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2022-03-08  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 48 Ärende KS 2022-00304 

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av länsstyrelsens protokoll från granskning 

av verksamheten inom Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna för året 

2021 och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt. 

Ärendet 

Vansbro kommun har drygt 7000 invånare och 89 ställföreträdarskap. Av 

ställföreträdarskapen avser 60 vuxna personer. Antalet förvaltarskap är drygt 

11 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent. Av beslutade 

arvoden står kommunen för 47 procent av kostnaderna, vilket är högre än 

riksgenomsnittet på 43 procent. 

Totalt granskades sex akter från Vansbro kommun. Fem av akterna 

granskades direkt utan anmärkning och avseende en akt har länsstyrelsen 

begärt återkoppling. Efter återkoppling från överförmyndarenheten 

betraktades även den akten vara utan anmärkning. 

Länsstyrelsen granskar årligen överförmyndarverksamheten. Inspektionen 

genomfördes i december 2021 och inga anmärkningar riktades mot 

verksamheten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av länsstyrelsens protokoll från granskning 

av verksamheten inom Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna för året 

2021 och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt. 

Beslutsunderlag 

Enhetschef sekretariatet, tjänsteutlåtande 2022-02-02, dok.nr. 10096 

Länsstyrelsen Dalarnas Läns protokoll daterat 2022-01-26, dok.nr. 10097 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariatet 2022-02-02 KS 2022-00147 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

0281-75013   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av länsstyrelsens protokoll från 

granskning av verksamheten inom Överförmyndare i samverkan i Övre 

Dalarna för året 2021 och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett väl 

fungerande sätt. 

Ärendet 

Vansbro kommun har drygt 7000 invånare och 89 ställföreträdarskap. Av 

ställföreträdarskapen avser 60 vuxna personer. Antalet förvaltarskap är 

drygt 11 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent. Av 

beslutade arvoden står kommunen för 47 procent av kostnaderna, vilket är 

högre än riksgenomsnittet på 43 procent. 

Totalt granskades sex akter från Vansbro kommun. Fem av akterna 

granskades direkt utan anmärkning och avseende en akt har länsstyrelsen 

begärt återkoppling. Efter återkoppling från överförmyndarenheten 

betraktades även den akten vara utan anmärkning. 

Länsstyrelsen granskar årligen överförmyndarverksamheten. Inspektionen 

genomfördes i december 2021 och inga anmärkningar riktades mot 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen Dalarnas Läns protokoll daterat 2022-01-26 

Beslutet ska expedieras till: 

Överförmyndare i Vansbro kommun 

Överförmyndare i samverkan Övre Dalarna 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Överförmyndare i samverkan
Övre Dalarna
overformyndaren@mora.se

Inspektion hos överförmyndarna i Mora, Leksand, 
Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommun den 1 
december 2021

Närvarande: Annelie Björkman, enhetschef, Filippa Andersson, 
administrativ handläggare, Emma Nydelius, 
överförmyndarhandläggare, Kristina Svedlert, 
överförmyndarhandläggare, Josef Szabó, överförmyndarhandläggare, 
Helle Bryn-Jensen, tillsynsansvarig och jurist länsstyrelsen och Anna-
Karin Alm, jurist länsstyrelsen. 

1. Föregående inspektionsprotokoll
Med anledning av pandemin delades förra årets tillsyn upp i två 
tillfällen. Ett platsbesök hos verksamheten ägde rum den 26 oktober 
2020 där slumpvis utvalda akter granskades av jurister från 
länsstyrelsen. Därefter hölls ett digitalt möte den 2 november 2020 där 
länsstyrelsen gick igenom resultatet av aktgranskningen och hade 
avstämning med verksamheten. Länsstyrelsens samlade intryck efter 
tillsynen var att enheten bedriver en generellt god verksamhet och har 
höga ambitioner. Dock uppmärksammades det under samtal med 
enheten att enheten var underbemannad. Länsstyrelsen lyfte fram 
vikten av att överförmyndarenheten har de resurser och den 
bemanning som krävs för att kunna hantera såväl löpande 
ärendehantering som kompetensutveckling och fördjupad granskning 
och tillsyn. 

2. Överförmyndarens verksamhet

2.1 Allmänt om verksamheten
De sex samarbetskommunerna har alla en ensam överförmyndare 
utsedd och en gemensam tjänstemannaenhet i Mora. 
Överförmyndarenheten består av fem årsarbetskrafter fördelat på en 
enhetschef och fyra handläggare. Under 2022 kommer antalet 
anställda att öka med en årsarbetskraft då en jurist ska anställas. 

Protokoll

Datum
2022-01-26

 

Ärendebeteckning 
203-19728-2021
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Sedan föregående års inspektion har enheten börjat använda Provisum 
som handläggningsstöd. Enheten har upplevt mindre 
inkörningsproblem och har påtalat för Provisum att vissa ändringar 
behöver göras, men de anställda på enheten är över lag nöjda med 
programmet. Provisum har tagit fram en funktion som ger 
länsstyrelsen tillfällig behörighet att få insyn i systemet och det ser vi 
fram emot att testa. 

2.2 Granskning av årsräkningar
Enligt lämnad statistik granskades totalt 580 årsräkningar föregående 
år. Av årsräkningarna var cirka 62 % inkomna i tid. Totalt skickades 
75 påminnelser ut. Det överlämnades 23 vitesförelägganden till 
överförmyndarna och sex lämnades till tingsrätten. Granskningen av 
årsräkningarna 2021 blev färdig i juni. Två årsräkningar granskades 
med anmärkningar. Den ena anmärkningen bestod i att utgifter ej hade 
redovisats samt att en skuld hade uppkommit hos 
Kronofogdemyndigheten trots att huvudmannen hade tillgångar. Den 
andra anmärkningen gällde en ej tillfredsställande årsräkning samt 
underlåtenhet att inkomma med underlag.

2.3 Ställföreträdarna och årlig omprövning av förvaltarskap
Prövningen av nya ställföreträdares lämplighet görs genom en kontroll 
mot belastningsregistret, Kronofogdens register och socialtjänstens 
register. Nya ställföreträdare får genomgå en heldagsutbildning som 
enheten arrangerar. Därefter erbjuds ställföreträdarna fortbildning. 
Kontroller av befintliga ställföreträdare görs när de tilldelas nya 
uppdrag. 
Omprövningen av förvaltarskap görs i samband med granskningen av 
årsräkningarna. 

3. Aktförvaring
Akterna förvaras i skåp i ett låsbart arkivrum. Länsstyrelsen anser att 
det generellt är god ordning i akterna och att de förvaras på ett 
betryggande sätt.

4. Granskning av akter
Årets tillsyn ägde rum på plats hos överförmyndarenheten i Mora den 
1 december 2021. Totalt granskades 29 slumpvis utvalda akter. 
Resultatet av aktgranskningen kommer att redovisas i sex separata 
bilagor ställda till respektive överförmyndare. 



Protokoll 3 (3)Länsstyrelsen 
Dalarnas län 2022-01-26 203-19728-2021

5. Sammanfattning av årets inspektion
Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att enheten 
bedriver en välfungerande verksamhet med bra ordning på ärendena. 
Länsstyrelsen fick ett bra bemötande under årets tillsynsbesök. 
Länsstyrelsen anser att de anställda på överförmyndarenheten gör ett 
bra arbete trots att enheten har varit underbemannad under en längre 
tid. Det är glädjande att resurserna kommer att förstärkas med en jurist 
under 2022. Länsstyrelsens kommentarer på akterna som har 
granskats redovisas i respektive bilaga för varje kommun. 

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Medverkande
Protokollet har upprättats av jurist Anna-Karin Alm och har granskats 
av jurist Helle Bryn-Jensen.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Överförmyndarna i samtliga kommuner
Kommunfullmäktige i samtliga kommuner
JO, jokansli1@jo.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:jokansli1@jo.se
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KS Au § 49 Ärende KS 2022-00345 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt.  

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så 

att fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen 

godkändes. I de fall det inte har gått ett år sedan motionen godkändes, ges 

ingen anledningen till varför den inte beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 

våren och ett under hösten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-24, dok.nr. 10163 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2022-02-24 KS 2022-00341 

Kommunsekreterare  
Mikael Granath 

  

mikael.granath@vansbro.se   

0281-750 08   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt.  

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så 

att fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen 

godkändes. I de fall det inte har gått ett år sedan motionen godkändes, ges 

ingen anledningen till varför den inte beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 

våren och ett under hösten. 

Bakgrund 

Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 

1. Motion om tidsbegränsade förordnanden (KS 2019/404) 

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

Godkändes 2019-05-27 

 

Kommunfullmäktige återremitterade motionen i beslut 2021-06-14 § 38 

för att utreda hur och på vilka chefsnivåer det skulle vara lämpligt med 

tidsbestämda chefsförordnanden. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-24 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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KS Au § 50 Ärende KS 2022-00346 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt, samt anledningen till detta. I enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att förslaget 

väcktes. I de fall det inte har gått ett år sedan medborgarförslaget godkändes, 

ges ingen anledning till varför den inte beretts färdigt. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-24, dok.nr. 10164 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 51 Ärende KS 2022-00221 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 3 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

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

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

Ärendet 

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

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

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

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

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

Beslutsunderlag 

Tf sektorchef äldreomsorg, tjänsteutlåtande 2022-02-07, dok.nr. 9757 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2021 kvartal 3, 

dok.nr. 9758  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2022-02-07 KS  

Lena Forssell 
Tf sektorchef 

  

Lena.forssell@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
år 2021 kvartal 3 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

3 2021. 

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

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 3 2021. 

Ärendet 

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

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

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 

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

beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där 

verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre 

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

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

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

månader, kan utdömas att betala vite. 

Konsekvenser 

Ärenden som rapporterats finns inom äldreomsorgen och funktionshinder-

omsorgen. Individ och familjeomsorgen har inga beslut som ej är 

verkställda. 
 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


  2(2) 

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

 

Inom funktionshinderomsorgen har en person blivit erbjuden korttidsvistelse 

men tackat nej. En person har ansökt om kontaktperson men ingen lämplig 

uppdragstagare har kunnat tillsättas. Inom äldreomsorgen har en person ansökt 

om avlösning i hemmet men sedan avsagt sig insatsen.  

 

Samtliga personer som ej fått beviljad insats utförd har varit informerade om 

skälet och det har gjorts individuell bedömning i varje enskilt fall om annan 

kompenserande insats har varit nödvändig eller möjlig att erbjuda. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 3 2021 

Beslutet ska expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

Lena Forssell 

Tf sektorchef äldreomsorg 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

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

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

kommunens revisorer. 

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

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

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

Korttidsvistelse 1  136 Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. 

4.1 § SoL 
ÄO 

Avlösning i 
hemmet 

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

4.1 § SoL 
OF 

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

      

Totalt antal ärenden 2 1   

 

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

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

Totalt antal ärenden 0 0   

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

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

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

9.6 § LSS 
OF 

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

      

Totalt antal ärenden 1 1   
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KS Au § 52 Ärende KS 2022-00222 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 4 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

Ärendet 

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

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

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

Beslutsunderlag 

Tf sektorchef äldreomsorg, tjänsteutlåtande 2022-02-07, dok.nr. 9759 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2021 kvartal 4, 

dok.nr. 9760 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2022-02-07 KS 2022-00199 

Lena Forssell 
Tf sektorchef 

  

Lena.forssell@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
år 2021 kvartal 4 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 4 2021. 

Ärendet 

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

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

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 

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

beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där 

verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre 

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

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

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

månader, kan utdömas att betala vite. 

Konsekvenser 

Ärenden som rapporterats finns inom äldreomsorgen och funktionshinder-

omsorgen. Individ och familjeomsorgen har inga beslut som ej är 

verkställda. 
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Inom funktionshinderomsorgen har en person blivit erbjuden korttidsvistelse 

men tackat nej. Inom äldreomsorgen har en person ej erhållit tjänsten 

kontaktmannaskap beroende på resursbrist.  

 

Samtliga personer som ej fått beviljad insats utförd har varit informerad om 

skälet och det har gjorts individuell bedömning i varje enskilt fall om annan 

kompenserande insats har varit nödvändig eller möjlig att erbjuda. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 4 2021 

Beslutet ska expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

Lena Forssell 

Tf sektorchef äldreomsorg 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

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

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

kommunens revisorer. 

