpmedel en engångsavgift i samband med utprovning på 150 
kr/hjälpmedel. Synhjälpmedel och övriga huvudhjälpmedel har en engångsavgift i samband med 
utprovning på 150 kr. CPAP/APAP, hörapparater, övriga hörhjälpmedel och synhjälpmedel förskrivs 
från verksamheter inom regional hälso- och sjukvård. Övriga huvudhjälpmedel innefattar hjälpmedel 
inom områdena manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikation, 
kognition, larm, omgivningskontroll, ortopedteknik, hygien och behandling och träning. 
60% av förskrivningen av övriga hjälpmedel sker av verksamheter inom kommunal hälso och sjukvård 
och 40 % inom regional hälso-och sjukvård. 
 

 
I tabell 2 redovisas 
förändringar i intäkter 
utifrån en avgift på 200 kr 
samt 250 kr, baserat på 
beräknat antal 
förskrivningar per år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/42e9c5bbfa5e4d59a872d3c8444dc9e7/bilaga-3-berakningsunderlag-for-patientavgifter-for-hjalpmedel.pdf
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I jämförelse  med dagens avgiftssystem innebär alternativet med samma avgift på 200 kr alternativt 
250 kr  stora intäktsskillnader för Sömnlab som förskriver CPAP/APAP och betydande intäktsförluster 
för Hörcentralen som förskriver hörapparater. Båda verksamheterna är inom Region Dalarna. 
Förskrivande enheter för övriga hjälpmedelsgrupper får ökade intäkter med detta alternativ. 
Synhjälpmedel och övriga hörhjälpmedel förskrivs av verksamheter inom Region Dalarna. Av 
förskrivningarna Övriga huvudhjälpmedel sker 60% inom kommunal verksamhet och 40% inom 
regional verksamhet. Kommunernas intäkter är svåra att bedöma då många kommuner har en 
månadsavgift på 50 kr för personer på särskilt boende. 
Beräkningen utgår från att samma avgift för alla hjälpmedel (enligt definition ovan) även ska gälla på 
särskilda boenden. 

En avgift på 250 kr i jämförelse med 200 kr ger i sammanhanget en marginell intäktsökning vad gäller 
CPAP/APAP och hörapparater, däremot en betydande ökning för gruppen övriga huvudhjälpmedel. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Här redogörs för vad ett införande av samma avgift på 200 kr kan innebära för användare, utförare 
och verksamhet/samhälle i förhållande till administrativa insatser, kostnad respektive intäkt, nytta 
och jämlikhet om ett brett införande av samma avgift genomförs 2022. 
 
 

 
 
 
Administration – ett system med en patientavgift för hjälpmedel som är samma för alla 
hjälpmedelsgrupper är enkelt att förstå för användare och utförare samt enkelt att administrera för 
utförarna. Administrationen blir något annorlunda för användare och utförare på de särskilda 
boenden som idag har en månadsavgift på 50 kr. För verksamheten/huvudmän kan en annan 
övergripande hantering av den ekonomiska fördelningen bli aktuell då vissa förskrivande enheter 
förlorar intäkter jämfört med idag medan andra ökar sina intäkter.  
 
Kostnad –  följden av ett brett införande av samma avgift blir att förskrivande enhet av CPAP/APAP 
får en avsevärd intäktsförlust och förskrivande enhet för hörapparater får en betydande 
intäktsförlust. Å andra sidan blir avgiften för användare av CPAP/APAP och hörapparat avsevärt eller 
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betydande lägre. När det gäller övriga huvudhjälpmedel ökar intäkterna för förskrivande enhet 
medan det för användaren blir en höjning av avgiften med 50 kr alternativt 100 kr som kan anses 
rimlig med tanke på att ingen ökning av avgiften skett på 12 år samt att den i alternativet också 
kopplas till ett högkostnadsskydd. 
 
Nytta – flera aktuella studier inom forskningen bekräftar att användandet av hjälpmedel är 
betydande för individens rehabilitering, förmåga och livskvalitet.  Forskning visar också att 
användandet av hjälpmedel kan förhindra framtida sjukdomar och skador. Om kostnaden för 
hjälpmedlet innebär att patienten väljer bort hjälpmedlet kan det innebära sämre 
rehabiliteringsresultat, funktion och förmåga för individen samt på sikt ökad belastning på samhället. 

Jämlikhet – i den meningen att kostnaden är densamma oavsett hjälpmedel och att typ och grad av 
funktionshinder inte ställs emot varandra kan systemet anses jämlikt. Att kostnaden blir störst för de 
som är i behov av många hjälpmedel kan diskuteras ur ett jämlikhetsperspektiv men då ett 
högkostnadsskydd kopplas till patientavgiften i detta alternativ skyddas den gruppen 
hjälpmedelsanvändare.  

Möjligheter och utmaningar för genomförande 

De möjligheter som kan ses med ett avgiftssystem där patientavgiften för hjälpmedel är densamma 
för alla hjälpmedel är att det är ett system som är lätt att förstå för användaren, enkelt att hantera 
för utföraren och att det redan finns existerande fungerande rutiner och stödsystem. 
En utmaning med avgiftssystemet är att framför allt den förskrivande enheten för CPAP/APAP men 
även Hörcentralen gör betydande intäktsförluster jämfört med idag och att här behövs någon form 
av intäktsfördelning och/eller annan kompensation. 
I samband med slutrapporteringen kom ett förslag från politiken att kompensera Sömnlab med 
centrala medel med motiveringen att ingen verksamhet ska finansieras med patientavgifter. 
Sedermera togs ett beslut i regionfullmäktige att genomföra förslaget och det finns nu med i 
regionplanen för 2022 med formuleringen ”Utöka ramen för Sömnlab med 10 mnkr för att införa en 
ny finansieringsmodell.” 
  

