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Bilagor till strategisk plan 

Indikatorer 

 

Medborgare och kunder 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder 

är nöjda med kommunens verksamhet 

Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan erbjuda. 

Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges 

möjlighet att vara med och påverka.  

Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat resultat  
2022 

Förväntat resultat 
2023 

Låg brottslighet1 515 (2020) BRÅ o SCB, ingår i 
Agenda 2030 

Delår/helår < 700 < 700 

Låg arbetslöshet 3,4 % (2020-
12) 

Af (öppet arbetslösa) Delår/helår < 3 % < 3 % 

Andel ungdomar som är eta-
blerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 1 år efter full-
följd gymnasieutbildning, 
hemkommun 

78% (2019) Kolada/SCB Helår >Rikssnittet >Rikssnittet 

Andel elever på SFI som klarat 
minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare. 

48% (2019) Kolada/SCB Helår >Rikssnittet >Rikssnittet 

Beräknat meritvärde åk 9 228 (2020, 
förväntat 225) 

Skolverket/Salsa 
tabell 

Helår Högre än modell-
beräknat värde 

> Högre än mo-
dellberäknat 
värde 

Behörighet till gymnasiet hem-
kommun 

93 % 2(2020) /Kolada mått 

N15428 

Helår ≥85 % ≥85 % 

Andel elever med examen från 
gymnasiet inom 3 år exkl IM  

75% (2020 

 

skolverket  Helår 80% 80% 

Andel 3behöriga lärare (grund-
skola och gymnasiet) 

55% (2020)  helår skolverket 

 

helår >2021 >2022  

Brukarnöjdhet äldreomsorg – 
särskilt boende 

93% (2020) Kolada Helår ≥90% ≥90% 

 

 

 

 

1 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 
2 Behörighet till nationellt program  
3 Andel med lärarlegitimation mätdatum förslag 15/10 (SCB) 
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Brukarnöjdhet äldreomsorg – 
hemtjänst 

99% (2020) Kolada Helår ≥90% ≥90% 

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt - helhets-
syn4 

100% (2020) Kolada – U30452 Helår ≥90%  ≥90% 

Gott bemötande vid kontakt 
med kommunen 

77% (2020) Servicemätning Helår >2021 >2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nytt mått – måste mätas några år ytterligare för att se kvaliteten på måttet.  
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Framtidstro och utveckling 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun har en hållbar och positiv utveckling 

Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra aktö-

rer är viktigt för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen. 

Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mät-

ningen bäst resultat i Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra närings-

livsklimat. 

Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. 

 

Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat  
resultat 2022 

Förväntat  
resultat 2023 

Tillgång till internetanslutning 
med minst hastighet 100 
Mbit/s5 

50,1% (2020) PTS, ingår i 
Agenda 2030 

Delår/helår ≥ 75 % ≥ 80 % 

Antal föreningar som erhåller 
föreningsbidrag 

45 (2020) Egen mätning Delår/helår ≥2020 ≥2021 

Gym- och simhallsbersök, to-
talt antal besök 

6749  
(1/8 20-31/7-21)  

Egen mätning Helår   Totalt 22000 be-
sök simhall/gym 

Totalt 22000 be-
sök simhall/gym 

 

  
Aktiva låntagare i kommunala 
bibliotek, antal/1 000 inv6 

249 (2020; riks-
snitt 239) 

Kolada/Egen 
mätning 

Delår/Helår ≥fg år ≥fg år 

 Antal besök på fritidsgård, an-
tal snitt/kväll 

25 (2019) Egen mätning Delår/helår ≥25 ≥25 

Tillgång till bra bostäder – 
standard på SÄBO ska öka7 

37% (2021) Egen mätning, 
andel av total 

Delår/helår ≥2021 ≥2021 

Minska miljöpåverkan från 
kommunens verksamhet – 
serveringssvinn g/portion per 
dag 8 