Avser: kvartal 4, 2022 Datum för rapportperiod: 1/10 – 31/12 2021  

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

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
9.6 § LSS Korttidsvistelse 1  227 Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. 

4 kap. 1§ 
SoL 

Kontaktperson 1  290 Resursbrist. 

      

      

Totalt antal ärenden 2    
 

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

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

      

      

      

Totalt antal ärenden 0 0   

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

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

      

      

      

Totalt antal ärenden 0 0   
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KS Au § 53 Ärende KS 2022-00018 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Demokratiberedningen finns kvar med oförändrat uppdrag. 

 

Demokratiberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice 

ordförandena, samt en ledamot vardera för övriga partier representerade i 

fullmäktige. Fullmäktiges ordförande är beredningsledare. Utöver detta utser 

fullmäktige personliga ersättare för var och en av ledamöterna med 

motsvarande partitillhörighet. Ersättarna får endast närvara vid 

sammanträdet när de tjänstgör.  

 

Demokratiberedningen har till uppdrag att:  

- Samordna det övergripande demokratiarbetet  

- Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige,  

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs  

- Verka för förbättrad integration och mångfald,  

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

Ärendet 

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

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 55 att ärendet skulle 

bordläggas till dess att en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete genomförts. Denna vägledningsdebatt genomfördes 2021-

09-27. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-06 § 80 beslutar att ärendet 

återremitteras till kommunstyrelsen att inarbeta vägledningsdebattens 

synpunkter i ärendet. 

Vid kommunstyrelsens informationsdagar 2022-01-18 och 2022-02-08 

genomfördes överläggning och diskussioner fördes kring olika förslag.  
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Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

Demokratiberedningen avvecklas och demokratifrågorna övertas av 

kommunfullmäktiges presidium. 

 

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för överförs 

till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en presidieberedning. 

Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov. 

 

Uppdraget till presidieberedningen är: 

- Samordna det övergripande demokratiarbetet och utveckla arbetet i 

fullmäktige 

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället 

 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

Demokratiberedningen finns kvar med oförändrat uppdrag. 

 

Demokratiberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice 

ordförandena, samt en ledamot vardera för övriga partier representerade i 

fullmäktige. Fullmäktiges ordförande är beredningsledare. Utöver detta utser 

fullmäktige personliga ersättare för var och en av ledamöterna med 

motsvarande partitillhörighet. Ersättarna får endast närvara vid 

sammanträdet när de tjänstgör.  

 

Demokratiberedningen har till uppdrag att:  

- Samordna det övergripande demokratiarbetet  

- Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige,  

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs  

- Verka för förbättrad integration och mångfald,  

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 

 

Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till Nils-Erik Edlunds (S) förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag mot Nils-Erik Edlunds 

(S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10147 

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges fullmäktigeberedning av 

ärendet, dok.nr. 8984 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

 2022-02-21 KS 2020-00151 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0281-75002   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Fortsatt verksamhet för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Rekommendation till beslut 

Alt 1 Demokratiberedningen finns kvar med oförändrat uppdrag 

Demokratiberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice 

ordförandena, samt en ledamot vardera för övriga partier representerade i 

fullmäktige. Fullmäktiges ordförande är beredningsledare. Utöver detta 

utser fullmäktige personliga ersättare för var och en av ledamöterna med 

motsvarande partitillhörighet. Ersättarna får endast närvara vid 

sammanträdet när de tjänstgör.  

Demokratiberedningen har till uppdrag att:  

- Samordna det övergripande demokratiarbetet  

- Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige,  

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs  

- Verka för förbättrad integration och mångfald,  

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället 

Alt 2 Demokratiberedningen avvecklas och demokratifrågorna övertas 

av kommunfullmäktiges presidie 

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för 

överförs till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en 

presidieberedning. Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov. 

Uppdraget till presidieberedningen är: 

- Samordna det övergripande demokratiarbetet och utveckla arbetet i 

fullmäktige 

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället 
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Ärendet 

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

att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges 

demokratiberedning. 

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att 

bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av 

demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt 

kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets 

processledare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 55 att ärendet skulle 

bordläggas till dess att en vägledningsdebatt avseende kommunens framtida 

demokratiarbete genomförts. Denna vägledningsdebatt genomfördes 2021-

09-27. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-06 § 80 beslutar att ärendet 

återremitteras till kommunstyrelsen att inarbeta vägledningsdebattens 

synpunkter i ärendet. 

Vid kommunstyrlensens informationsdagar 2022-01-18 och 2022-02-08 

genomfördes överläggning och diskussioner fördes kring olika förslag. 

Utifrån överläggningarna föreslås två alternativ. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges fullmäktigeberedning av 

ärendet. 
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Anteckningar förda vid kommunfullmäktiges vägledningsdebatt den 

27 september 2021 

1. Kommunens demokratiarbete och Demokratiberedningens 

fortsatta uppdrag 

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

behandlas på något annat sätt?  

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

demokratiarbete? 

Torsten Larsson:  

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

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

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

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

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

Demokratiberedningen i Vansbro kommun 

Annelie Hultgren: 

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

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

folk genom medmänsklig kontakt – inte som politiker. 

Kurt-Lennart Karlsson: 

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

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

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

Karl-Henrik Björklund: 

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

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

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

Stina Munters: 

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

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

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

Nall Lars-Göran Andersson: 

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

(Samordna det övergripande demokratiarbetet, Bereda arbetsordningar och reglementen åt 

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

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



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

samverkan. Dialog och kommunikation.  

Per Skagerling: 

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

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

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

Gunnel Gustafsson: 

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

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

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

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

ska absolut vara kvar. 

2. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige 

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

det ske i så fall? 

Riktlinjer för återkoppling till KF saknas… 

Lars-Olov Liss: 

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

informationsutbyte två gånger per år.  

Stina Munters: 

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

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

3. Översyn av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun 

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

kommun? 

Torsten Larsson: 

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

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

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

Öppet forum tveksamt. 

Anneli Hultgren: 

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

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

Nall Lars-Göran Andersson: 



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

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

ut till övriga organ och medborgare.  

Stina Munters: 

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

Paragrafen bör ses över. 

Anders Lundin: 

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

diskutera. 
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KS Au § 54 Ärende KS 2022-00358 

Försäljning av Vansbro Saltvik 118:5 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:5 godkänns. 

 

Vansbro Saltvik 118:5 säljs för 60 000 kronor. 

Ärendet 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Saltvik 118:5.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:5 godkänns. 

 

Vansbro Saltvik 118:5 säljs för 60 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Utredare, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10212 

Karta över fastigheten och närliggande område, dok.nr. 10213 

Karta över fastigheten och närliggande område, översikt, dok.nr. 10214 

Förslag på köpeavtal Vansbro Saltvik 118:5, dok.nr. 10215 
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KS Au § 55 Ärende KS 2022-00348 

Ställningstagande för ny driftsbudget 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för hänsynstagande av prognos per 

april 2022. 

Ärendet 

I beslutet för den strategiska planen 2022 (KF 2021-00065) fastslogs under 

punkt I. att Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos avseende nivån 

på statsbidragen 2022 har inkommit, tas ny ställning till driftsbudget 2022. 

 

Förvaltningen redovisade i ärende ”Uppföljning av budget 2022” (KS 2022-

00157), tidigt identifierade budgetavvikelser som framkommit efter 

augustiprognosen och i detaljbudgetarbetet. I denna rapport används 

skatteunderlagsprognosen från SKR från januari som visade på ökade 

intäkter med 4,1 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen gav, i ärendets beslut, i uppdrag till förvaltningen att 

utarbeta kompletterande underlag gällande prognos av nivån för de generella 

statsbidragen för 2022 så att kommunfullmäktige enligt beslut 2021-09-27, § 

54, kan ta ny ställning till driftbudgeten för 2022. 

 

Den 17 februari 2022 publicerade SKR den senaste 

skatteunderlagsprognosen. Effekten för Vansbro kommun är ökade intäkter, 

gentemot den strategiska planen, på 8,7 miljoner kronor. Skatteintäkterna 

förväntas öka med 10,8 miljoner kronor och generella statsbidrag och 

utjämningar minska med 2,1 miljoner kronor. 

  

SKR beräknar att BNP-tillväxten för år 2021 hamnar på 4,9 procent (utfall 

saknas ännu för det sista kvartalet) och 3,6 procent för 2022. Det är en 

upprevidering av tillväxtprognosen både för 2021 och 2022. 

 

Konjunkturutvecklingen under 2021 och 2022 ökar de beskattningsbara 

inkomsterna. Det kommunala skatteunderlaget (rensat för regelförändringar) 

förutses växa med 5,3 procent 2021 och 4,7 procent 2022. Det är historiskt 

höga nivåer då skatteunderlaget under ett normalår har 4 procents ökning. 

Skatteunderlagets utveckling beror på en stark ökning av lönesumman 2021 

och förklaras av återhämtningen efter det svaga året 2020 samt vissa 

tillfälliga positiva effekter. 
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Antalet arbetade timmar har justerats ned för förra årets sista kvartal. Det 

beror dels på en ökad smittspridning och sjukfrånvaro och dels på en något 

lägre ökning av sysselsättningen. De arbetade timmarna förväntas öka igen 

när medelarbetstiden normaliseras. 

 

Förvaltningen rekommenderar att beslut om ny driftsbudget beslutas efter att 

periodprognos för april har presenterats i maj. Den 28 april presenterar SKR 

nästa skatteunderlagsprognos vilken troligtvis kommer att vara säkrare än 

den senaste prognosen. Detta med tanke på den oroliga situationen i världen. 

Vidare kommer årets prognosticerade resultat vara säkrare än de avvikelser 

som presenterades i ärendet ”Uppföljning av budget 2022”. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för hänsynstagande av prognos per 

april 2022. 

 

Nils-Erik Edlund (S) och Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till Torsten 

Larssons (KD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10167 

Ställningstagande för ny driftsbudget 2022 översikt, dok.nr. 10168 

Uppföljning budget 2022 översikt rev 220209, dok.nr. 10169 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-02-21 2022-00269 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

Ställningstagande för ny driftsbudget 2022 

Rekommendation till beslut 

Alternativ 1.  

Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunens budgeterade överskott med 8,7 mkr 

till ett överskott på 13,3 mkr vilket motsvarar 2,8% av summan av skatteintäkter, 

utjämning och generella statsbidrag, detta efter ny skatteunderlagsprognos för år 2022 

från SKR.  

 

Alternativ 2.  

Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunens budgeterade överskott med 4 927 tkr 

till 9 593 tkr, vilket motsvarar 2% av av summan av skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag, detta efter ny skatteunderlagsprognos för år 2022 från SKR. 

Budgeten för KS medel till förfogande ökar med 3 749 tkr till totalt 9 849 tkr.    

Ärendet 

I beslutet för den strategiska planen 2022 (KF 2021-00065) fastslogs under punkt I. att 

Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos avseende nivån på statsbidragen 2022 

har inkommit, tas ny ställning till driftsbudget 2022 

Förvaltningen redovisade i ärende ”Uppföljning av budget 2022” (KS 2022-00157), 

tidigt identifierade budgetavvikelser som framkommit efter augustiprognosen och i 

detaljbudgetarbetet. I denna rapport används skatteunderlagsprognosen från SKR från 

januari som visade på ökade intäkter med 4,1 mkr.  

Kommunstyrelsen gav, i ärendets beslut, i uppdrag till förvaltningen att utarbeta 

kompletterande underlag gällande prognos av nivån för de generella statsbidragen för 

2022 så att kommunfullmäktige enligt beslut 2021-09-27, § 54, kan ta ny ställning till 

driftbudgeten för 2022. 

Den 17 februari 2022 publicerade SKR den senaste skatteunderlagsprognosen. Effekten 

för Vansbro kommun är ökade intäkter, gentemot den strategiska planen, på 8,7 mkr. 

Skatteintäkterna förväntas öka med 10,8 mkr och generella statsbidrag och utjämningar 

minska med 2,1 mkr.  
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SKR beräknar att BNP-tillväxten för år 2021 hamnar på 4,9 procent ( utfall saknas ännu 

för det sista kvartalet) och 3,6 procent för 2022. Det är en upprevidering av 

tillväxtprognosen både för 2021 och 2022.  

Konjunkturutvecklingen under 2021 och 2022 ökar de beskattningsbara inkomsterna. 