2.2 Avgift med två olika prisnivåer kopplat till högkostnadsskydd 

Ett engångsbelopp betalas av användaren i samband med förskrivning av hjälpmedlet med två olika 
avgiftsnivåer. För CPAP/APAP, elrullstolar och paret hörapparater tas en avgift på 500 kr och för 
övriga hjälpmedel en avgift på 200 kr alternativt 250 kr.   
Här har vi analyserat möjligheten att genomföra två olika avgiftsnivåer på samhällsägda hjälpmedel 
kopplat till högkostnadsskydd.  
 

Kända faktorer 
 
De hjälpmedelsgrupper belagda med högst avgift i detta förslag var de enda grupper som 
omnämndes i genomförda intervjuer med önskan/uttryck om en förändring av avgiften. 
Främst har man önskat en förändring på avgiften för CPAP/APAP som idag har en månadsavgift 
på 150 kr vilket ansågs för högt och ojämlikt. Förskrivningsavgiften för hörapparater ansågs också för 
hög och ojämlik då den idag är på 500 kr per förskriven hörapparat. För fullgod funktion krävs oftast 
två hörapparater vilket innebär en sammanlagd förskrivningsavgift på 1000 kr. 
Elrullstolar omnämndes istället i termen av att avgiften var för låg i förhållande till hjälpmedlets 
komplexitet och grad av servicebehov. 
 
Samtliga hjälpmedelsgrupper med högst avgift i detta förslag har en hög grad av servicebehov. 
I dagsläget ingår i flera fall service i patientavgiften för hjälpmedel i samband med förskrivning och 
det bibehålls i detta förslag. 
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För övriga hjälpmedel fanns uttryck för, särskilt bland utförarna, att avgiftsnivån på 150 kr är för låg 
och borde höjas. Avgiften på 150 kr infördes år 2009 och har inte förändrats sedan dess. 
 
För ett genomförande av ett avgiftssystem med två olika nivåer krävs inga nämnvärda ändrade 
administrativa insatser än vad som är fallet idag. 
 
För de verksamheter som idag förskriver hjälpmedel med en avgift som är högre än 150 kr; Sömnlab 
och Hörcentral, är intäkterna från patientavgifterna betydande eller rent av avgörande. 

 
Intäkter patientavgifter för hjälpmedel per år 
I slutrapporten gjordes en beräkning hur samma avgift på nivåerna 150 kr, 250 kr och 500 kr 

skulle påverka intäkt/kostnad för olika hjälpmedelsgrupper och verksamheter. Här har vi gjort 

en beräkning på  två olika avgiftsnivåer; 500 kr för några hjälpmedelsgrupper och 200 kr 

alternativt 250 kr för övriga baserat på antalet förskrivningar per år. Tabell 3. 

 

 

Tabell 3 

I jämförelse  med dagens avgiftssystem innebär även alternativet med olika avgiftsnivåer på 500 kr 
för CPAP/APAP, hörapparater och elrullstolar samt 200 kr alternativt 250 kr för övriga hjälpmedel 
stora intäktsskillnader för Sömnlab och Hörcentral. Förskrivande enheter för övriga 
hjälpmedelsgrupper får ökade intäkter. Kommunernas intäkter är svåra att bedöma då många 
kommuner har en månadsavgift på 50 kr för personer på särskilt boende. 

Beräkningen utgår från att samma avgift för alla hjälpmedel (enligt definition ovan) även ska gälla på 
särskilda boenden. 

Det sammanlagda intäktsbortfallet för CPAP/APAP och hörapparater blir i det här alternativet  
12,7 mnkr i jämförelse med föregående alternativ (250 kr) 13,7 mnkr. 

Konsekvensbeskrivning 

Här redogörs för ett införande av en engångsavgift i samband med förskrivning på 500 kr för 

CPAP/APAP, elrullstol och paret hörapparater samt en avgift på 200 kr alternativt 250 kr för 

övriga hjälpmedel.  
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Administration – ett system med en patientavgift i två olika prisnivåer där tre hjälpmedelsgrupper 
får en högre avgift än övriga kan innebära både för användare, utförare och verksamhet en 
otydlighet i varför de hjälpmedelsgrupperna valts ut och var avgränsningen går. Den administrativa 
hanteringen för utförare och verksamhet skiljer sig inte nämnvärt mot dagsläget med enkelt 
utförande och ingen påtaglig omställning.  
 
Kostnad – avgiften för användare av CPAP/APAP och hörapparat blir avsevärt eller betydande lägre 
vid ett införande av detta alternativ. Avgiften för övriga hjälpmedel innebär en höjning med 50 kr 
alternativt 100 kr som kan anses rimlig med tanke på att ingen höjning av avgiften skett på 12 år 
samt att den i alternativet också kopplas till ett högkostnadsskydd. Användare av elrullstol får den 
största avgiftshöjningen med 350 kr mot dagens avgift. 
Förskrivande verksamhet av CPAP/APAP får en avsevärd intäktsförlust och förskrivande enhet för 
hörapparater får en betydande intäktsförlust vid införande av detta alternativ i jämförelse med 
dagens intäkter.  
 
Nytta – flera aktuella studier inom forskningen bekräftar att användandet av hjälpmedel är 
betydande för individens rehabilitering, förmåga och livskvalitet.  Forskning visar också att 
användandet av hjälpmedel kan förhindra framtida sjukdomar och skador. Om kostnaden för 
hjälpmedlet innebär att patienten väljer bort hjälpmedlet kan det innebära sämre 
rehabiliteringsresultat, funktion och förmåga för individen samt på sikt ökad belastning på samhället. 