40 g (2021) Egen mätning Delår/helår ≤2021 ≤2022 

Minska (sidor) antalet utskrif-
ter 

1 164 220 (2020) Egen mätning Delår/helår <2021 <2022 

Minska miljöpåverkan från 
kommunens verksamheter – 

75% (2020) Egen mätning Delår/helår <2021 <2022 

 

 

 

 

5 Enligt Bredbandsstrategin - hushåll och företag som är anslutna eller har möjlighet till anslutning (i direkt närhet 

till). 
6 Nationell statistik redovisas med 6 månaders eftersläpning 
7 Godkända boenden inom SÄBO (Andel platser som uppfyller lagkrav, endast särskilt boende) 
8 Mäts på Smedbergsskolan och Myrbacka skola 
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Källsortering införd i kommu-
nens verksamheter, andel % 

Bra näringslivsklimat – sam-
manfattande omdöme 

29 (2020) Svenskt närings-
livs ranking 

Helår 10 10 

Bra näringslivsklimat – tjänste-
mäns attityder till företagande 

42 (2020) Svenskt närings-
livs ranking 

Helår 10 10 

Minska andelen långtidssjuk-
skrivna med psykiska sjukdo-
mar samt beteendestörningar 

52,1% (2018) Agenda 2030 - 
Globala målen, 
mål 3 Hälsa och väl-
befinnande 

Helår < 2019 < 2020 

 

 

 

 

Medarbetare 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engage-

mang och arbetsglädje 

Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbe-

tare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De an-

ställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet. 

Det personalpolitiska handlingsprogrammet utgör grunden. 

 

 
Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat  

resultat 2022 
Förväntat  
resultat 2023 

Medarbetarengagemang 
(HME) 

Index 77 (2020) HME-enkäten Helår 79 79 

Friska medarbetare - frisktal 89,44% (2020) Egen mätning Delår/helår 94,0 94,0 
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Ekonomi - finansiella mål 

God ekonomisk hushållning 

I kommunallagen regleras att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning och att det är 

fullmäktige som beslutar om riktlinjer för detta. God ekonomisk hushållning är grunden för 

kommunens ekonomi och verksamhet och skapas genom att verksamheten bedrivs med tillräck-

lig kvalitet och kostnadseffektivitet. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre per-

spektiv. De löpande intäkterna ska överstiga de löpande kostnaderna. Genom mål och riktlinjer 

för verksamheten ska man säkerställa att resurserna i verksamheten används kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt. För att uppnå god ekonomisk hushållning förutsätts ett långsiktigt tänkande. 

Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och 

som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hus-

hållning innefattar även att ha beredskap för att möta framtida utmaningar i god tid inför förvän-

tade förändringar och vidta nödvändiga åtgärder. 

 

Strategiska målet är (finansiellt mål): 

Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshö-

jande åtgärder.  

 

 

Indikator Värde (år X) Källa Periodicitet Värde 2022 Värde 2023 

Årets resultat av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag9 

5,9%  (2020) Egen mätning Helår Minst 2% Minst 2% 

Soliditeten ska stärkas10 14% (2020) Egen mätning Delår/helår >år 2020 >år 2021 

Skuldsättningsgrad - kommu-
nen11 

86 % (2020) Egen mätning Delår/helår <år 2020 <år 2021 

Soliditet för koncernen 11 % (2020) Egen mätning Delår/helår >år 2020 >år 2021 

Prognossäkerhet  Egen mätning Helår Högst 1% avvi-
kelse 

Högst 1 % avvi-
kelse 

 

 

 

 

 

 

9 Exklusive ordinära poster 
10 Inklusive pensionsåtagande 
11 Inklusive avsättningar och pensionsåtagande. (skulder + avsättningar + ansvarsförbindelse för pension / Totala 

tillgångar) 
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Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att täcka in viss egenfinansiering av inve-

steringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. Extraordinära intäkter och kostnader undantas från beräkningen, då kan indi-

katorn bättre jämföras över tid.  

Soliditeten ska stärkas. Indikatorn handlar om vilken kapacitet kommunen har för att möta finansiella svå-

righeter på lång sikt. Den långsiktiga betalningsberedskapen (soliditet inklusive pensionsåtaganden) ska öka 

över tid.  