Det kommunala skatteunderlaget (rensat för regelförändringar) förutses växa med 5,3 

procent 2021 och 4,7 procent 2022. Det är historiskt höga nivåer då skatteunderlaget 

under ett normalår har 4 procents ökning. Skatteunderlagets utveckling beror på en stark 

ökning av lönesumman 2021 och förklaras av återhämtningen efter det svaga året 2020 

samt vissa tillfälliga positiva effekter. 

Antalet arbetade timmar har justerats ned för förra årets sista kvartal. Det beror dels på 

en ökad smittspridning och sjukfrånvaro och dels på en något lägre ökning av 

sysselsättningen. De arbetade timmarna förväntas öka igen när medelarbetstiden 

normaliseras. 

 

Förvaltningen rekommenderar att beslut om ny driftsbudget beslutas efter att 

periodprognos för april har presenterats i Maj. Den 28 april presenterar SKR nästa 

skatteunderlagsprognos vilken troligtvis kommer att vara säkrare än den senaste 

prognosen. Detta med tanke på den oroliga situationen i världen. Vidare kommer årets 

prognosticerade resultat vara säkrare än de avvikelser som presenterades i ärendet 

”Uppföljning av budget 2022”   

Bifogat detta ärende finns dokumentet ”Ställningstagande för ny driftsbudget 2022 

översikt”. Den första tabellen i dokumentet visar effekten av de ökade intäkterna 

gentemot den beslutade strategiska planen. Den andra tabellen visar effekterna av de 

ökade intäkterna och de avvikelser som förvaltningen har identifierat. Resultaten i 

bägge tabellerna förutsätter att alla medel som är budgeterade till KS förfogande 

används.  

Bifogat finns även dokumentet ” Uppföljning budget 2022 översikt rev 220209” som 

beskriver de avvikelser som förvaltningen identifierat i ärendet ”Uppföljning av budget 

2022”. Dessa återfinns i den andra tabellen.  

 Budget i 

Strategisk plan 

 SKR (22:06)  17 

feb 

 Differens mellan Strategisk 

plan och prognos 

2022 2022 2022

Skatteintäkter 301 356                     307 459                  6 103                                              

Inkomstutjämning 109 957                     104 659                  5 297-                                              

Kostnadsutjämning 26 363                       25 906                     457-                                                  

Regleringspost 15 761                       18 672                     2 911                                              

LSS-utjämning 2 401                         2 814                       413                                                  

Slutavräkning 2021 korrigering 1 259                       1 259                                              

Slutavräkning 2022 3 389                       3 389                                              

Summa intäkter 455 838                     464 159                  8 321                                              

Fastighetsavgift 15 137                       15 492                     355                                                  

Summa intäkter inkl fast avgift 470 975                     479 650                  8 676                                              

Skatteintäkter 301 356                     310 848                  10 751                                            

Generella statsbidrag och utjämning 169 618                     167 543                  2 076-                                              
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Beslutsunderlag 

Ställningstagande för ny driftsbudget 2022 översikt 

Uppföljning budget 2022 översikt rev 220209 

 
Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 
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Prognos ökade intäkter i förhållande till beslutad Strategisk plan 

Alternativ 1: 

 

Överskottsmålet i den beslutade strategiska planen för år 2022 uppgår till 1 procent av summan av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. I det ursprungliga förslaget från förvaltningen var 

överskottet 2 procent. Kommunfullmäktige beslutade att minska överskottsmålen med 1 

procentenhet och förstärka KS medel till förfogande med 4,6 mkr.  

Då kommunens intäkter prognosticeras öka med 8,7 mkr är förslaget att detta ökar kommunens 

budgeterade överskott och höjer årets budgetererade överskott till 2,8 procent. 

Kommunens fastlagda mål för överskottet är att det ska vara minst 2 procent av summan av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Detta för att kommunen på sikt ska ha en hållbar 

ekonomi och en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande 

åtgärder. Men även att självfinansiera investeringar i större utsträckning.  

I denna tabell förutsätts dock att alla medel som finns budgeterade till KS Förfogande används och 

inte används som underskottstäckning. 

 

 

tkr

Budget 

2021

Budget 

2022

Prognos 

2022 Förändring Ram  2023 Ram  2024

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -510 -520 -520 -531 -541

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen -2 942 -3 000 -3 000 -3 060 -3 121

Utbildning, kultur och fritid -127 279 -132 679 -132 679 -132 879 -132 729

Socialt stöd och omsorg -172 802 -184 812 -184 812 -186 562 -188 462

Samhällsbyggnad -11 452 -11 746 -11 746 -11 681 -11 681

Kommunkansli -36 277 -36 727 -36 727 -36 427 -36 427

Intern service -37 845 -41 195 -41 195 -42 095 -42 795

Kollektivtrafik -4 096 -3 497 -3 497 -3 497 -3 497

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0 0

Vansbro stadsnät 0 0 0 0 0

Strategisk utveckling -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

KS Förfogande -5 300 -6 100 -6 100 -1 500 -1 500

KOMMUNSTYRELSEN -398 993 -420 756 -420 756 -418 701 -421 212

BRAND -9 180 -9 180 -9 180 -9 180 -9 180

JÄVSNÄMND -88 -90 -90 -92 -93

ÖVERFÖRMYNDARE -1 300 -1 326 -1 326 -1 353 -1 380

REVISION -597 -609 -609 -621 -634

VALNÄMND 0 -120 -120 0 0

Summa -410 668 -432 601 -432 601 -430 478 -433 040

FINANSIERING

Pensionskostnader -5 800 -5 800 -5 800 -5 900 -6 000

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -13 700 -13 900 -13 900 -14 238 -15 507

Löneökningar -9 939 -12 500 -12 500 -18 800 -27 800

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -440 107 -464 801 -464 801 -469 416 -482 347

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 450 765 470 974 479 650 8 676 476 694 492 631

Finansiella kostnader och intäkter -1 620 -1 604 -1 604 -1 577 -1 454

Borgensavgift 571 571 571 571 571

Ränta pensionsavsättning -715 -474 -474 -667 -866

ÅRETS RESULTAT 8 894 4 666 13 342 8 676 5 605 8 535

Överskott i procent av skatteintäkter mm 2,0% 1,0% 2,8% 1,2% 1,7%



Alternativ 2: 

 

I detta alternativ ökar skatteintäkterna med 8,7 mkr. Istället för hela att denna ökning förs till årets 

resultat, så ökar årets budgeterade resultat till 4,3 mkr vilket motsvarar 2% av summan av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Vilket även är kommunens finansiella mål.  

 

Resterande del av intäktsökningen läggs på KS medel till förfogande som ökar med 3 749 tkr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tkr

Budget 

2021

Budget 

2022

Nytt 

budgetförslag 

2022 Förändring Ram  2023 Ram  2024

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -510 -520 -520 -531 -541

KOMMUNSTYRELSEN 0

Kommunstyrelsen -2 942 -3 000 -3 000 -3 060 -3 121

Utbildning, kultur och fritid -127 279 -132 679 -132 679 -132 879 -132 729

Socialt stöd och omsorg -172 802 -184 812 -184 812 -186 562 -188 462

Samhällsbyggnad -11 452 -11 746 -11 746 -11 681 -11 681

Kommunkansli -36 277 -36 727 -36 727 -36 427 -36 427

Intern service -37 845 -41 195 -41 195 -42 095 -42 795

Kollektivtrafik -4 096 -3 497 -3 497 -3 497 -3 497

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0 0

Vansbro stadsnät 0 0 0 0 0

Strategisk utveckling -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

KS Förfogande -5 300 -6 100 -9 849 -3 749 -1 500 -1 500

KOMMUNSTYRELSEN -398 993 -420 756 -424 505 -418 701 -421 212

BRAND -9 180 -9 180 -9 180 -9 180 -9 180

JÄVSNÄMND -88 -90 -90 -92 -93

ÖVERFÖRMYNDARE -1 300 -1 326 -1 326 -1 353 -1 380

REVISION -597 -609 -609 -621 -634

VALNÄMND 0 -120 -120 0 0

Summa -410 668 -432 601 -436 350 -3 749 -430 478 -433 040

FINANSIERING 0

Pensionskostnader -5 800 -5 800 -5 800 -5 900 -6 000

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -13 700 -13 900 -13 900 -14 238 -15 507

Löneökningar -9 939 -12 500 -12 500 -18 800 -27 800

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -440 107 -464 801 -468 550 -3 749 -469 416 -482 347

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 450 765 470 974 479 650 8 676 476 694 492 631

Finansiella kostnader och intäkter -1 620 -1 604 -1 604 -1 577 -1 454

Borgensavgift 571 571 571 571 571

Ränta pensionsavsättning -715 -474 -474 -667 -866

ÅRETS RESULTAT 8 894 4 666 9 593 4 927 5 605 8 535



Prognos för år 2022 
Med tidigt identifierade avvikelser och ökade intäkter från skatter, utjämning och generella 

statsbidrag. 

 

 

I denna översikt är det tillagt de avvikelser som identifierades i ärendet ”Uppföljning budget 2022” 

(Ks 2021-01349). 

Intäktsökningen efter SKRs senaste skatteunderlagsprognos finns också med.  

Resultatet för helåret skulle då uppgå till + 6,2 mkr vilket är ett överskott mot budget på 1,6 mkr. 

Vilket motsvarar ett överskott på 1,3 procent av Summan av skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag.  

I denna tabell förutsätts dock att alla medel som finns budgeterade till KS Förfogande används och 

inte används som underskottstäckning. 

 

 

tkr

Budget 

2021

Budget 

2022

Prognos 

2022 Avvik 2022 Ram  2023 Ram  2024

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -510 -520 -520 -531 -541

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen -2 942 -3 000 -3 000 -3 060 -3 121

Utbildning, kultur och fritid -127 279 -132 679 -133 514 -835 -132 879 -132 729

Socialt stöd och omsorg -172 802 -184 812 -190 352 -5 540 -186 562 -188 462

Samhällsbyggnad -11 452 -11 746 -11 746 -11 681 -11 681

Kommunkansli -36 277 -36 727 -36 727 -36 427 -36 427

Intern service -37 845 -41 195 -41 720 -525 -42 095 -42 795

Kollektivtrafik -4 096 -3 497 -3 672 -175 -3 497 -3 497

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0

Vansbro stadsnät 0 0 0 0

Strategisk utveckling -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

KS Förfogande -5 300 -6 100 -6 100 -1 500 -1 500

KOMMUNSTYRELSEN -398 993 -420 756 -427 831 -7 075 -418 701 -421 212

BRAND -9 180 -9 180 -9 200 -20 -9 180 -9 180

JÄVSNÄMND -88 -90 -90 -92 -93

ÖVERFÖRMYNDARE -1 300 -1 326 -1 326 -1 353 -1 380

REVISION -597 -609 -609 -621 -634

VALNÄMND 0 -120 -120 0 0

Summa -410 668 -432 601 -439 696 -7 095 -430 478 -433 040

FINANSIERING

Pensionskostnader -5 800 -5 800 -6 300 -500 -5 900 -6 000

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -13 700 -13 900 -13 900 -14 238 -15 507

Löneökningar -9 939 -12 500 -12 500 -18 800 -27 800

Minskat PO påslag 700 700

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -440 107 -464 801 -471 696 -6 895 -469 416 -482 347

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 450 765 470 974 479 650 8 676 476 694 492 631

Finansiella kostnader och intäkter -1 620 -1 604 -1 604 -1 577 -1 454

Borgensavgift 571 571 571 571 571

Ränta pensionsavsättning -715 -474 -674 -200 -667 -866

ÅRETS RESULTAT 8 894 4 666 6 247 1 581 5 605 8 535

Överskott i procent av skatteintäkter mm 2,0% 1,0% 1,3% 1,2% 1,7%



 

 

 

 



Uppföljning budget 2022 översikt 

 

 

Sektor Lärande 
 

Gymnasiet      +730 tkr mot budget 

Ökade intäkter för den interkommunala ersättningen mot den lagda budgeten. Beror på att fler 

elever beräknas studera i Vansbro under året. 

 

Gymnasiet      -175 tkr mot budget 

Kostnadsökning gymnasiesärskolan 

Förskolan Knattebo    -640 tkr mot budget 

Förskolan Knattebo, som till en början var en tillfällig lösning under hösten 2021, förväntas finnas 

kvar under hela 2022. Förskolan har en bemanning med 3 tjänster. Anledningen till 

budgetunderskottet är en volymökning av antalet barn i centrala Vansbro . Plats har erbjudits i Dala-

Järna men närhetsprincipen gäller, som säger att kommunen ska ordna förskola nära hemmet. 