Jämlikhet – utifrån perspektivet att störst jämlikhet uppnås där avgiften är densamma oavsett 
hjälpmedel och där typ och grad av funktionshinder inte ställs emot varandra är detta alternativ 
ojämlikt i och med de olika prisnivåerna på olika hjälpmedelsgrupper. 

Möjligheter och utmaningar för genomförande 

De möjligheter som kan ses med detta avgiftsalternativ är att det är enkelt att hantera för utföraren 
och att det redan finns existerande fungerande rutiner och stödsystem. 
En utmaning kan vara att för användaren förstå och för utförare/verksamhet förklara de olika 
avgiftsnivåerna, främst ur ett jämlikhetsperspektiv. 
Ytterligare en utmaning med avgiftssystemet är att framför allt den förskrivande enheten för 
CPAP/APAP men även Hörcentralen gör betydande intäktsförluster jämfört med idag och att här 
behövs någon form av intäktsfördelning och/eller annan kompensation. 
Som tidigare beskrivits finns idag ett förslag  och beslut i regionfullmäktige att kompensera Sömnlab 
med centrala medel med motiveringen att ingen verksamhet ska finansieras med patientavgifter.  
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2.3 Högkostnadsskydd  

Högkostnadsskydd innebär att användaren betalar sammanlagt högst en fastställd summa för 
patientavgifter för hjälpmedel under en period på tolv månader. När den fastställda summan uppnås 
utfärdas ett frikort för den resterande tiden av tolvmånadersperioden. 
 
I Dalarna har patientavgiften för hjälpmedel i samband med förskrivning inget högkostnadsskydd, 
oavsett hjälpmedelsgrupp. De högkostnadsskydd som är tillgängliga för dalfolket är avgifter för 
sjukvårdsbesök inom öppen vård, sjukresor och läkemedel. Besök hos förskrivare för utprovning av 
hjälpmedel inom regionen ingår i högkostnadsskyddet för sjukvårdsbesök. 
 
Här beskriver vi möjligheten att koppla ett högkostnadsskydd till ovan beskrivna avgiftsförslag. Vi har 
utgått från prisnivån 1150 kr som högkostnadstak vilket i  dagsläget är detsamma som för 
sjukvårdsbesök inom öppenvård. En gemensam administration för kommuner och region är enligt 
tidigare analys ( se ”Översyn av patientavgifter för hjälpmedel – slutrapport”) inte möjlig. Därför är 
förslaget att genomföra separata högkostnadsskydd för de hjälpmedel som förskrivs inom regionen 
och de som förskrivs inom kommunen. Administrativa förutsättningar finns idag för ett sådant 
genomförande. 
I snitt förskrivs 2,5 hjälpmedel per individ och år. 
2019 förskrevs  27 665 hjälpmedel varav 897 (3,2 %) individer fick fler än 5 hjälpmedel förskrivna 
varav ett flertal av dessa individer finns inom den avgiftsfria vården. 
Vår bedömning utifrån tillgänglig statistik och tidigare genomförda beräkningar (se ”Översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel – slutrapport”) är att de som mest sannolikt når upp till 
högkostnadsskyddet är de med multibehov av hjälpmedel. Vi bedömer att ett högkostnadsskydd  för 
hjälpmedel är trygghetsskapande och ett skydd för de mest utsatta. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Här redogörs för vad ett högkostnadsskydd  kopplat till ovan förslag kan innebära för användare, 
utförare och verksamhet/samhälle i förhållande till administrativa insatser, kostnad respektive intäkt, 
nytta och jämlikhet. 
 

 
 
Administration - enkelt för  användarna när administrationen är automatiserad.  Stor sannolikhet att 
användare hamnar i båda högkostnadsskydden. Det kan vara svårt att förstå varför man betalar för 
hjälpmedlet hos regionen om man kommit upp i kommunens högkostnadsskydd (eller vice versa). 
Det kan för användaren innebära svårigheter att särskilja högkostnadsskydden om fler (även för 
läkemedel, sjukresor och besök) är aktuella. Det blir ingen nämnvärd förändring för utförarna om 
man använder befintliga system. För verksamheterna kan det innebära vissa men ej omfattande 
konfigurationer när befintliga system används.   
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Kostnad – för de individer som har behov av många hjälpmedel och med högst avgift är 
sannolikheten störst att nå upp till frikort. För det stora flertalet användare av hjälpmedel med en 
avgift på 200 kr alternativt 250 kr är sannolikheten låg att nå upp till frikort, men för de individer som 
har ett multibehov av hjälpmedel kan ett högkostnadsskydd göra stor skillnad. 
Att göra prognoser gällande intäkter och kostnader för förskrivande enheter är svårt då relevant 
statistik saknas och många faktorer spelar in för utfallet. Vi bedömer dock att sannolikheten för att 
ett högkostnadsskydd ska medföra betydande intäktsbortfall för verksamheterna är låg, utifrån ovan 
resonemang.  
 
Nytta – flera aktuella studier inom forskningen bekräftar att användandet av hjälpmedel är 
betydande för individens rehabilitering, förmåga och livskvalitet.  Forskning visar också att 
användandet av hjälpmedel kan förhindra framtida sjukdomar och skador. Om kostnaden för 
hjälpmedlet innebär att patienten väljer bort hjälpmedlet kan det innebära sämre 
rehabiliteringsresultat, funktion och förmåga för individen samt på sikt ökad belastning på samhället. 
Ett högkostnadsskydd är trygghetsskapande och kan därmed innebära att användande av 
nyttogörande hjälpmedel ökar. 