Skuldsättningsgrad kommunen. För kommunen Ett mått på relationen mellan skulder och eget kapital. Ju 

lägre skuldsättningsgrad desto högre finansiellt handlingsutrymme har kommunen.   

Soliditet för koncernen Indikatorn handlar om vilken kapacitet kommunens koncern har för att möta finan-

siella svårigheter på lång sikt. Den långsiktiga betalningsberedskapen (soliditet inklusive pensionsåtagan-

den) ska öka över tid. Inklusive pensionsåtaganden 

Prognossäkerhet. Indikatorn handlar om vilken kontroll kommunen har över kostnader och intäkter under 

året. Prognossäkerheten beräknas för hela kommunen och jämför augustiprognosen med årets utfall.  
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Agenda 2030 – Globala målen 
Nedan redovisas en sammanfattning av de Globala målen samt Vansbro kommuns resultat för ett urval av nyckeltal 

som stöd för genomförande av Agenda 2030. 

För mål 14 Hav och marina resurser finns inga nyckeltal för kommuner. 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap är ej aktuellt för kommuner. 

  Ingen fattigdom – Fattigdom handlar inte om bara inkomst. Det handlar också om 

brist på makt, inflytande och socialt skydd och säkerhet. Mål 1 handlar om att minska antalet 

människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd. Det 

handlar även om att ge skydd från katastrofer oavsett om de orsakas av människa eller natur. 

Mål 1 tar ett tvärdimensionellt grepp om fattigdomen.  

Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig eftersom den är närmast invånarna och därmed kan 

ha stor påverkan på deras liv, såväl i Sverige som i andra länder. Kommunernas ansvar för det 

sociala stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få 

hjälp att ta sig ur den. För att nå målet krävs koordinerande, långsiktiga och mångfacetterade in-

satser på lokal och regional nivå. Kommuner, men också regioner, kan bäst identifiera vilka 

människor, inte minst barn, som lever i fattigdom och satsa resurser som hjälper dem att ta sig ur 

den. Samverkan med civilsamhället är en viktig del i arbetet. 

 

 

 

  Ingen hunger – ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få tillgång till 

bra och näringsriktig mat året om. Mat är en mänsklig rättighet som är orättvist fördelad. Hunger 

och felnäring är världens största hälsorisk. Det finns tillräckligt med mat i världen för at alla ska 

kunna äta sig mätta men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta vara på den mat vi pro-

ducerar. Livsmedelsproduktionen ska stärka anpassningsförmågan till klimatförändringar och 

succesivt förbättra mark- och jordbrukskvalitet. Genom att skapa ett hållbart jordbruk kan livs-

medelsförsörjningen tryggas för fler människor, samtidigt som det ekologiska systemet och eko-

systemtjänsterna tas till vara. 

Kommuners och regioners ansvar för utbildning, vård och omsorg innefattar ansvaret för vissa 

måltider. Att land- och vattenresurserna förvaltas väl bidrar också till mål 2. Genom att arbeta 

för bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och hälsosam 

och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar kommuner och regioner till att upp-

fylla mål 2 i Sverige. Måltidsverksamheten bidrar både till gemenskap och mindre risk för un-

dernäring bland äldre. Kommunernas kontrollansvar för livsmedelshantering innebär också att 

matens kvalitet säkras. Livsmedelsområdet är till stor del reglera på EU-nivå, men även svenska 

2018 2019 2020

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 6,2

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,6 0,6
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lagar som till exempel skollagen och livsmedelslagen styr arbetet. Regionala livsmedelsstrate-

gier och arbete med landsbygdsutveckling är andra delar i det lokala och regionala arbetet för att 

trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk. 