Samtidigt har barnantalet minskat i Nås och omfördelning av personalbudget kommer att göras från 

och med hösten för 1 heltidstjänst men kostnadsökningen kan inte hanteras inom befintlig budget. 

Under vårterminen är det full bemanning på Knattebo och i Nås.  

 

Förskolan Skogsgläntan    -750 tkr mot budget 

En avdelning på Skogsgläntan i Dala-Järna har utökats (antalet kvadratmeter). Det beror på 

nyinflyttade barn och barn som ej stått i kö för vårterminen2022. Flera av barnen är små och kräver 

då mer resurser än äldre barn.  

 

Då närhetsprincipen gäller har det ej varit möjligt att placera dessa barn i Nås. Istället för att öppna 

en ny avdelning har en avdelning utökats vilket gjort att det blir enklare med samnyttjande av 

personal och exempelvis matvagnar. För helåret kommer det behövas 1,5 tjänster utöver budget och 

det ger en helårseffekt på 750 tkr. Till hösten kan dock antalet barn ha ändrats och förutsättningarna 

ser annorlunda ut. Men utökningen kommer troligtvis vara bestående. 

 

Summa Lärande    - 835 tkr mot budget 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sektor Äldreomsorg 
 

Övertagande av verksamhet vid Bergheden   -1,34 mkr mot budget 

För detta redogjordes det i ärende Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden KS 2022-00021.  

Kommunens budgetmodell för särskilt boende medför att kostnaderna kommer att öka med 210 tkr 

för år 2022 och 280 tkr för år 2023 och 1 060 tkr för hemtjänsten under år 2022 och även samma för 

år 2023, beroende främst på ökad volym mot budget.  Frågan utreds vidare och kommer att 

redovisas i kommande politisk kedja.  

Kostnader övriga särskilda boenden   0 tkr 

Antalet säbo-platser kommer efter övertagandet av Bergheden uppgå till 86, antalet korttidsplatser 

kommer att uppgå till 10 st. Totalt 96 platser, vilket är i linje med det som antagits i 

budgetprocessen. För 2,5 år sedan uppgick siffran till 114 platser.  

Det är svårt att prognosticera, vad årets kostnader förväntas bli, när så kort tid av året har gått. Just 

nu är det mycket arbetsamt inom äldreomsorgen efter en tvåårig pandemi med höga 

sjukskrivningstal och personalomsättning. 2 av 4 enhetschefstjänster har varit vakanta periodvis 

under vintern. Detta har gjort att äldreomsorgen nu har mer personaltäthet än det finns 

förutsättningar i budget. Om den situationen fortsätter under året kommer äldreomsorgen att gå 

med underskott på helåret.  

Det finns även en oklarhet om kommande statsbidrag och hur de är villkorade. Verksamheten har 

sökt statsbidrag för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen men inga färdiga nycklar finns för 

uträkning och tilldelning av statsbidraget. Besked om statsbidrag tros komma senast i april.   

HSL (Hälso- och sjukvårdsgruppen) tros dock gå med minst 1 mkr i överskott vilket beror på vakanser. 

Överskottet kan även bli större beroende på beslut om statsbidrag. Detta kommer till viss del 

kompensera för ett eventuellt underskott för helår för särskilt boende.  

 

Summa sektor Äldreomsorg    -1,34 mkr 

 

Sektor Social omsorg 
 

Individ- och familjeomsorgen   - 3 mkr mot budget 

Situationen vid individ- och familjeomsorgen är fortsatt ansträngd vilket redovisas i särskilda 

uppföljningsrapporter till KSAU. Enligt bedömning av nuvarande situation beräknas ett underskott på 

3 mkr. 

LSS     -1,2 mkr 

Ytterligare brukare har tillkommit inom verksamheten vilket innebär ökade kostnader med cirka 1,2 

mkr. Troligt kan dessa kostnader kompenseras via LSS-utjämningsssystemet men med en 

eftersläpning på två år. 

 

Summa Sektor social omsorg   -4,2 mkr 



 

Sektor Service 
 

Tagtorkning     - 230 tkr mot budget 

Lokalvården torkar tagytor med större frekvens under pandemin. Om detta fortgår under första 

halvåret 2022 underskottet att uppgå till 230 tkr mot budget, detta då extra personal måste anlitas 

för detta ändamål.  

Personalkostnader    -300 tkr mot budget 

Ökade personalkostnader, hälften är av engångskaraktär och andra hälften kommer att lyftas i 

budgetprocessen för år 2023.  

Uppsägning allmänna toaletter Vansbro   +55 tkr 

Uppsägning av allmänna toaletter på Järnvägsgatan i anslutning till Lokparken, i samma byggnad som 

Vansbrohems kontor. Besökare hänvisas istället till Medborgarhuset. 

 

Inhyrning skyltar för Covidtestning   -50 tkr 

Enligt avtal med regionen betalar kommunen för detta. Summan är kostnaden för 7 månader under 

år 2022.  

Summa Sektor service    -525 tkr 

 

 

Kollektivtrafiken    - 175 tkr mot budget 

Budget i strategisk plan är inlagd efter budgetförslag från Regionen. Efter det har kostnaden räknats 

upp efter att HVO-index stigit kraftigt och även kostnader för arbetskraft, detta förklarar det 

förväntade underskottet mot budget. HVO-indexet är ett sätt att följa utvecklingen i 

drivmedelsfrågor.  

 

 

BRAND     -20 tkr mot budget 

Beror på kostnader som inte identifierats vid bildande av BRAND, exempelvis Mora kommuns 

kostnader för upphandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finansieringen 

Ökade kostnader för lån på grund av riskskatt   0 kr 

 

Riksdagen har fattat beslut om Riskskatten som påverkar Kommuninvest och då i förlängningen 

Vansbro kommun i troligtvis höjda lånekostnader. (Lag (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut). 

Kostnadsökningen för kommunens del beräknas hamna på 60-100 tkr. Riksdagen anser att staten ska 

kompensera kommunsektorn för dessa kostnader under år 2022 och att samverkan genom 

Kommuninvest inte ska omfattas av riskskatten.  

 

Ökade skatteintäkter och generella skatteintäkter enligt prognos 4 januari 

     +4 100 tkr  

Under år 2021 har kommunens befolkning minskat från 6803 i januari till 6765 i november. Och det 

är även den senare siffran som ligger till grund till skatteintäktsberäkningen. Trots detta ökar 

kommunens skatteintäkter med 4 089 tkr mot fastlagda skatteintäkter i den strategiska plane. Detta 

beror på den starka BNP utvecklingen och att skatteunderlaget fortsatt är starkt.  

 

 

Ökade kostnader pensioner     -700 tkr 

Enligt den senaste beräkningen. Hör ihop med ökade livslängdsantaganden. 

Minskade kostnader PO    +700 tkr 

I budgetprocessen har det tidigare räknats med det preliminära PO påslaget på 39,75 procent. Den 

21 december meddelade SKR att påslaget sänks till 39,25 procent. För år 2021 var PO påslaget 40,15 

procent.  

 

 

 

Budget

 Budget i 

Strategisk plan 

 Ny skatteunderlags 

prognos jan -22 

 Differens mellan 

budget och 

prognos 

2021 2022 2022 2022

Skatteintäkter 288 496 301 356                  307 459                           6 103                        

Inkomstutjämning 101 941 109 957                  104 659                           5 297-                        

Kostnadsutjämning 26 468    26 363                     25 906                             457-                           

Regleringspost 20 175    15 761                     18 672                             2 911                        

LSS-utjämning 149         2 401                       2 814                               413                           

Slutavräkning 2020 korrigering

Slutavräkning 2021 2 393-      

Slutavräkning 2022 61                                     61                             

Summa intäkter 434 836 455 838                  459 571                           3 734                        

Fastighetsavgift 15 929    15 137                     15 492                             355                           

Summa intäkter inkl fast avgift 450 765 470 975                  475 063                           4 089                        

Skatteintäkter 286 103 301 356                  307 459                           6 103                        

Generella statsbidrag och utjämning 164 662 169 618                  167 543                           2 075-                        



Stöd till kommunen med särskilda utmaningar eller låg befolkning + 3 050 tkr 

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avsätter regeringen 300 000 mkr till befolkningsmässigt 

mindre kommuner. Stödet går till kommuner med få invånare eller som har särskilda utmaningar. 

Stöden ska användas för de ändamål som kommunerna anser bäst gynnar sina invånare. Stödet 

förmedlas via Tillväxtverket. För Vansbro kommun innebär detta ett tillskott på 3 050 164 kr. 

Skatteverket kommer att betala ut medlen i mars 2022.  

 

I dagsläget har ingenting om återrapportering eller andra villkor förmedlats från Staten. 

Ekonomichefen bevakar dock detta.  

Beloppet finns inte med som ett överskott i uppställningen för den strategiska planen. Tanken med 

det är att detta bidrag kommer ha motsvarande kostnader. Tanken i uppställningen är inte att det är 

en underskottstäckning utan ska användas till åtgärder, projekt mm.  

 

 

 

 

 



 

 

tkr

Budget 

2021

Budget 

2022 Avvik 2022

Prognos 

2022

Ram  

2023 Ram  2024

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -510 -520 -520 -531 -541

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen -2 942 -3 000 -3 000 -3 060 -3 121

Utbildning, kultur och fritid -127 279 -132 679 -835 -133 514 -132 879 -132 729

Socialt stöd och omsorg -172 802 -184 812 -5 540 -190 352 -186 562 -188 462

Samhällsbyggnad -11 452 -11 746 -11 746 -11 681 -11 681

Kommunkansli -36 277 -36 727 -36 727 -36 427 -36 427

Intern service -37 845 -41 195 -525 -41 720 -42 095 -42 795

Kollektivtrafik -4 096 -3 497 -175 -3 672 -3 497 -3 497

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0

Vansbro stadsnät 0 0 0 0

Strategisk utveckling -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

KS Förfogande -5 300 -6 100 -6 100 -1 500 -1 500

KOMMUNSTYRELSEN -398 993 -420 756 -7 075 -427 831 -418 701 -421 212

BRAND -9 180 -9 180 -20 -9 200 -9 180 -9 180

JÄVSNÄMND -88 -90 -90 -92 -93

ÖVERFÖRMYNDARE -1 300 -1 326 -1 326 -1 353 -1 380

REVISION -597 -609 -609 -621 -634

VALNÄMND 0 -120 -120 0 0

Summa -410 668 -432 601 -7 095 439 696-       -430 478 -433 040

FINANSIERING

Pensionskostnader -5 800 -5 800 -500 -6 300 -5 900 -6 000

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -13 700 -13 900 -13 900 -14 238 -15 507

Löneökningar -9 939 -12 500 -12 500 -18 800 -27 800

Minskat PO påslag 700 700

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -440 107 -464 801 -6 895 -471 696 -469 416 -482 347

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 450 765 470 974 4 100 475 074 476 694 492 631

Finansiella kostnader och intäkter -1 620 -1 604 -1 604 -1 577 -1 454

Borgensavgift 571 571 571 571 571

Ränta pensionsavsättning -715 -474 -200 -674 -667 -866

ÅRETS RESULTAT 8 894 4 666 -2 995 1 671 5 605 8 535

Stöd till kommunen med särskilda utmaningar eller låg befolkning 3 050            

Ändamål som kommunen anser bäst gynnar sina invånare (i denna tabell är detta inte en underskottstäckning)

Årets resultat uppgår till + 1 671 tkr enligt denna tidiga prognos

Årets resultat bygger i detta exemepel på att hela de 6,1 mkr som är budgeterade

för KS medel till förfogande används
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 56 Ärende KS 2022-00301 

Policy för investeringar 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige antar investeringspolicy för Vansbro kommun. 

Ärendet 

Nuvarande regelverk kring investeringar, policy och riktlinjer antogs 2011-

06-20 (KF §66) och 2014-01-14 (KS §22). 

 

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som utifrån lagar, regler och 

rekommendationer fastställer vad som gäller för hantering av investeringar 

inom Vansbro kommun. I samband med detta ärende beslutar även 

kommunstyrelsen om Riktlinjer för investeringar ( 2022-00236). Riktlinjerna 

syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och i det 

samlade resursutnyttjandet med målsättning att även förtydliga 

beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen för 

investeringar.  