Jämlikhet – i den meningen att de med stort hjälpmedelsbehov har störst sannolikhet att nå upp till 
frikort och utifrån aspekten att forskning visar att den gruppen ofta tillhör de minst bemedlade i 
samhället.  
 

Möjligheter och utmaningar för genomförande 

De möjligheter som kan ses för genomförande av ett högkostnadsskydd för hjälpmedel är att det är 
ett system som är enkelt att hantera för användare och utförare och med separata system för 
kommuner och region finns redan existerande stödsystem även om det krävs vissa konfigurationer. 
Flera andra län i Sverige har idag högkostnadsskydd för hjälpmedel där erfarenheter kan inhämtas. 
 
En utmaning med införande av högkostnadsskydd är svårigheten att ställa prognoser för intäkter och 
kostnader. Det kan också innebära en viss ökad administrativ insats av utförare och verksamheter. 
 
 

3. Förslag till patientavgift för hjälpmedel -  
     samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till  

     högkostnadsskydd 1150 kr 

Utifrån genomförd analys- och konsekvensbeskrivning av två avgiftsalternativ presenterar vi 

här det slutliga förslaget som är samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till separata 

högkostnadsskydd på 1150 kr inom region och kommun. 

 

3.1 Grundförutsättningar för avgiftssättningen. 

 Avgiften gäller för samtliga hjälpmedelsgrupper som hanteras inom ramen för Dalarnas 
Hjälpmedelscenter förutom de hjälpmedelsgrupper som idag: 
• är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt medicinska 

behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP). 
• är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar och 

ortopediska skor 
• har eget val; hårersättning 
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 Avgiften gäller enhetligt vid all förskrivning inom region och kommuner, även på 

särskilda boenden. 

 

 Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående tillbehör vid förskrivning av 

huvudhjälpmedel. 

 

 Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående förbrukningsartiklar kopplat 

till det förskrivna huvudhjälpmedlet som bekostas av användaren. 

 

 Avgiften gäller från det beslutade datumet. Inga avgifter kommer att återbetalas eller 

inkrävas retroaktivt. 

 

3.2 Motivering till lagda förslag 

En motivering till att belägga de tre hjälpmedelsgrupperna CPAP/APAP, hörapparater och elrullstolar 
med den högre avgiften i alternativet med två avgiftsnivåer, var att de var de enda grupper som 
omnämndes i tidigare genomförda intervjuer där det fanns en önskan eller ett uttryck om en 
förändring av avgiften. 
Avgifterna för CPAP/APAP och hörapparater ansågs för höga och den låga avgiften för elrullstolar 
ifrågasattes både i jämförelse med betydligt enklare hjälpmedel men även med hörapparater som 
har en högre avgift. Se Översyn av patientavgifter i Dalarna 2020-2021-slutrapport, bilaga 2. pdf 
 
 
En avgift på 500 kr för dessa hjälpmedelsgrupper skulle innebära en avsevärt och betydande lägre 
avgift för användarna av CPAP/APAP respektive hörapparat samt en högre avgift för 
elrullstolsanvändarna.  
En annan motivering var intäktsrelaterad då en kraftig sänkning av avgiften för CPAP/APAP och 
hörapparater  skulle innebära stora intäktsförluster för förskrivande enheter. 
 
Här motiverar vi vårt förslag att förorda alternativet samma avgift  250 kr för alla hjälpmedel 

kopplat till högkostnadsskydd 1150 kr. 

Administration och jämlikhet 

 

Samma avgift är administrativt enkelt att hantera och förstå för både användare, och 

utförare/verksamhet. Nuvarande stödsystem för hanteringen kan nyttjas och omställningen 

kräver inga större insatser. 

Vår bedömning är att detta förslag är det mest jämlika då kostnaden för användaren är densamma 
oavsett hjälpmedel och att typ och grad av funktionshinder inte ställs emot varandra och att de som 
är i behov av många hjälpmedel skyddas när ett högkostnadsskydd är kopplat till patientavgiften. 
 
Vi föreslår avgiftssystemet med samma avgift och inte ett avgiftssystem med två olika avgiftsnivåer 
främst ur ett jämlikhetsperspektiv men även att det utifrån genomförd analys visat sig medföra 
svårigheter vad gäller avgränsning och motivering att just dessa tre hjälpmedelsgrupper är belagd 
med en högre avgift.   
Om kriteriet för att en hjälpmedelsgrupp ska beläggas med en högre avgift är inköpskostnad har det 
visat sig att det finns fler hjälpmedelsgrupper som förskrivs än dessa tre i samma eller högre 
kostnadskategori. Likaså om kriteriet är antal tillbehör och behov av service ser vi fler 
hjälpmedelsgrupper som är i samma kategori utifrån komplexitet men vi ser också ett behov av att se 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/42e9c5bbfa5e4d59a872d3c8444dc9e7/bilaga-2-intervjuer.pdf
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över riktlinjer för definition av tillbehör och service. Idag finns heller ingen tydlig definition av vilka 
fordon inom den breda gruppen elrullstolar som ska ingå i den grupp som beläggs med en högre 
avgift.  

Avgiftsnivå och högkostnadsskydd 

Utifrån tidigare genomförda analys och dialog med användare och utförare samt att ett 

högkostnadsskydd kopplas till avgiften är vår bedömning att en avgift på 250 kr är rimlig.  