 

 

  God hälsa och välbefinnande – alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och 

välbefinnande. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, ar-

beta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och håll-

bar utveckling. Folkhälsan påverkas av människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män 

och deras barn växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och 

sjukdom. Förutom mål 3 kopplar därför flera andra mål i agendan till hälsan i befolkningen. De 

senaste decennierna har stora förbättringar skett i världen men det finns fortfarande mycket kvar 

att göra. Skillnaderna i hälsa är stora mellan länder, inom länder och mellan olika sociala grup-

per i samhället – även inom Sverige. 

Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan på 

befolkningens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar. 

Om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Eller i vilken mån det finns kultur- och fri-

tidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Beroende på hur 

verksamheterna bedrivs, kan de vara hälsofrämjande eller förebyggande i sig. Utöver att flera 

lagar slår fast ansvar och bidra till medborgarnas hälsa, har en god och jämlik hälsa en positiv 

effekt på verksamheternas kvalitet och kärnuppdrag. 

 

  God utbildning för alla – alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning 

av god kvalitet genom livet. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att 

utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Senast 2030 ska samhället erbjuda utbildning 

åt alla oavsett kön eller funktionsnedsättning, från förskola till vuxenutbildning. Studerande ska 

säkras att de får kunskaper och färdigheter som främjar en hållbar utveckling. 

Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningsystemet. Såväl förskola som grundskola, gym-

nasium och delar vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med 

både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningssamordnare gäller det att vara upp-

daterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas. Att klara skolan har i 

sin tur stor betydelse för hälsan även i vuxen ålder. 

2018 2019 2020

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 32 32

2018 2019 2020

Medellivslängd kvinnor, år 84,1 85,1

Medellivslängd män, år 79,1 79,1

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 52,1

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3198 3332

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 254,2 299,9
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  Jämställdhet - Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor 

och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och be-

stämma över sina egna kroppar. Sverige ligger, tillsammans med de övriga nordiska länderna, i 

framkant i arbetet med jämställdhet vid internationella jämförelser. Trots det finns utmaningar 

kvar i Sverige och stora utmaningar globalt innan målet är nått. Att stärka kvinnors och flickors 

rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga sam-

hällen. 

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner och regioner ska 

ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsut-

veckling. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, men det handlar också om kvalitet och effek-

tivitet. Det kräver att verksamheter planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och pojkars 

behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen. Personal inom skola, vård och omsorg 

behöver bemöta kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereotypa 

föreställningar om kön. Kommuner och regioner har också ett särskilt ansvar att motverka alla 

former av våld mot kvinnor och flickor. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kom-

muner och regioner ett särskilt stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor. 

 

  Rent vatten och sanitet för alla – säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. 

Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Vat-

tenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsrening, ökad åter-

vinning och effektivare vattenanvändning. De vattenrelaterade ekosystemen ska skyddas och 

återställas till 2020. 

Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl skyddet av vatten som 

dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också 

av flera svenska lagar som till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots 

en god tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt 

2018 2019 2020

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 64,5 73,7 93

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 66,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 68,3 80 69,8

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)80

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 22,3 22,9

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 25,1 25,6

Invånare 45-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 20,2 20,9

2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 47 45

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 27,5 32,2 24,2

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 36,5 35,9 35,7

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 78,6 80,5
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minska föroreningar och övergödning i många svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är 

ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för at förbättra vattenkvaliteten 

både i rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner arbetar också fö 

ratt förebygga problem med vattenbrist i sinande brunnar, vilket i perioder av låga grundvatten-

nivåer kan leda till. 

 

  Hållbar energi för alla – människor ska ha tillgång till, och råd med, pålitlig, hållbar 

och modern energi. Pålitliga energikällor är viktiga för att stora delar av samhället fungerar. Va-

let av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären.  

Kommuner och regioner är stora energianvändare men också stora energiproducenter. Som så-

dan kan man arbete aktivt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produktionen se till 

att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. En omställning av energisystemet pågår 

genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi och utfasning av fossila bränslen inom både elpro-

duktion och fjärrvärme. Energisystem och elnäten står inför nya utmaningar med varierande 

energiproduktion från vind och sol och ny efterfrågan på el från transporter, datacentra, industri 

och samhällsbyggande. Kommuner och regioner använder knappt fem procent av Sveriges ener-

gianvändning i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder. Det finns en långsiktig posi-

tiv trend för energieffektivisering, samtidigt som mer kan göras i både befintliga och nya bygg-

nader. 