 

Där policyn är mer övergripande är riktlinjerna mer detaljerade. 

 

En stor anledning till omarbetandet av dessa dokument är införandet av 

komponentredovisning. Detta innebär att istället för att ha en 

avskrivningsperiod (exempelvis 33 år)  för en byggnad så delas byggnaden 

upp i olika komponenter som får sina egna avskrivningsperioder. 

Exempelvis 15 år för en markanläggning, 40 år för ett tak och 10 år för 

vitvaror.  

 

Införandet av detta möjliggör även att investeringsmedel kan användas för 

fastighetsunderhåll. I det tidigare regelverket krävdes det en standardhöjning 

för att någonting skulle vara en investering. Nu kan även en investering vara 

återställning av tidigare standard, eller ett utbyte av en komponent med 

samma standard för den som ersätts.  

 

I styrdokumenten föreslås en uppdelning av kommunens investeringar på 

följande sätt: 

Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av 

skattemedel. I denna kategori ingår inköp av mark. 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra 

intäkter. I denna kategori ingår investeringar för exploatering.    
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Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern 

offentlig part. 

 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa 

kommunfullmäktige beslutar om i Strategisk plan avseende den 5-åriga 

investeringsplanen. Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade 

investeringar och inköp av mark räknas inte in i investeringsramarna. 

 

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar 

särredovisas i kommunens investeringsredovisning i den ekonomiska 

rapporteringen. 

 

I förslaget föreslås även att ekonomichef beslutar om investeringsprojekt 

som finansieras av bidrag från statlig myndighet eller statsbidrag. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta investeringspolicy för Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10091 

Förslag till Investeringspolicy Vansbro kommun, dok.nr. 10092 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-02-21 2022-00235 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Policy för investeringar 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige antar investeringspolicy för Vansbro kommun. 

Ärendet 

Nuvarande regelverk kring investeringar, policy och riktlinjer antogs 2011-06-20 (KF 

§66) och 2014-01-14 (KS §22). 

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som utifrån lagar, regler och 

rekommendationer fastställer vad som gäller för hantering av investeringar inom 

Vansbro kommun. I samband med detta ärende beslutar även Kommunstyrelsen om 

Riktlinjer för investeringar ( 2022-00236). Riktlinjerna syftar till att skapa effektivitet i 

ekonomisk planering, uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning 

att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 

arbetsprocessen för investeringar.  

 

Där policyn är mer övergripande är riktlinjerna mer detaljerade.  

En stor anledning till omarbetandet av dessa dokument är införandet av 

komponentredovisning. Detta innebär att istället för att ha en avskrivningsperiod 

(exempelvis 33 år)  för en byggnad så delas byggnaden upp i olika komponenter som får 

sina egna avskrivningsperioder. Exempelvis 15 år för en markanläggning, 40 år för ett 

tak och 10 år för vitvaror.  

 

Införandet av detta möjliggör även att investeringsmedel kan användas för 

fastighetsunderhåll. I det tidigare regelverket krävdes det en standardhöjning för att 

någonting skulle vara en investering. Nu kan även en investering vara återställning av 

tidigare standard, eller ett utbyte av en komponent med samma standard för den som 

ersätts.  
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I styrdokumenten föreslås en uppdelning av kommunens investeringar på följande sätt: 

Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av 

skattemedel. I denna kategori ingår inköp av mark. 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra intäkter. I 

denna kategori ingår investeringar för exploatering.    

Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern offentlig part. 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa kommunfullmäktige 

beslutar om i Strategisk plan avseende den 5 åriga investeringsplanen.  

Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade investeringar och inköp av mark 

räknas inte in i investeringsramarna.  

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar 

särredovisas i kommunens investeringsredovisning i den ekonomiska rapporteringen.   

I förslaget föreslås även att ekonomichef beslutar om investeringsprojekt som 

finansieras av bidrag från statlig myndighet eller statsbidrag.  

Beslutsunderlag 

Investeringspolicy Vansbro kommun 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Kvalificerad redovisningsekonom Elenor Andersson 

Controllers, Marcus Kock, Elin Israelsson, Vernica Enström 
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Syfte 

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som utifrån lagar, regler och rekommendationer 

fastställer vad som gäller för hantering av investeringar inom Vansbro kommun.  

Definition 

En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. 

En investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjande-

tiden. 

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. 

Med detta menas: 

En tillgång som har en nyttjandeperiod som är minst 3 år och värdet på tillgången ska överstiga 

ett (1) prisbasbelopp (för år 2022: 48 300 kr) 

I de fall planerade exploateringar medför anskaffning av anläggningstillgångar betraktas de som 

investeringar och följer samma regelverk. 

 

Kapitalkostnad 

Kapitalkostnaden består av avskrivning och intern ränta och utgör en periodisering av investe-

ringsutgiften. De delar som avgör kapitalkostnadens storlek är investeringsutgiften, räntesatsen 

och den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden). 

Huvudprincipen är att den verksamhet som nyttjar investeringen ska bära kapitalkostnaden, dvs 

att kostnaden ska belasta den verksamhet som investeringen hör till. 

 

Investeringar 

Kommunstyrelsen erhåller i samband med att kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan och 

budget investeringsramar för hela planeringsperioden. Ramarna för planeringsperioden ska be-

traktas som planeringsinriktning. 

Större investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt kan särredovisas 

inom de angivna ramarna av kommunfullmäktige. 

Investeringen ska slutredovisas av förvaltningen omgående efter investeringens genomförande. 

Investeringsredovisning sker i anslutning till kommunens delårsbokslut och årsredovisning.   

Den totala ekonomiska ramen för investeringar utgörs i princip av avskrivningsposten. Kapital-

kostnaderna ligger utanför nämndsramarna. I den strategiska planen beslutas om den totala ra-

men. Investeringsvolymen ska anpassas så att de finansiella mål som kommunfullmäktige beslu-

tat om uppnås. Om kommunfullmäktige under löpande budgetår fattar beslut om ytterligare in-

vesteringsutgifter ska beslutet innehålla anvisning om hur utgiften ska finansieras och hur beslu-

tet påverkar, av kommunfullmäktige fastställda, mål och nyckeltal. 
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Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa kommunfullmäktige beslutar om i 

Strategisk plan avseende den 5 åriga investeringsplanen.  Intäktsfinansierade investeringar, bi-

dragsfinansierade investeringar och inköp av mark räknas inte in i investeringsramarna.  

Kommunstyrelsen ansvarar för: 

- att följa den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen 

- att besluta om fördelning av investeringsramar per investering som ej är särredovisade av 

kommunfullmäktige (investeringsplan per objekt) 

- att följa upp och utvärdera slutförda investeringar 

Kategoriseringar av investeringar 

Kommunens investeringar delas upp på följande sätt: 

Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av skattemedel. I 

denna kategori ingår inköp av mark. 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra intäkter. I denna kate-

gori ingår investeringar för exploatering.    

Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern offentlig part.  

 

Investering för exploatering – styrs av kommunens policy för exploateringsavtal (2021-00186) 

 

Leasing 

Istället för att investera och anskaffa en anläggningstillgång kan leasing vara ett alternativt sätt 

att hantera detta. Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än 

kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur servicesynpunkt kan anses fördelaktigt 

trots en högre kostnad. Tecknande av leasingavtal ska vara lika väl underbyggda som ett investe-

ringsbeslut. 

Komponentavskrivning 

Så kallad komponentavskrivning, där avskrivningstiden anpassas till tillgångens olika kompo-

nenter och dess nyttjandeperioder, ska tillämpas. En bedömning görs vid varje anskaffning. 

Olika avskrivningstider används för olika delar av en anläggningstillgång när dessa delar har 

olika nyttjandeperiod. Avskrivningen ska påbörjas när investeringen tas i bruk. 

 

Förbättringsutgift i annans fastighet 

En del av kommunens verksamhet bedrivs i hyrda lokaler som ibland måste anpassas utifrån 

verksamhetsspecifika behov. Dessa anpassningar ska i första hand bekostas av fastighetsägaren 

för att sedan antingen ingå i den hyra som kommunen redan betalar eller regleras via hyrestill-

lägg. I de fall kommunen själv gör en sådan investering av värdehöjande slag ska den aktiveras i 

balansräkningen som förbättringsutgift på annans fastighet. Avskrivningstiden ska då spegla in-

vesteringens nyttjandeperiod men får inte överskrida hyreskontraktstiden. Är fastigheten avsedd 

att nyttjas under kortare tid än tre år ska förbättringsutgifterna kostnadsföras direkt. 
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KS Au § 57 Ärende KS 2022-00302 

Riktlinjer för investeringar 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för investeringar för Vansbro kommun, 

under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för investeringar i 

Vansbro kommun. 

Ärendet 

Nuvarande regelverk kring investeringar, policy och riktlinjer antogs 2011-

06-20 (KF §66) och 2014-01-14 (KS §22). 

 

Riktlinjerna för investeringar syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk 

planering, uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning 

att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 

arbetsprocessen för investeringar.  

 

I samband med detta ärende beslutar även Kommunfullmäktige om 

Investeringspolicy för Vansbro kommun (2022-00235). Investeringspolicyn 

är ett övergripande ramverk som utifrån lagar, regler och rekommendationer 

fastställer vad som gäller för hantering av investeringar inom Vansbro 

kommun. 

 

Där policyn är mer övergripande är riktlinjerna mer detaljerade. 

  

En stor anledning till omarbetandet av dessa dokument är införandet av 

komponentredovisning. Detta innebär att istället för att ha en 

avskrivningsperiod (exempelvis 33 år)  för en byggnad så delas byggnaden 

upp i olika komponenter som får sina egna avskrivningsperioder. 

Exempelvis 15 år för en markanläggning, 40 år för ett tak och 10 år för 

vitvaror.  

 

Införandet av detta möjliggör även att investeringsmedel kan användas för 

fastighetsunderhåll. I det tidigare regelverket krävdes det en standardhöjning 

för att någonting skulle vara en investering. Nu kan även en investering vara 

återställning av tidigare standard, eller ett utbyte av en komponent med 

samma standard för den som ersätts.  

 

 

I styrdokumenten föreslås en uppdelning av kommunens investeringar på 

följande sätt: 
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Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av 

skattemedel. I denna kategori ingår inköp av mark. 

 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra 

intäkter. I denna kategori ingår investeringar för exploatering.   

  

Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern 

offentlig part. 

 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa 

kommunfullmäktige beslutar om i Strategisk plan avseende den 5 åriga 

investeringsplanen.  Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade 

investeringar och inköp av mark räknas inte in i investeringsramarna. 

  

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar 

särredovisas i kommunens investeringsredovisning i den ekonomiska 

rapporteringen.  

  

I förslaget föreslås även att ekonomichef beslutar om investeringsprojekt 

som finansieras av bidrag från statlig myndighet eller statsbidrag.  

 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar 

riktlinjer för investeringar för Vansbro kommun, under förutsättning av att 

kommunfullmäktige antar policy för investeringar i Vansbro kommun. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10093 

Förslag till Riktlinjer investeringar Vansbro kommun, dok.nr. 10094 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-02-21 2022-00236 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Riktlinjer för investeringar 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för investeringar för Vansbro kommun, under 

förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för investeringar i Vansbro 

kommun. 

Ärendet 

Nuvarande regelverk kring investeringar, policy och riktlinjer antogs 2011-06-20 (KF 

§66) och 2014-01-14 (KS §22). 

Riktlinjerna för investeringar syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, 

uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning att även förtydliga 

beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen för 

investeringar.  

I samband med detta ärende beslutar även Kommunfullmäktige om Investeringspolicy 

för Vansbro kommun (2022-00235). Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk 

som utifrån lagar, regler och rekommendationer fastställer vad som gäller för hantering 

av investeringar inom Vansbro kommun. 

Där policyn är mer övergripande är riktlinjerna mer detaljerade.  

En stor anledning till omarbetandet av dessa dokument är införandet av 

komponentredovisning. Detta innebär att istället för att ha en avskrivningsperiod 

(exempelvis 33 år)  för en byggnad så delas byggnaden upp i olika komponenter som får 

sina egna avskrivningsperioder. Exempelvis 15 år för en markanläggning, 40 år för ett 

tak och 10 år för vitvaror.  