Läggs nivån för högt antas det komma starka reaktioner från brukargrupperna och det finns en 

risk att användare avstår från hjälpmedlet. En höjning till 250 kr från dagens avgift på 150 kr, 

som gäller det stora flertalet hjälpmedel, anses inte vara orimlig då avgiften inte har räknats 

upp sedan 2009 då den infördes. 

 

Vi föreslår att någon form av uppräkning av avgiften genomförs om förslaget antas och ett 

införande av gemensam avgift på 250 kr kopplat till högkostnadsskydd införs. 

 

Kostnadstaket för högkostnadsskyddet är i vårt förslag 1150 kr och detsamma som för 

sjukvårdsbesök i Dalarna. En motivering till att vi satt samma nivå som för sjukvårdsbesök är 

utifrån HSL (hälso- och sjukvårdslagen) om rätten till vård på lika villkor. 

 

Förslaget med separata högkostnadsskydd för kommun och region baserar sig på att tidigare 

utredning visade att ett gemensamt inte var möjligt. Utifrån vetskapen om att det endast är ca 

3% av hjälpmedelsanvändarna som får fler än 5 hjälpmedel förskrivna per år och att 

förutsättningen är separata högkostnadsskydd för region och kommun kan sannolikheten att 

nå upp till frikort ses vara väldigt låg. Vår bedömning är att även ett införande av separata 

högkostnadsskydd är av betydelse då det har ett signalvärde, är trygghetsskapande och 

skyddar den grupp av användare som har multibehov av hjälpmedel. 

 

Kostnad nytta effekter 

 

Den stora utmaningen med införandet av förslaget är de konstaterade intäktsbortfallen för 

verksamheterna Sömnlab och Hörcentral som förskriver CPAP/APAP och hörapparater. Vid ett 

införande av detta förslag är intäktsbortfallet för Sömnlab jämfört med dagens intäkter  

11,4 mnkr och för Hörcentralen 2,3 mnkr. Sammanlagt en intäktsförlust på 13,7 mnkr. 

Då båda är regionala verksamheter, och med kännedom om att ett regionfullmäktigebeslut är 

fattat att kompensera Sömnlab med 10 mnkr skulle det  innebära en ytterligare kompensation 

på 3,6 mnkr, totalt 13,7 mnkr. Alternativet med två avgiftsnivåer skulle innebära en 

kompensation på totalt 12,7 mnkr. 

I det stora sammanhanget och i ett bredare samhällsperspektiv bör man beakta de positiva 

effekter som kommer med att ha ett administrativt enkelt, jämlikt och för användaren 

nyttoeffektivt och trygghetsskapande system där ingen verksamhet är beroende av intäkterna 

från patientavgifter för hjälpmedel. 

Nationellt kan vi konstatera att det är en snårskog av olika patientavgifter för hjälpmedel vilket i 
många sammanhang där hjälpmedel är i fokus, framförs som negativt och med en önskan om ett 
enklare och mer jämlikt avgiftssystem . Se Översyn av patientavgifter i Dalarna 2020-2021-
slutrapport,  bilaga 1.pdf. Genom att införa detta förslag kan det stipuleras ett exempel för att 
enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för patientavgifter för hjälpmedel. 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/42e9c5bbfa5e4d59a872d3c8444dc9e7/bilaga-1-nulage-och-omvarldsbevakning.pdf
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Förslag till patientavgift för hjälpmedel -  
     samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till  

     högkostnadsskydd 1150 kr 

Utifrån genomförd analys- och konsekvensbeskrivning av två avgiftsalternativ presenterar vi 

här det slutliga förslaget som är samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till separata 

högkostnadsskydd på 1150 kr inom region och kommun. 

Förslaget ska läsas  mot bakgrund av ovan nämnda analys- och konsekvensbeskrivning som redogörs 

i rapporten ”Översyn av patientavgifter i Dalarna 2020-2021 – fortsatt uppdrag” 

 

Grundförutsättningar för avgiftssättningen. 

 Avgiften gäller för samtliga hjälpmedelsgrupper som hanteras inom ramen för Dalarnas 
Hjälpmedelscenter förutom de hjälpmedelsgrupper som idag: 
• är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt medicinska 

behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP). 
• är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar och 

ortopediska skor 
• har eget val; hårersättning 

 
 Avgiften gäller enhetligt vid all förskrivning inom region och kommuner, även på 

särskilda boenden. 

 

 Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående tillbehör vid förskrivning av 

huvudhjälpmedel. 

 

 Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående förbrukningsartiklar kopplat 

till det förskrivna huvudhjälpmedlet som bekostas av användaren. 

 

 Avgiften gäller från det beslutade datumet. Inga avgifter kommer att återbetalas eller 

inkrävas retroaktivt. 

 

Motivering till lagda förslag 

En motivering till att belägga de tre hjälpmedelsgrupperna CPAP/APAP, hörapparater och elrullstolar 
med den högre avgiften i alternativet med två avgiftsnivåer, var att de var de enda grupper som 
omnämndes i tidigare genomförda intervjuer där det fanns en önskan eller ett uttryck om en 
förändring av avgiften. 
Avgifterna för CPAP/APAP och hörapparater ansågs för höga och den låga avgiften för elrullstolar 
ifrågasattes både i jämförelse med betydligt enklare hjälpmedel men även med hörapparater som 
har en högre avgift. Se Översyn av patientavgifter i Dalarna 2020-2021-slutrapport, bilaga 2. pdf 
 
 
En avgift på 500 kr för dessa hjälpmedelsgrupper skulle innebära en avsevärt och betydande lägre 
avgift för användarna av CPAP/APAP respektive hörapparat samt en högre avgift för 
elrullstolsanvändarna.  

https://www.regiondalarna.se/contentassets/42e9c5bbfa5e4d59a872d3c8444dc9e7/bilaga-2-intervjuer.pdf
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En annan motivering var intäktsrelaterad då en kraftig sänkning av avgiften för CPAP/APAP och 
hörapparater  skulle innebära stora intäktsförluster för förskrivande enheter. 
 