 

 

  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – människor ska ha ett arbete med 

anständiga anställningsvillkor. Det handlar också om att främja inkluderande och hållbar ekono-

misk tillväxt. Alla människor som arbetar behöver få en inkomst som går att leva på, som elimi-

nerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt i alla länder. Förbättra den globala resurseffekti-

viteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö-

förstöring en utmaning. 

Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som 

står långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsför-

medlingen, näringslivet och den sociala ekonomin.  Kommunerna ansvarar även för kommunal 

vuxenutbildning (komvux) som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete. Kom-

muner är också markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet 

2018 2019 2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 100

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 40,6 40,6 40,6

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 20,9 20,9 20,9

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 100 100 100

2018 2019 2020

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 247 150

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 41 40
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inom många områden som berör flertalet företag. Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rätts-

säkert och professionellt skapar man bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verk-

samhet och växa. 

 

 

  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – bygga motståndskraftig infra-

struktur, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt uppmuntra innovationer. Funge-

rande infrastruktur är grundläggande för att samhället ska fungera. Genom investeringar i lång-

siktigt hållbara transportsystem, förnybar energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler sam-

hällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbild-

ning som kan lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta 

hänsyn till miljön. Resurseffektivisering, ny teknik och innovationer har stor betydelse för att 

framtidens industri ska vara hållbar.  

Kommuner och regioner är stora investerare i infrastruktur. System som vatten och avlopp och 

kollektivtrafik är några exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation av 

exempelvis renare och smartare teknik. Genom rätt agerande kan utvecklingen styras mot en mer 

hållbar riktning. Kommuners ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en 

hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Möjlighet till 

samverkan med universitet i olika sammanhang innebär också att en ny kunskap kan bidra till 

innovationer. 

 

 

  Minskad ojämlikhet – minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, 

mellan samhällen och mellan länder. Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever fortfa-

rande många i välden i fattigdom. På vissa ställen märks även att ojämlikheter relaterade till kön, 

ålder, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och social status ökar. Ojämlikhet skapar grogrund 

för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och 

hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser. Fokus på utjämning av skillnader 

mellan utvecklande och utvecklingsländer. Sverige kan bidra såväl nationellt genom utveckl-

ingspolitiken och lokalt genom olika internationella partnerskap. 

Kommunerna har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att mot-

verka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullföljande av 

2018 2019 2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 321 875

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 6,7

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. 2,2 2,1

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 82 82,9

2018 2019 2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 41,3 44,1

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 53,3
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grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Det kommunala 

utjämningssystemet är tänkt att ge likvärdiga förutsättningar för välfärd, trots detta finns det ut-

maningar i att erbjuda en likvärdig offentlig service i kommunerna och regionerna på grund av 

varierande befolkningssammansättning och andra förutsättningar. Bostads- och samhällsplane-

ring samt kultur och fritidsaktiviteter är andra viktiga områden i arbetet för att motverka ojäm-

likhet. 

 

  Hållbara städer och samhällen - att göra städer och samhällen säkra, inkluderande 

och hållbara, det har också en territoriell dimension och utgår från platsens unika förutsättningar. 

Hälften av världens befolkning bor i städer, en andel som sannolikt kommer att öka i framtiden. 

Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men innebär också 

en påfrestning på miljön. 60-80 procent av alla utsläpp sker i städer. 2016 andades 91 procent av 

världens stadsinvånare luft som inte uppfyller Världshälsoorganisationen, WHO:s, kriterier för 

säker luftkvalitet. Det handlar om att skapa överkomliga bostäder åt alla, skapa hållbara trans-

portsystem, skydda natur- och kulturarvet och minska antalet som dör av katastrofer. Minska stä-

dernas negativa miljöpåverkan, säkra tillgång till grönområden och stödja de minst utvecklade 

ländernas uppbyggnad av hållbara och motståndskraftiga byggnader gjorda av lokala material. 

Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, 

bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Reg-

ionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av 

transportinfrastrukturen. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet och avvägningar görs gentemot 

nationella mål och strategier. Kommunerna har också ett ansvar för att i samverkan med region 

och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyggande en-

ligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den byggda miljön har också stor bety-

delse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. 

 

  Hållbar konsumtion och produktion - säkerställa strukturer som bidrar till mer 

hållbar konsumtion och produktion. Under de kommande årtiondena förväntas medelklassen 

växa kraftigt globalt. Det är positivt för individen som kommer att få bättre levnadsstandard men 

2018 2019 2020

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 57,5

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 67

2018 2019 2020

Demografisk försörjningskvot 0,94 0,91

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 17 16,8

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 15

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 102 100

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 3,71

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg 25 280
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det kommer också att innebära ökad konsumtion av resurser och produktion av varor och tjäns-

ter. Användandet av våra naturresurser är redan ohållbart och har negativ effekt på vår miljö och 

människors hälsa. Matsvinnet ska halveras, kemikaliernas negativa påverkan ska minska och 

vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre utsträckning. Ineffektiva subventioner av fos-

sila bränslen ska ses över. 

Kommunerna och regionerna är stora konsumenter och upphandlar varje år varor och tjänster för 

miljardbelopp. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan regioner och kommuner 

skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en 

hållbar riktning. Kommunerna ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen. I Sverige 

återvinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att 

avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella miljö-

kvalitetsmålen och ligger i linje med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12. Konsu-

mentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder in-

vånarna. 

 

  Bekämpa klimatförändringarna - bekämpa klimatförändringarna. Effekterna av 

klimatförändringarna påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast. Förändrat 

klimat orsakar bland mycket annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kol-

lapsade ekosystem. De innebär hot mot människors hälsa och säkerhet. De handlar bland annat 

om att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, förbättra medvetenheten om männi-

skans kapacitet att begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, samt fullfölja de inter-

nationella åtaganden som gjorts, till exempel Paris-avtalet, och främja de minst utvecklade län-

dernas förmåga till effektiv klimatrelaterad utveckling. 

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa den 

fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Kom-

muner arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och lednings-

arbete. Kommuner och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpå-

verkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommuner 

och regioner sker inom många områden. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och sats-

ningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering. Att minska energianvänd-

ningen i byggnader sparar både pengar och miljö. Kommunernas och regionernas arbete ger 

stora resultat. Men det finns fortfarande ytterligare skäl att spara. Stora möjligheter finns också 

inom samhällsplanering och offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och invånare. 

2018 2019 2020

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 503 490

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 41 44

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 22 24
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  Ekosystem och biologisk mångfald - genom hållbar markanvändning stoppa förlus-

ten av den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen. Ett långsiktigt bevarande och nytt-

jande av ekosystemen är såväl en svensk som global utmaning. Avvägningen mellan att bevara 

och stärka den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster som vi är beroende av och till-

låta uttag av naturresurser för världens växande ekonomier är intressekonflikter som måste han-

teras. Bevara och återställa ekosystem, stoppa avskogningen, bekämpa ökenspridning, hejda för-

lusten av biologisk mångfald, stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade växt- och djurar-

ter och integrera den biologiska mångfaldens värden i samhälls- och ekonomisk planering. De 

slår också fast att det behövs ökade finansiella resurser för att klara detta. 