 

Införandet av detta möjliggör även att investeringsmedel kan användas för 

fastighetsunderhåll. I det tidigare regelverket krävdes det en standardhöjning för att 

någonting skulle vara en investering. Nu kan även en investering vara återställning av 

tidigare standard, eller ett utbyte av en komponent med samma standard för den som 

ersätts.  
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I styrdokumenten föreslås en uppdelning av kommunens investeringar på följande sätt: 

Skattefinansierade investeringar. Vars utgifter och kostnader finansieras av 

skattemedel. I denna kategori ingår inköp av mark. 

Intäktsfinansierade investeringar – finansieras genom hyror eller andra intäkter. I 

denna kategori ingår investeringar för exploatering.    

Bidragsfinansierade investeringar – finansieras av bidrag från extern offentlig part. 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa kommunfullmäktige 

beslutar om i Strategisk plan avseende den 5 åriga investeringsplanen.  

Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade investeringar och inköp av mark 

räknas inte in i investeringsramarna.  

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar 

särredovisas i kommunens investeringsredovisning i den ekonomiska rapporteringen.   

I förslaget föreslås även att ekonomichef beslutar om investeringsprojekt som 

finansieras av bidrag från statlig myndighet eller statsbidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer investeringar Vansbro kommun 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Kvalificerad redovisningsekonom Elenor Andersson 

Controllers, Marcus Kock, Elin Israelsson, Vernica Enström 
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Inledning 

Dessa riktlinjer följer den av kommunfullmäktige beslutade policyn för investeringar (beslutad 

av kommunfullmäktige KS 2021-01108 

Syfte 

Dessa riktlinjer för investeringar syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppfölj-

ning och i det samlade resursutnyttjandet med målsättning att även förtydliga beslutsprocessen 

samt roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen för investeringar. 

Tillämpning av redovisningsregler 

Riktlinjerna i detta dokument tillsammans med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med därtill hö-

rande praxis enligt god redovisningssed anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i kom-

munen. 

 

Definition av anläggningstillgång (investering)  

En investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen. 

Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav ska redovisas som anläggningstill-

gång. En anläggningstillgång skrivs av över nyttjandeperioden vilket innebär att kostnaden för-

delas över den tid som tillgången används. 

Tillgång som inte är anläggningstillgång redovisas som omsättningstillgång. En omsättningstill-

gång blir inte föremål för avskrivningar utan kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaff-

ningen. 

Ytterligare förutsättningar för att en tillgång ska anses vara en anläggningstillgång är att kommu-

nen har kontroll över tillgången och att det är sannolikt att den ger ekonomiska fördelar eller en 

framtida servicepotential till kommunen. Med service potential menas att en tillgång bidrar di-

rekt eller indirekt till att kommunen kan utföra sitt uppdrag.  

Det är avsikten med innehavet som ska styra klassificeringen i balansräkningen. För att precisera 

detta ytterligare gäller att en utgift klassas som en investering om följande tre kriterier är upp-

fyllda: 

 Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk 

 Nyttjandeperioden är minst tre år 

 Värdet på tillgången uppgår till ett väsentligt belopp 

Kriterierna gäller även för utbyte av komponent på en fastighet i enlighet med komponentav-

skrivning som kan räknas som en investering om övriga kriterier är uppfyllda.  

Med väsentligt belopp menas i Vansbro kommun att värdet överstiger ett prisbasbelopp (48 300 

kr, 2022) exklusive moms. 

Som huvudregel gäller principen om post-för-post-värdering vid bedömning om en tillgång ska 

anses vara en anläggnings- eller omsättningstillgång. För anskaffning av inventarier som har ett 

naturligt samband med varandra, eller som kan anses ingå som ett led i en större investering, bör 

bedömningen av vad som ska räknas som investering göras utifrån inventariernas sammanlagda 

anskaffningsvärde. Ekonomichef avgör när detta är aktuellt. 
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Olika typer av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar delas upp i: 

 Immateriella anläggningstillgångar 

 Materiella anläggningstillgångar 

 Finansiella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. 

För att en tillgång ska vara en immateriell anläggningstillgång krävs att den: 

 förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, antingen i form av intäkter eller som 

kostnadsbesparingar 

 är en resurs över vilken kommunen har kontroll 

 har uppkommit till följd av inträffade händelser 

En immateriell anläggningstillgång ska redovisas i balansräkningen när posten uppgår till vä-

sentligt värde. I Vansbro kommun bedöms totala kostnader överstigande ett prisbasbelopp för 

immateriell anläggningstillgång kunna vara av betydande storlek. Till denna typ räknas exem-

pelvis investeringar i verksamhetssystem.  

Materiella anläggningstillgångar 

De materiella anläggningstillgångarna delas upp i  

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

 Maskiner och inventarier 

Till mark, byggnader och tekniska anläggningar hör till exempel: mark, broar, byggnader, stom-

kompletteringar och installationer.  

När det gäller gränsdragning mot inventarier utgörs byggnaden av byggnadsstommen med stom-

kompletteringar och installationer samt sådant till byggnaden hänförlig utrustning som är nöd-

vändig för byggnadens allmänna funktioner. Exempel på stomkompletteringar är mellanväggar, 

dörrar, fönster, avbalkningar, ytskikt i form av till exempel golvmattor. Exempel på installation 

är ledningar för uppvärmning, belysning och ventilation. 

Till maskiner och inventarier räknas fordon, maskiner och inventarier för stadigvarande bruk 

som uppfyller villkoren för anläggningstillgång, exempelvis möbler.  

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar ska klassificeras som antingen anläggningstillgångar eller om-

sättningstillgångar. 

Klassificeringen är beroende av syftet med innehavet. Är syftet med innehavet av en finansiell 

tillgång att den ska innehas eller brukas stadigvarande, ska den klassificeras som en anlägg-

ningstillgång. Finansiella tillgångar som inte är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande 

ska klassificeras som omsättningstillgångar.  

Medel som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar ska klassificeras som omsättnings-

tillgångar. 
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Aktier och andelar i kommunala koncernföretag ska klassificeras som anläggningstillgångar. 

Exempel på finansiella anläggningstillgångar är aktier, andelar och långfristiga fordringar. 

 

Kategoriseringar av investeringar 

Kommunens investeringar delas upp i skattefinansierad, intäktsfinansierade investeringar och 

bidragsfinansierad investering.  

Skattefinansierade investeringar utgör merparten av kommunens investeringar och där ska 

drift- och kapitalkostnaderna finansieras av skattemedel. Dessa investeringsprojekt beslutas av 

Kommunfullmäktige.  

Inköp av mark räknas alltid som en investering oavsett belopp och det kan vara en skattefinansi-

erad investering. Ett av syftena med den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen är 

att drift- och avskrivningskostnader inte ska öka mer än nödvändigt. Mark är en tillgång som be-

döms vara evig och genererar då inga avskrivningskostnader och ska därför inte räknas in i de 

investeringsramar som fullmäktige beslutar om för planeringsperioden. En förutsättning för detta 

är att likvida medel för köpet finns eller att eventuella lån ryms inom låneutrymmet som fast-

ställs av kommunfullmäktige. 

För intäktsfinansierade investeringar ska drift- och kapitalkostnader (internränta och avskriv-

ningar) finansieras genom hyror eller andra intäkter. Exempel på en intäktsfinansierade investe-

ring är investering i Vansbro stadsnät. Där anslutningsavgifter och abonnemangsavgifter från 

kunder finansierar drift- och kapitalkostnaderna. Dessa investeringsprojekt beslutas av Kom-

munfullmäktige. I denna kategori ingår investeringar för exploatering och även inköp av mark 

beroende på syftet.    

Bidragsfinansierade investeringar finansieras med ett bidrag från en extern offentligt part. Det 

kan vara direkta investeringsbidrag eller riktade statsbidrag som kan användas till investeringar 

och föregås av en projektansökan och startbesked från den offentliga myndigheten.  

 

Investeringsprojekt som får investeringsbidrag från statlig myndighet eller statsbidrag  (vilka be-

döms ha låg risk) beslutas av Ekonomichef. Det förutsätter att investeringen inte medför några 

driftskostnader (exempelvis vid inköp av inventarier) eller att verksamheten har utrymme i bud-

get för de ökade kostnaderna. En driftkalkyl måste tas fram och godkännas av Ekonomichef in-

nan projektstart. Övriga fall beslutas politiskt.  

Skattefinansierade, intäktsfinansierade och bidragsfinansierade investeringar särredovisas i kom-

munens investeringsredovisning i den ekonomiska rapporteringen.   

 

Investeringar för exploateringar 

Exploateringsverksamheten har till syfte att befrämja utveckling och tillväxt i regionen och kate-

gorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tid 

och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Gatukostnads- 

och exploateringsersättningar redovisas som intäkter när kommunen fullgjort sina åtaganden, det 

vill säga färdigställt de tillgångar som ersättningarna ska finansiera. Investeringarna skrivs sedan 

av under nyttjandeperioden, vilket innebär att intäkt och kostnad inte sammanfaller inom samma 

period. 



5 

 

 

 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan där en investeringsplan som sträcker sig över 5 år 

ingår. Ramarna för planeringsperioden ska betraktas som planeringsinriktning. Större investe-

ringsprojekt av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt kan särredovisas inom de an-

givna ramarna som kommunstyrelsen erhåller från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

anger även kommunstyrelsens beslutsnivåer för investeringar. 

Skattefinansierade Investeringar får ej överstiga den summa kommunfullmäktige beslutar i Stra-

tegisk plan. Intäktsfinansierade investeringar, bidragsfinansierade investeringar och inköp av 

mark räknas inte in i investeringsramarna.  

Den totala ekonomiska ramen för investeringar utgörs i princip av avskrivningsposten. Kapital-

kostnaderna ligger utanför nämnds- och verksamhetsramarna. I den strategiska planen beslutas 

om den totala ramen. 

 

I varje strategisk plan avsätts medel för årliga investeringar i: 

- Infrastruktur, skydd, fastighetsunderhåll och projekteringar inför byggnation, även för gator 

och vägar. 

- IT-investeringar exempelvis infrastruktur och IT inventarier 

- Verksamhetsinvesteringar Exempelvis inventarier och möbler 

Budgetnivån för dessa investeringar beslutas i den Strategiska planen. Beslut för att ianspråkta 

dessa medel är delegerade till ekonomichef. 

Överföring av investeringsmedel till nästkommande år 

Vansbro kommun beslutar om medel per projekt, besluten fattas utifrån den av fullmäktige be-

slutade investeringsplanen som sträcker sig över 5 år.  Detta innebär att om ett projekt inte är 

färdigställt vid årets slut och det finns budget kvar, överförs den kvarvarande budgeten till nästa 

år utan särskilt beslut.  

Beslutade medel avseende Infrastruktur, skydd, fastighetsunderhåll och projekteringar, IT-inve-

steringar och verksamhetsinvesteringar får överföras till nästkommande år, ej beslutade investe-

ringar överförs ej.   

Inför investeringsbeslut 

Som underlag för en investering ska kommunstyrelsen/förvaltningen presentera och dokumen-

tera: 

o Behov av investeringen 

o Alternativ som undersökts för att täcka behovet 

o Kalkyl över investeringens kostnad och ekonomiska livslängd 

o Driftkalkyl som visar påverkan på kommunen som helhet 

o Konsekvenser vid utebliven investering 

o Vid större investeringar ska en komponentindelning göras 

o Tidsplan – tid för igångsättande och färdigställande 

o Vid större projekt ska även en lyftplan delges ekonomifunktionen för likviditetsplanering. 

Det är sektorchef som ansvarar för att detta underlag tas fram. Underlaget ska kvalitetssäkras av 

ekonomichef innan det behandlas politiskt.  
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Anskaffningsvärde 

En anläggningstillgång ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv 

eller tillverkning (anskaffningsvärde). I anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång 

ska, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in. I anskaffnings-

värdet för en egentillverkad anläggningstillgång ska även en skälig andel av indirekta tillverk-

ningskostnader räknas in. 

Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar i bokföringen är att de vid förvärvstillfället 

tas upp till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och kostnader för att få 

tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål. 

För en tillgång som tagits emot utan ersättning (genom gåva), eller till en ersättning som väsent-

ligt understiger tillgångens verkliga värde ska tillgångens verkliga värde användas som anskaff-

ningsvärde. Med verkligt värde avses den utgift som vid anskaffningstillfället skulle krävts för 

att anskaffa en identisk eller likvärdig tillgång. 