Här motiverar vi vårt förslag att förorda alternativet samma avgift  250 kr för alla hjälpmedel 

kopplat till högkostnadsskydd 1150 kr. 

Administration och jämlikhet 

 

Samma avgift är administrativt enkelt att hantera och förstå för både användare, och 

utförare/verksamhet. Nuvarande stödsystem för hanteringen kan nyttjas och omställningen 

kräver inga större insatser. 

Vår bedömning är att detta förslag är det mest jämlika då kostnaden för användaren är densamma 
oavsett hjälpmedel och att typ och grad av funktionshinder inte ställs emot varandra och att de som 
är i behov av många hjälpmedel skyddas när ett högkostnadsskydd är kopplat till patientavgiften. 
 
Vi föreslår avgiftssystemet med samma avgift och inte ett avgiftssystem med två olika avgiftsnivåer 
främst ur ett jämlikhetsperspektiv men även att det utifrån genomförd analys visat sig medföra 
svårigheter vad gäller avgränsning och motivering att just dessa tre hjälpmedelsgrupper är belagd 
med en högre avgift.   
Om kriteriet för att en hjälpmedelsgrupp ska beläggas med en högre avgift är inköpskostnad har det 
visat sig att det finns fler hjälpmedelsgrupper som förskrivs än dessa tre i samma eller högre 
kostnadskategori. Likaså om kriteriet är antal tillbehör och behov av service ser vi fler 
hjälpmedelsgrupper som är i samma kategori utifrån komplexitet men vi ser också ett behov av att se 
över riktlinjer för definition av tillbehör och service. Idag finns heller ingen tydlig definition av vilka 
fordon inom den breda gruppen elrullstolar som ska ingå i den grupp som beläggs med en högre 
avgift.  

Avgiftsnivå och högkostnadsskydd 

Utifrån tidigare genomförda analys och dialog med användare och utförare samt att ett 

högkostnadsskydd kopplas till avgiften är vår bedömning att en avgift på 250 kr är rimlig.  

Läggs nivån för högt antas det komma starka reaktioner från brukargrupperna och det finns en 

risk att användare avstår från hjälpmedlet. En höjning till 250 kr från dagens avgift på 150 kr, 

som gäller det stora flertalet hjälpmedel, anses inte vara orimlig då avgiften inte har räknats 

upp sedan 2009 då den infördes. 

 

Vi föreslår att någon form av uppräkning av avgiften genomförs om förslaget antas och ett 

införande av gemensam avgift på 250 kr kopplat till högkostnadsskydd införs. 

 

Kostnadstaket för högkostnadsskyddet är i vårt förslag 1150 kr och detsamma som för 

sjukvårdsbesök i Dalarna. En motivering till att vi satt samma nivå som för sjukvårdsbesök är 

utifrån HSL (hälso- och sjukvårdslagen) om rätten till vård på lika villkor. 

 

Förslaget med separata högkostnadsskydd för kommun och region baserar sig på att tidigare 

utredning visade att ett gemensamt inte var möjligt. Utifrån vetskapen om att det endast är ca 

3% av hjälpmedelsanvändarna som får fler än 5 hjälpmedel förskrivna per år och att 

förutsättningen är separata högkostnadsskydd för region och kommun kan sannolikheten att 

nå upp till frikort ses vara väldigt låg. Vår bedömning är att även ett införande av separata 

högkostnadsskydd är av betydelse då det har ett signalvärde, är trygghetsskapande och 
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skyddar den grupp av användare som har multibehov av hjälpmedel. 

 

Kostnad nytta effekter 

 

Den stora utmaningen med införandet av förslaget är de konstaterade intäktsbortfallen för 

verksamheterna Sömnlab och Hörcentral som förskriver CPAP/APAP och hörapparater. Vid ett 

införande av detta förslag är intäktsbortfallet för Sömnlab jämfört med dagens intäkter  

11,4 mnkr och för Hörcentralen 2,3 mnkr. Sammanlagt en intäktsförlust på 13,7 mnkr. 

Då båda är regionala verksamheter, och med kännedom om att ett regionfullmäktigebeslut är 

fattat att kompensera Sömnlab med 10 mnkr skulle det  innebära en ytterligare kompensation 

på 3,6 mnkr, totalt 13,7 mnkr. Alternativet med två avgiftsnivåer skulle innebära en 

kompensation på totalt 12,7 mnkr. 

I det stora sammanhanget och i ett bredare samhällsperspektiv bör man beakta de positiva 

effekter som kommer med att ha ett administrativt enkelt, jämlikt och för användaren 

nyttoeffektivt och trygghetsskapande system där ingen verksamhet är beroende av intäkterna 

från patientavgifter för hjälpmedel. 

Nationellt kan vi konstatera att det är en snårskog av olika patientavgifter för hjälpmedel vilket i 
många sammanhang där hjälpmedel är i fokus, framförs som negativt och med en önskan om ett 
enklare och mer jämlikt avgiftssystem . Se Översyn av patientavgifter i Dalarna 2020-2021-
slutrapport,  bilaga 1.pdf. Genom att införa detta förslag kan det stipuleras ett exempel för att 
enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för patientavgifter för hjälpmedel. 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/42e9c5bbfa5e4d59a872d3c8444dc9e7/bilaga-1-nulage-och-omvarldsbevakning.pdf
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KS Au § 209 Ärende KS 2021-01411 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten som idag är delegerad till 

byggnadsinspektör i ärenden enligt följande lagrum även till 

plansamordnare: 

 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets 

föreskrifter och  

allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, Boverkets byggregler 

(föreskrifter och allmänna råd, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), 

anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning (1998:929) 

om gaturenhållning och skyltning. 