Kommunerna kan besluta att ett mark- eller vattenområde kan bli naturreservat om det behövs 

för att bevara biologisk mångfald eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Kommuner och 

regioner är också stora markägare och kan i den rollen vidta åtgärder för att återställa våtmarker, 

stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. Kommunerna kan 

också ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, 

byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

 

  Fredliga och inkluderande samhällen – alla ska få leva ett liv i trygghet. Främja 

fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att 

påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor 

har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. För att uppnå mål 16 behö-

ver vi samhällen som arbetar för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är omöj-

ligt att uppnå hållbar utveckling utan fred. Det handlar bland annat om att minska våldet, särskilt 

mot barn, eliminera människohandel, främja rättssäkerheten, minska olagliga flöden av vapen 

och pengar och minska korruptionen. Alla senast 2030 har rätt till en juridisk identitet från föd-

seln och att beslutsfattande på alla nivåer ska vara inkluderande, deltagandebaserat och represen-

tativt. Ordet demokrati nämns inte i Agenda 2030 eftersom det är ett begrepp som är globalt 

kontroversiellt. 

Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med sam-

hället. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till 

att behålla en tilltro till samhället institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fun-

dament i den kommunala och regionala strukturen. 

2018 2019 2020

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 5,62

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 38 524

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 7,7 7 7,8

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 10,1 10,5

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 887,5 861,2

2018 2019 2020

Skyddad natur totalt, andel (%) 1,6 1,7
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2018 2019 2020

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 690 617

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 81 81 81

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag 2,6
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Kommunens kvalitet i korthet 

 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt 

nätverk som drivs av SKR och omfattar omkring 260 

kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig 

själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för 

att utveckla styrningen och kvaliteten på den kommu-

nala servicen. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial 

som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och re-

sultat och utveckla dialogen med medborgarna. Därför 

är det kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i 

områdena och de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén 

är att kunna jämföra sig med andra kommuner för att 

utveckla den egna kommunen. 

 

SKR:s beredning för demokratifrågor har vid ett par 

tillfällen lämnat synpunkter på förändringarna som 

gjorts de senaste åren och har på så sätt fungerat som 

en referensgrupp med kommunstyrelseordförande från 

ett antal kommuner. 

Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2020 in-

delad i tre områden: barn och unga, stöd och omsorg 

samt samhälle och miljö. 

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vans-

bro står sig jämfört med andra kommuner har resultatet 

delats upp i tre nivåer. 

  

Grön anger att Vansbro tillhör kommunerna med 

bäst resultat (25 %). 

 
Gul anger att Vansbro tillhör de mittersta 

kommunerna (50 %). 

 
Röd anger att Vansbro tillhör kommunerna med 

sämst resultat (25 %). 

 

Saknas siffror för 2020 beror det troligen på att det inte 

finns nationell statistik för året, att kommunen har för 

litet urval alternativt inte har rapporterat in siffror. 
 

Barn och unga 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och många av 

nyckeltalen handlar om skola och utbildning, men det 

finns även nyckeltal kopplade till barn och unga inom 

kultur och fritid samt barn och unga i behov av stöd och 

omsorg. 

 

Mått 2018  2019  2020  

Personaltäthet, inskrivna 

barn per årsarbetare i 

förskolan, lägeskommun, 5  5,2    

Mått 2018  2019  2020  

antal 

Kostnad förskola, kr/inskrivet 

barn 138 870  146 260    

Elever i åk 3 som deltagit i 

alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i 

svenska och svenska som 

andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%) 93  60    

Elever i åk 6 med lägst 

betyget E i matematik, 

kommunala skolor, andel (%) 80,6  78,7  76,7  

Elever i åk 9 som är behöriga 

till yrkesprogram, 

kommunala skolor, andel (%) 63,8  70,5  91,7  

Elever i åk 9 som är behöriga 

till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 64,5  73,7  93,0  

Elever i åk 9 med lägst betyg 

E i idrott och hälsa, 

kommunala skolor, andel (%) 85,9  88,1  93,1  

Kostnad grundskola F–9, 

hemkommun, kr/elev 116 431  113 164    

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

kommunala skolor, andel (%) 71,4  76,7  60,5  

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) 68,3  80,0  69,8  

Gymnasieelever med ogiltig 

frånvaro, kommunala skolor, 

andel (%) 0,0  0,0    

Kostnad gymnasieskolan 

hemkommun, kr/elev 146 386  151 318    

Aktivitetstillfällen för barn 

och unga i kommunala 

bibliotek, 

antal/1 000 invånare 0–18 år 59,3  75,9    

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, 

antal/invånare 7–20 år 26  23    
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Stöd och omsorg 

Området fokuserar på de grupper av medborgare som 

behöver service inom olika verksamheter utifrån speci-

fika behov. 