Till anskaffningsvärdet hör också beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av till-

gången och återställande av plats till den del de beräknade utgifterna uppfyller kriterierna för när 

en avsättning ska redovisas i balansräkningen. 

Exempel på vad som ska ingå i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång 

förutsatt att de är direkt hänförliga till förvärvet: 

 Iordningställande av plats eller område för installation 

 Leverans och hantering 

 Installation 

 Konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster 

 Lagfart 

 Återställningsutgifter som uppfyller kriterierna för avsättning 

Indirekta kostnader som projektering ska ingå i anskaffningsvärdet om de är direkt hänförliga till 

anskaffningen. 

Löner för personal som arbetar med att utveckla eller iordningställa anläggningstillgångar ska 

tas med i anskaffningsvärdet. Dock får endast löneutgift för den nedlagda arbetstiden tas med. 

Detta kräver att tidredovisning sker och används som grund för aktivering. Det som tas med i 

löneutgiften är lön plus personalomkostnadspålägg. 

Exempel på utgifter som inte ska ingå i anskaffningsvärdet: 

 Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader som inte är direkt hänförbara till 

anskaffningen. 

 Utbildning av personal som ska använda den nya tillgången. 

 Provkörning och intrimning, eller andra löpande driftförluster som uppstår i ett inlednings-

skede innan anläggningen når planerad driftsnivå. 

 Hyra av moduler/baracker, i vilka verksamheten bedrivs under ombyggnationer eller uppfö-

rande av fastighet. 

 Rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verk-

samheten. 

 Detaljplan 

 Representationskostnader 
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Ränteutgifter ska inte ingå i anskaffningsvärdet enligt huvudregeln för redovisning. Huvudre-

geln säger att ränteutgifter ska belasta resultatet för den period de hänför sig till.  

 

Avskrivning och aktivering 

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivs av systematiskt över denna 

nyttjandeperiod enligt en plan som fastställs vid anskaffningstillfället. Anskaffningsvärdet ska 

utgöra avskrivningsunderlag. 

Avskrivningarnas främsta syfte är att fördela anskaffningsvärdet på de perioder som tillsammans 

utgör användningstiden för tillgången. På anläggningstillgång, som fortlöpande minskar i värde 

på grund av ålder, användning med mera, ska årligen avskrivning ske med belopp som motsva-

rar lämplig avskrivningsplan enligt SKR eller andra normgivande organ. Nyttjandeperioden ska 

bedömas utifrån den tid tillgången kan förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål. 

Komponentavskrivning innebär att vissa delar av en anläggnings skrivs av på kortare tid och 

andra delar på längre tid. Komponentavskrivning tillämpas för byggnader, gator och vägar. 

Avskrivningsmetoden ska avspegla hur tillgångens värde och /eller servicepotential succesivt 

förbrukas. Periodens avskrivningar redovisas som en kostnad. I normalfallet använder kommu-

nen rak nominell avskrivning över nyttjandeperioden. 

Fastställda nyttjandeperioder för tillgångar ska systematiskt omprövas. Om en ny bedömning av 

nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömningar, ska avskrivningsbeloppen för 

innevarande och framtida perioder justeras. 

Avskrivning ska ske från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. För en fastighet in-

nebär det normalt senast i samband med slutbesiktning som görs mellan beställare och entrepre-

nör. 

För tillgångar med bestående värde görs ingen avskrivning. Som exempel kan nämnas mark. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång ska uppgå till högst fem år, om inte en 

annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas.  

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång ska omprövas i slutet av varje räken-

skapsår. Om tillgångens förväntade nyttjandeperiod skiljer sig från tidigare bedömningar, ska 

avskrivningstiden ändras i enlighet med detta. 

 

Komponentredovisning 

Avskrivningarna ska spegla hur en tillgångs värde och /eller servicepotential successivt förbru-

kas. Skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell an-

läggningstillgång måste därför beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell an-

läggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Re-

spektive komponent ska skrivas av separat. 

Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång, och even-

tuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. 
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Komponentredovisning används i Vansbro kommun för fastigheter och gator/vägar. Avskriv-

ningstiden för varje komponent anpassas efter varje komponents nyttjandetid. I tabellen nedan 

anges de komponenter som används och den tid komponenterna normalt skrivs av på, avsteg kan 

göras vid behov om en komponent har annan nyttjandetid än normalt. Vid kontering av investe-

ringsfakturor som berör komponenter ska anteckning göras om vald avskrivningstid vid slutrap-

portering.  

Komponentindelning 

Komponent Avskrivningstid, år 

Mark Ingen avskrivning 

Markanläggning 15–40 

Platta/stomme 70 

Stomkomplettering 40 

Tak/fasad/fönster 40 

Yttre och inre ytskikt 15–30 

Installationer 10–40 

Vitvaror 10 

Övrig bygg 10, används ej på nya investe-

ringar 

Gatukropp Ingen avskrivning 

Toppbeläggning 30 

 
Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller kraven på en investering ska aktiveras och räknas in i till-

gångens bokförda värde. Det gäller såväl utbyten av komponenter och partiella utbyten av kom-

ponenter som tillkommande nya komponenter. Vid utbyten ska värdet av de delar som byts ut 

utrangeras från balansräkningen och eventuellt kvarvarande värde redovisas som kostnad. 

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en anläggningstillgång får räknas in i anskaffningsvär-

det, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. 

 

Underhåll som investering eller driftskostnad 

Underhåll innebär åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt. En återställning 

inkluderar även en eventuellt förbättrad prestanda på material, vara eller komponenten. Under-

håll kan vara akut, planerat eller avhjälpande.  

 

Akut underhåll är åtgärder som behöver utföras utan dröjsmål för att undvika personskador, vä-

sentlig störning på verksamhet eller skada på egendom.  

Planerat underhåll innebär att det är planerat utifrån en komponentutbytesplan där underhåll ut-

förs mer sällan än 1 gång per år.  

 



9 

 

 

 

Avhjälpande underhåll avser i första hand utbyte av komponent till system, inte byte av hela sy-

stemet och utförs normalt genom reparation eller byte efter felanmälan, tillsynsrapportering eller 

larm.  

Alla sorter kan klassificeras som en investering om kriterierna uppfylls ( se ”Definition av an-

läggningstillgång”).  

Utgifter för reparationer och underhåll som inte uppfyller kriterierna för en investering ska däre-

mot redovisas som kostnad den period de uppkommer.  

 

Nedskrivning 

Har en tillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än som framgår av anläggningsredo-

visningen, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara 

bestående. Nedskrivningen redovisas som kostnad. 

Vid bedömning av om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska minst en av följande indikat-

ioner vara uppfylld: 

 Tillgången används inte, och beslut har fattats om att avveckla tillgången. 

 Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan användas för sitt ur-

sprungliga ändamål. 

 Tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och årliga servicepotential. 

En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den. 

 

Internränta 

Med internränta avses den interna prissättningen som används för att prissätta användandet av 

kommunens likvida medel. Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden. 

Internräntan utgörs av den av SKR årligen angivna rekommenderade internräntan för varje en-

skilt år. 

 

Internränta för investeringsbidrag hanteras på samma sätt som kapitalkostnaderna med den skill-

naden blir att det blir en intäkt och budget för verksamheten.   

 

Redovisning och uppföljning 

Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget. I sam-

band med periodprognos ska särskild investeringsuppföljning redovisas. 

Investeringsuppföljning redovisas i delårsrapport och årsbokslut, med eventuell flerårsöversikt 

över projekten och beskrivande text.  

Alla investeringsprojekt ska slutredovisas till ekonomichef enligt särskild rutin.  

Större investeringsprojekt redovisas löpande till Kommunchefens ledningsgrupp och Kommun-

styrelsen enligt fastställd rutin. 

När ett investeringsprojekt befaras överskrida tilldelad budget ska detta meddelas Ekonomichef 

och hanteras i Kommunchefens ledningsgrupp.  
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Särskilda avsteg från investering 

Huvudregeln är beträffande all IT-utrustning och kopiatorer/skrivare (hårdvara) att dessa ska lea-

sas. 

Vidare ska även behov av bilar lösas genom leasing. 

Förändring av denna regel fordrar särskilt beslut. 

 

Leasing-/hyresavtal 

Leasing jämställs med investering då kommunen förbinder sig för en kostnad över längre tid. 

Enligt finanspolicyn betraktas leasingfinansiering som upplåning. Leasingfinansiering kan an-

vändas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering eller om 

det ur till exempel servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. 

Innan tecknande av leasingavtal ska kalkyl upprättas enligt rutinen för en investering. Ekonomi-

chef beslutar om leasing skall tillämpas. Vid avslut eller förlängning av leasingavtal skall alltid 

kontakt tas med ekonomichef. 
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2022-03-08  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 58 Ärende KS 2022-00349 

Deltagande och medfinansiering Leader 2023 - 2030 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom 

medlemskap och finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning av 

att övriga nio kommuner deltar). 

 

Medel anslås ur Strategisk utveckling för medfinansiering med högst 1 189 

000 kronor att utbetalas med en femtedel under 5 år, samt att uppdra åt 

kommunchef Catarina Willman att fastställa medfinansieringens storlek och 

underteckna medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategi är fastställd, 

Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av statsanslag gjorts. 

Ärendet 

Vansbro kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, 

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner ingår i Leader 

Dalälvarnas utvecklingsområde och medfinansierar ett projekt som bedrivs 

under programperioden. Vansbro kommuns andel är 169 848 kronor per år 

under åren 2016-2022, 1 188 939 kronor under programperioden. Totalt 

medfinansierar ingående kommuner projektet med 33 procent av totalt 

beviljade projektmedel. 

 

Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023-2030 för att stimulera 

utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 

genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i 

samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar 

utveckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden. En viktig del är 

kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan godkända 

projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att kunna 

genomföra sina idéer. Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och 

befintliga planer inom varje kommun. Förslaget till övergripande vision 

lyder: ”En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska 

ge en hållbar tillväxt på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål 

föreslås att insatserna skall riktas till tre insatsområden 

  

1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  

2. Digitalisering, infrastruktur och service  

3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd  

 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2022-03-08  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom medlemskap och finansiering i 

den ideella föreningen (under förutsättning av att övriga nio kommuner 

deltar). 

 

Medel anslås ur Strategisk utveckling för medfinansiering med högst 1 189 

000 kronor att utbetalas med en femtedel under 5 år, samt att uppdra åt 

kommunchef Catarina Willman att fastställa medfinansieringens storlek och 

underteckna medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategi är fastställd, 

Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av statsanslag gjorts. 

 

Beslutsgång 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10171 

Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde, 

sammanfattning, dok.nr. 10172 



  1(3) 

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

 

 

TJÄNSTEUTLÅ-
TANDE 

Ärende 

 2022-02-21 KS 2022-00072 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0702135086   

 

 KOMMUNSTYRELSE 
 

Deltagande och medfinansiering Leader 2023-2030 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom 

medlemskap och finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning 

av att övriga nio kommuner deltar). 

Medel anslås ur Strategisk utveckling för medfinansiering med högst 

1 189 000 kronor att utbetalas med en femtedel under 5 år, samt att uppdra 

åt kommunchef Catarina Willman att fastställa medfinansieringens storlek 

och underteckna medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategi är fastställd, 

Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av statsanslag gjorts. 

 

Ärendet 

Vansbro kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, 

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner ingår i Leader 

Dalälvarnas utvecklingsområde och medfinansierar ett projekt som bedrivs 

under programperioden. Vansbro kommuns andel är 169 848 kronor per år 

under åren 2016-2022, 1 188 939 kronor under programperioden. Totalt 

medfinansierar ingående kommuner projektet med 33 procent av totalt be-

viljade projektmedel. 

Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023-2030 för att stimulera 

utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 

genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i 

samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar ut-

veckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden. En viktig del är kom-

munernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan godkända projekt 

finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att kunna genomföra 

sina idéer. Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga pla-

ner inom varje kommun. Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tillta-

lande landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en hållbar 

tillväxt på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att in-

satserna skall riktas till tre insatsområden  

1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  

2. Digitalisering, infrastruktur och service  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd  

Bakgrund 

I maj 2021 beslutade kommunstyrelsen om fortsatt medfinansiering av Lea-

der Dalälvarnas utvecklingsområde under en förlängd programperiod under 

åren 2023 till och med 2025 med totalt 339 800 kronor. Ett erbjudande finns 

nu om deltagande i Leaderperiod 2023-2030. 