Ärendet 

Plan- och byggenheten är en liten enhet där hanteringen av bygglov, 

strandskyddsdispenser och liknande ärenden hanteras av två tjänster varav en 

är vakant. För att minska sårbarheten föreslås att kommunstyrelsen delegerar 

den beslutanderätt byggnadsinspektör idag har även till plansamordnare. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten som idag är delegerad till 

byggnadsinspektör i ärenden enligt följande lagrum även till 

plansamordnare: 

 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets 

föreskrifter och  

allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, Boverkets byggregler 

(föreskrifter och allmänna råd, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), 

anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag (1998:814) med särskilda 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning (1998:929) 

om gaturenhållning och skyltning. 

Beslutsunderlag 

Plansamordnare, tjänsteutlåtande 2021-11-24 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Plan- och byggenheten 2021-11-24 2021-01411 

Plansamordnare Emma Hogander   

emma.hogander@vansbro.se   

Tel: 0281-75206   

 

 Kommunstyrelsen 
 

Revidering av delegationsordning 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten som idag är delegerad till 

byggnadsinspektör i ärenden enligt följande lagrum även till plansamordnare: 

Plan- och bygglag, plan- och byggförordning, miljöbalken, Boverkets föreskrifter och  

allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av 

sakkunniga funktionskontrollanter, Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd, 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder), anläggningslagen, ledningsrättslagen, lag 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 

förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning. 

 

Ärendet 

Plan- och byggenheten är en liten enhet där hanteringen av bygglov, 

strandskyddsdispenser och liknande ärenden hanteras av två tjänster varav en är vakant. 

För att minska sårbarheten föreslås att kommunstyrelsen delegerar den beslutanderätt 

byggnadsinspektör idag har även till plansamordnare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
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Revideringen avser delegationsordningens följande punkter : 

Lista över delegationer: 

49.4 Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna 

65.4 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 

eller aktualitetsförklarad översiktsplan 

65.5 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare 

än inom fyra månader 

65.7 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 30-32 §§ 

PBL i följande ärenden: 

 Ny- och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 

Ny- eller tillbyggnad för handel, kontor, hantverk eller industri samt 

verksamheter utanför detaljplan med högst 500 m2 bruttoarea 

Ny- eller tillbyggnad för handel, kontor, hantverk eller industri inom 

detaljplan. 

Mindre om- och tillbyggnader av flerbostadshus dock högst 500 m2 

Ny- eller tillbyggnad eller annan ändring av komplementbyggnad med en 

byggnadsarea sammanlagt ej överstigande 120 m2 brutto-area 

Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller 

därmed jämförliga byggnader med en bruttoarea sammanlagt ej överstigande 

20 m2  

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat 

ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 

hantverk eller industri 

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som 

avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende 

Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett 

bebyg-gelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL i den utsträckning som 

framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser 

Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea 

eller med¬given avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta 

cisterner med en största volym av 1500 m3 (p. 4), samt murar och plank (p7) 

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 34 § 

PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut 

enligt annan författning 

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL 

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 19 § 

Bevilja ansökan om förhandsbesked gällande åtgärder för vilka delegaten kan 

bevilja bygglov 

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 

förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 33 § 

PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på 

omgivningen 

65.8 Bygglov för tillfällig åtgärd i strid mot detaljplan för byggarbetsbodar och 

liknande 

65.9 Bygglov för åtgärd som innebär liten avvikelse mot gällande detaljplan under 

förutsättning att berörda grannar och sakägare ej motsätter sig förslaget och att 

förslaget följer planens syfte 

65.10 Beslut att om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap 5 § PBF är 

ofullständig, förelägga sökande att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr 

att anmälan kan komma att avvisa eller att avgöras i befintligt skick. 

65.11 Beslut att om en ansökan gällande lovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2, 8, 10-14, 17, 

19 §§ PBL är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss 

tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt 

skick 

65.12 Besluta om att avvisa en ansökan som inte kompletterats efter föreläggande 

65.13 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats 

65.14 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt 

uppdrag 

65.15 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § inte behövs något tekniskt 

samråd 

65.16 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs 

för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte 

behövs något tekniskt samråd 
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65.17 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 

startbeskedet: 

… fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är 

sakkunniga eller kontrollansvariga 

… bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden 

… bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs 

… bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked ge de 

upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs 

 

65.18 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 

nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. 

 

65.19 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan 

 

65.20  Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 

kontrollen 

 

65.21 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt 

föreskrifterna i 10 kap 34-37 §§ PBL 

65.22 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap 7 § PBL 

65.23 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 

11 kap 8 § PBL 

65.24 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 

sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i 

lovärendet 

65.25  Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt 

uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska 

betala kostnaderna för uppdraget 

62.26 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med 

vite 

65.27 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har 

säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite 

65.28 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 

förutsättningar för att ge slutbesked 

65.29 Besluta att utse annan funktionskontrollant eller kontrollansvarig inom ramen för 

föreskrifterna i 11 kap 34 § PBL 

65.30 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap 11 

och 11 kap 35 §§ PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny 

kontrollansvarig 

65.31 Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde 

enligt 11 kap 8 § eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en 

åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap 19, 21 eller 22 §§ PBL 

65.32  Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i 

egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för 

anteckning i inskrivningsregistret 

65.33 Göra anmälan till inskrivningsmyndigheten om återkallande av ett föreläggande 

eller ett förbud som har antecknats enligt 40-41 §§ för borttagande av anteckning 