Mått 2018  2019  2020  

Brukarbedömning individ- 

och familjeomsorg totalt – 

förbättrad situation, 

andel (%)   88  100  

Ej återaktualiserade vuxna 

personer med 

försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, 

andel (%) 50  76  84  

Väntetid i antal dagar från 

ansökan till beslut om 

försörjningsstöd, medelvärde 55  12  17  

Kostnad individ- och 

familjeomsorg, kr/invånare 5 139  6 239    

Brukarbedömning 

gruppbostad LSS – brukaren 

trivs alltid hemma, andel (%)     67  

Brukarbedömning daglig 

verksamhet LSS – brukaren 

får bestämma om saker som 

är viktiga, andel (%)     67  

Kostnad 

funktionsnedsättning totalt 

(SoL, LSS, SFB), minus 

ersättning från FK enligt SFB1 

Socialförsäkringsbalken., 

kr/invånare 6 737  7 849    

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum 

till särskilt boende, 

medelvärde 50  19  31  

Personalkontinuitet, antal 

personal som en 

hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar, medelvärde 13  13  13  

Kvalitetsaspekter särskilt 

boende äldreomsorg, andel 

av maxpoäng (%)   40  48  

Brukarbedömning särskilt 

boende äldreomsorg – 

helhetssyn, andel (%) 73  91  93  

Mått 2018  2019  2020  

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg – helhetssyn, 

andel (%) 89  93  99  

Kostnad äldreomsorg, 

kr/invånare 80+ 256 435  247 786    

Samhälle och miljö 

Inom samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter 

kommunens service till alla som bor, vistas eller verkar 

i kommunen samt en del hållbarhetsmått. 

 

Mått 2018  2019  2020  

Andel som får svar på e-post 

inom en dag, (%) 70  72  93  

Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som 

får ett direkt svar på en enkel 

fråga, (%) 56  42  44  

Gott bemötande vid kontakt 

med kommun, andel av 

maxpoäng (%) 89  89  77  

Delaktighetsindex, andel av 

maxpoäng (%)   31  30  

Resultat vid avslut i 

kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta 

eller studera, andel (%) 29  27    

Elever på SFI som klarat 

minst två kurser, av 

nybörjare två år tidigare, 

andel (%) 15  48    

Lämnat 

etableringsuppdraget och 

börjat arbeta eller studera 

(status efter 90 dagar), 

andel (%) 34  33    

Insamlat hushållsavfall totalt, 

kg/person 503  490    

Miljöbilar i 

kommunorganisationen, 

andel (%) 7,7  7,0  7,8  

Ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet, 

andel (%) 22  24    



                  

 

 

 

Investeringsplan 2022-2032  

 

 

Skattefinansierade investeringar tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Infrastruktur, skydd, fsth.underhåll 

och projekteringar
1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 

IT-investeringar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Akuta vsh.investeringar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Invallning Vansbro 4 500 8 100 

Bredbandsutbyggnad 8 400 6 600 

Projektering äldreboende 3 000 

Brandskyddsåtgärder 

Medborgarhuset
2 900 

Uppdatering av IT-miljön och 

utbyggnad av IT-infrastrukturen
1 000 1 000 1 000 

Särskilt boende Bäckaskog 21 000 32 800 27 200 

Ärendehanteringssystem 600 

Inköp strategisk fastighet 2 000 

KFs EJ FÖRDELADE 

INVESTERINGSMEDEL
40 660 72 000 

SUMMA 20 000 25 000 35 200 4 400 2 400 70 260 3 400 2 400 2 400 2 400 74 400 3 400 2 400 2 400 2 400 

Intäktsfinansierade investeringar

Bredbandsutbyggnad 26 738 

Ambulansstation 15 000 

Yta för padelhall 1 200 