65.34 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med avsteg från kommunens plan- 

och bygglovtaxa 

65.35 Beslut om att inte ingripa 
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66.1 Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar 

66.2 Beslut om längre besiktningsintervall 

66.3 Beslut om anstånd med besiktning 

66.4 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör 

sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem fullgör sina 

skyldigheter 

66.5 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna 

i 4 § (om det finns särskilda skäl) 

66.6 Besluta om att avvisa en anmälan som inte kompletterats efter föreläggande 

66.7 Ansökan om utdömande av vite efter det att nämnden utfärdat ett 

vitesföreläggande i ärendet 

67.1 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl 

och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns 

någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

68.1 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl 

och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte 

finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

69.1 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för 

prövning. 

69.2 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska 

kunna användas på ett ändamålsenligt sätt 

69.3 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning 

69.4 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning 

69.5 Företräda kommunstyrelsen vid samråd i ärenden enligt 25 § 

70.1 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyndigheten 

70.2 Rätt att påkalla förrättning 

70.3  Godkännande av beslut eller åtgärd 

71.1 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyndigheten 

71.2 Godkännande av beslut eller åtgärd 

71.3 Rätt att påkalla förrättning 

72.2  Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan tillstånd 

(förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen)… 

 … Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen 

72.3 Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, 

propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter 

delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen)… 

 … Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen 

72.4 Besluta att ålägga fastighetsinnehavare att utföra åtgärder enligt 2 § st 1 

72.5 Besluta om föreläggande och förbudenligt 12 § 

73.1 Pröva och besluta om behovet av färdigställandeskydd 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 212 Ärende KS 2021-01415 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av information om utbyggnad av särskilt 

boende vid Bäckaskog. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ges information om utbyggnad av särskilt boende vid 

Bäckaskog. Utvärdering av inkomna anbud för entreprenaden pågår. 

Tilldelning kommer att ske efter det att medel avsätts för entreprenadens 

genomförande. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av information om utbyggnad av särskilt 

boende vid Bäckaskog. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2021-11-23 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Service 2021-11-23 Ks 2021-01288 

Sektorchef Olle Wiking   

olle.wiking@vansbro.se   

Tel: 0281-75212   

 

 Kommunstyrelsen 
 

Styrgrupp Bäckaskog 

 

Rekommendation till beslut 

Ta redovisad information till protokollet. 

 

Ärendet 

Utvärdering av inkomna anbud för entreprenaden pågår. Tilldelning kommer att ske 

efter det att medel avsätts för entreprenadens genomförande. 

Bakgrund 

Utvärdering av anbud pågår. Ansökan om investeringsbidrag från Boverket kommer att 

lämnas in under vecka 47-48. 

Planering av flytt för de boende i hus 06 pågår. Ny projektledare för samordning av 

omflyttningar och övriga behov av koordinering med byggprojektet är anställd.  

Information om byggprojektet har gjorts till regionen. Informationsmöten är planerade 

för brukare och anhöriga. 

Framtid 

Behovet av ytterligare cirka 30 säbo platser behöver utredas gällande placering och när i 

tid det är möjligt att starta en byggnation. Ny ambulansstation är planerad att vara 

färdigställd till halvårsskiftet 2023. Efter det är ytorna som nuvarande station använder 

tillgängliga för andra funktioner.   

Arbetet med att ta fram underlag för vilka behov av ytor en familjecentral har påbörjats. 

Efter att det är sammanställt kan det prövas om hus 01 är lämplig plats för att 

iordningställa lokaler för en familjecentral. Önskemålet är att den ska vara färdigställd 

under 2023. 

Ekonomi 

Se beslut kommunstyrelsen 2021-11-23. 
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Beslutet expedieras till: 

Kommunchef Catarina Willman 

Tf Äldreomsorgschef Lena Forsell 

Sektorchef service Olle Wiking 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-12-07  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 204 Ärende KS 2021-01379 

Granskning av delårsrapport Brandkåren Norra Dalarna 
per 2021-11-17 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av delårsrapport 2021 

Brandkåren Norra Dalarna. 

Ärendet 

Föreligger granskning av delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av delårsrapport 2021 

Brandkåren Norra Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport Brandkåren Norra Dalarna 

2021-08-31 

Granskning av delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna 



Revisionen Till
Brandkåren Norra Dalarna Förbundsdirektionen

Brandkåren Norra Dalarna
Mäxvägen 55
792 37 Mora

Konmiunfullmäktiges presidium, Mora kommun
792 80 Mora

Kommunfullmäktiges presidium, Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Kommunfullmäktiges presidium, Orsa kommun
Box23
79421 Orsa

Konimunfullmäktiges presidium, Älvdatens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen

Kommunfullmäktiges presidium, Leksands kommun
793 80 Leksand

2021-11-17

Granskning av delårsrapport per 2021-08-31

På uppdrag av Brandkåren Norra Dalarnas revisorer har Qrev AB genomfört en granskning av
förbundets delårsrapport per 31 augusti 2021.

Revisionen önskar att direktionen yttrar sig över bifogad revisionsrapport.

Gösta Lindkvist
Ordförande

Enligt uppdrag från revisorerna

--

Slott Sofie Lindberg
Auktoriserad revisor
Qrev AB



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



Bilagor:

Rapport över de sakkuirnigas granskning av delårsrapport 2021
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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.

grev



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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