Leader är ett europeiskt projekt för att stimulera utveckling av landsbygden i 

EU:s medlemsländer. För närvarande pågår den fjärde Leaderperiod som 

Sverige deltar i. Syftet med Leader är att genom finansiering av projekt sti-

mulera aktörer såsom föreningar, företag i samverkan, organisationer och 

kommuner att utveckla idéer som främjar utveckling och skapar arbetstill-

fällen på landsbygden. Det är Jordbruksverket som administrerar Leader ge-

nom att förmedla medel från EU och staten till projekt som prioriterats av 

den lokala Leaderstyrelsen och fastställts av Jordbruksverket. En viktig del 

är kommunernas obligatoriska medfinansiering. Genom den kan godkända 

projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att kunna ge-

nomföra sina idéer. Kommunerna blir genom medfinansiering en aktiv part 

som själva kan driva projekt och i sin rådgivning aktivt förmedla kontakter 

med Leaderområdet. Leader kan inte finansiera projekt som ligger inom 

kommunernas ordinarie verksamhetsområden och inte heller projekt som åt-

njuter statsstöd. Leaderområdets strategi skall stämma överens med nation-

ella, regionala och kommunala utvecklingsplaner såsom exempelvis över-

siktsplaner. Styrande för strategin är också kriterierna för Leader i Europe-

iska Jordbruksfonden.  

Leaderområden förvaltas av en ideell förening. Föreningens uppgift är att 

stödja projektägare vid ansökan, uppföljning under projekttiden och vid 

slutredovisning. Föreningens styrelse är sammansatt som en Local Action 

Group (LAG) med representanter från offentlig och ideell sektor samt från 

företagssektorn. 

Under sommaren och hösten 2021 förklarade de 10 kommunerna inom nu-

varande Leaderområdet ”Dalaälvarnas utvecklingsområde, DUO” att de står 

bakom arbetet med att ta fram och skriva en lokal utvecklingsstrategi för ett 

nytt tänkt utvecklingsområde. Ett förslag till strategi är nu framtagen av 

kansliet för nuvarande DUO. Strategin har diskuterats i styrelsen för DUO.  

För att ett nytt utvecklingsområde skall kunna bildas och få finansiering från 

EU måste nu bindande finansieringsbeslut fattas. Erbjudande om deltagande 

i området går nu ut till de 10 kommunerna i nuvarande DUO, vilka samtliga 

lämnat avsiktsförklaring enligt ovan.  

Nuvarande styrelse för DUO har utsett en arbetsgrupp vars uppgift är att 

lämna underlag till kommunerna så att dessa före 2022-06-30 kan fatta be-

slut om deltagande i och finansiering av det nya DUO. Arbetsgruppen består 

av Ingegerd Lindfors, Marika Sernfält, Markus Svensson och Bengt Welin.  

Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom 

varje kommun. Vidare har under arbetets gång inhämtats synpunkter från 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor inom sina respektive an-

svarsområden. Jämfört med den innevarande Leaderperiodens strategi be-

gränsas den nu föreslagna av att det endast är jordbruksfonden som finansie-

rar den nya Leaderperioden. Förslaget till övergripande vision lyder: ”En 

tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en håll-

bar tillväxt på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att 

insatserna skall riktas till tre insatsområden  

4. Livsmiljöer och lokalt engagemang  

5. Digitalisering, infrastruktur och service  

6. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd  

I strategin är vision, mål och insatser beskrivna utförligt. En sammanfatt-

ning av strategin bifogas. 

Konsekvenser 

För att få del av EU-medel och nationella anslag behöver kommunerna med-

finansiera. Anslag till Leaderområdet och därmed behov av medfinansiering 

kommer inte att fastställas förrän beslut finns om vilka kommuner som ingår 

i området och den föreslagna strategin godkänts och fastställts. Det totala 

anslaget för den nya perioden minskar med 12,5 procent jämfört med inne-

varande ordinarie period. Medfinansieringen kommer därmed med största 

sannolikhet understiga finansieringen för nuvarande period. 

Vansbro kommuns medfinansiering under innevarande period är 1 189 tkr 

av totalt 20 713 tkr medfinansieras av tio kommuner. 

Beslutsunderlag 

Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde, sammanfatt-

ning 

Beslutet ska expedieras till: 

Leader Dalälvarnas utvecklingsområde 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas 

utvecklingsområde 

Sammanfattning 

 

Den lokala utvecklingsstrategin för Dalälvarnas Utvecklingsområde bygger på ett 

samarbete och en samverkan mellan den privata, ideella och offentliga sektorn. 

Den lokala utvecklingsstrategi är skapad utifrån ett underifrånperspektiv där 

tyngdpunkten för strategin utgår från de som bor och verkar i området och skapar 

en gemensam delaktighet i den lokala utvecklingen. Visionen för Dalälvarnas 

utvecklingsområde är ”En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig. Insikt och 

nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt på djupet.” Visionen grundar sig på de två mål 

som formulerats för området. Lokalt engagemang för en god och hållbar livsmiljö 

och Starkt och hållbart näringsliv för en livskraftig landsbygd Den lokala 

utvecklingsstrategin omfattas av kommunerna Borlänge (landsbygden utanför 

tätorten), Falun (landsbygden utanför tätorten), Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, 

Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Local Action Group (LAG) består av 

representanter från privata, ideella och offentlig sektor till lika delar. Styrelsen 

ansvarar för genomförandet av den lokala strategin vilket bland annat omfattar 

beslut om vilka projekt som genomförs utifrån förutsättningarna i den lokala 

utvecklingsstrategin. Genomförandet görs i samverkan med lokala och regionala 

utvecklingsstrategier och med hänsyn tagen till övriga initiativför utveckling på 

landsbygden. 

 

1 Landsbygdsutveckling genom Leader 

Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 

leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 

genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 

verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 

även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 

utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 

utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 

insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 

rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 

och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 

strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik. 
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Genom SWOT-analys, regionala och lokala strategier har förutsättningar, behov 

och möjligheter under kommande programperiod inom Dalälvarnas 

utvecklingsområde belysts. Det har framkommit många samstämmiga behov från 

områdets kommuner likväl som att behoven kan skilja sig märkbart i kommuner 

med byar/orter som har långa avstånd till större tätorter. 

 

2 Mål, insatsområden och indikatorer 

2.1 Vision 

En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig. Insikt och nyfikenhet ska ge en 

hållbar tillväxt på djupet. 

 

År 2030 är Dalälvarnas utvecklingsområde en hållbar och konkurrenskraftig 

landsbygd där människor engagerar sig för att ta ett gemensamt ansvar. Engagerat 

arbete för att motverka klimat- och miljöpåverkan är en naturlig och självklar del 

av vardagen. Det hållbara samhället grundar sig på insikt, kunskap och innovation 

hos de som bor och verkar i området. Områdets olika förutsättningar och 

möjligheter tas tillvara och utvecklas tillsammans med varandra och omvärlden. 

 

Dalälvarnas utvecklingsområde har en hög ekonomisk tillväxt genom att 

sammanhållningen och engagemanget i området har stärkts. Den kulturella 

mångfalden gör att mänskliga, kulturella och traditionella resurser kan användas på 

bästa sätt. Nya invånare i området möts av öppenhet och blir snabbt integrerade. Vi 

använder nya kompetenser och arbetskraft för att nå bästa möjliga 

utvecklingspotential. 

 

Dalälvarnas utvecklingsområde har ett starkt och hållbart näringsliv i mångfald. 

Naturen och landskapet nyttjas som en resurs på ett kreativt och hållbart sätt. 

Värdskap och kvalitet är en drivkraft och kvalitetsstämpel för området. 

 

Dalälvarnas utvecklingsområde har livskraftiga boendemiljöer, hållbar och effektiv 

infrastruktur Området är inkluderande och har ett högt samhällsengagemang med 

god service som skapar trygghet och livskvalitet för de som bor och verkar i 

området. 

2.2 Mål 

Strategin har två övergripande mål för att uppfylla visionen för Dalälvarnas 

utvecklingsområde. ”Lokalt engagemang för en god och hållbar livsmiljö” och ” 

Starkt och hållbart näringsliv för en livskraftig landsbygd” 

 

Lokalt engagemang för en god och hållbar livsmiljö 

Befolkningsutvecklingen på landsbygden har en negativ trend något som framkommer 

som insikter i SWOT-analyser, omvärldsanalyser och regionala utvecklingsstrategier. 

Det finns ett starkt behov att öka befolkningen i leaderområdet. En ökad befolkning i 

arbetsför ålder innebär arbetskraftsförsörjning, utökad service och en möjlighet till 

större skatteintäkter för att underhålla offentliga åtaganden så som omsorg, vård och 

skola. Attraktiva boendemiljöer måste skapas för alla åldrar och det ska vara enkelt och 
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berikande att bo och leva för alla oavsett ålder. Vi måste dock inse att ska landsbygden 

utvecklas och befolkningen i leaderområdet växa så måste vi som bor och verkar i 

leaderområdet på ett hållbart och innovativt sätt skapa insatser som skapar en god och 

hållbar livsmiljö. Målet att skapa ett lokalt engagemang för en god och hållbar 

livsmiljö stämmer överens med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings 

mål att förbättra den socioekonomiska strukturen på landsbygden. Förbättringarna ska 

ske på ett hållbart sätt så att de bidrar till unionens miljö- och klimatmål. 

Starkt och hållbart näringsliv för en livskraftig landsbygd 

Målet att främja och gynna ett hållbart näringsliv som har ett breddat entreprenörskap 

som delfokus stämmer väl överens med Europeiska jodrbruksfondens socioekonomiska 

mål för landsbygden. Omvärldsanalyser och olika aktörers behovsbedömningar visar 

att ett riktat fokus som gynnar näringslivet måste ske. Många invånare i leaderområdet 

är småföretagare och ett gott företagsklimat med innovativa möjligheter är gynnsamt 

för leaderområdet. Möjligheter som finns är att använda naturen och landskapet som en 

resurs för såväl produkter som tjänster i besöksnäringen. Bredda och främja 

entreprenörskapet genom ett genom ett hållbart och gynnsamt företagsklimat. 

Dalälvarnas utvecklingsområde ska verka för ett varierande näringsliv och initiera 

möjligheter att skapa produkter och tjänster med miljö- och klimatfokus-förädla och 

skapa verksamheter för att möta efterfrågan. Skapa hållbara distansarbetsmöjligheter 

och mötesforum för ett hållbart och innovativt arbetsliv. Skapa samarbeten mellan 

utbildning och näringsliv för att för att främja arbetskraftsförsörjning. För att målet ska 

utmynna i visionen för utvecklingsområdet där klimat- och miljöhänsyn är en 

självklarhet så är det nödvändigt att samtliga insatser utformas utifrån unionens miljö- 

och klimatmål. 

 

2.3 Insatsområden 

Insatsområdena har till uppgift att uppfylla strategins mål ” Lokalt engagemang för 

en god och hållbar livsmiljö” och ” Starkt och hållbart näringsliv för en livskraftig 

landsbygd” som är övergripande målen för att uppfylla Dalälvarnas 

Utvecklingsområdes vision ” En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig. 

Insikt och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt på djupet.”  

 

Insatsområde 1 Livsmiljöer och lokalt engagemang 

 

Insatsområde 2 Digitalisering infrastruktur och service 

 

Insatsområde 3 Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 

 
 

Insatsområden som är kopplade till mål ”Lokalt engagemang för en god och hållbar 

livsmiljö” 

 

Insatsområde Insatser för att målet ska uppnås 

Livsmiljöer och 

lokalt engagemang 

 

Insatser för att synliggöra arbetstillfällen för nuvarande och kommande 

behov i kombination med goda livsmiljöer 
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Skapa förutsättningar för inflyttning genom innovativa och livskraftig 

boendemiljö Skapa och bredda utbud av natur- och kulturaktiviteter. 

Erfarenhetsutbyte och nätverkande för utveckling och innovation som 

stimulerar inflyttning.  

Processarbete för samarbete, värdskap, attityder och samverkan och allas 

inkludering.  

Skapa hållbara aktiviteter och insatser för folkhälsa som är tillgängliga för 

alla 

Insatser som stärker det lokala näringslivet att bredda sin verksamhet på ett 

hållbart sätt 

Insatser för ett integrerande samhälle lokalt och för hela området 

Öka samarbete och erfarenhetsutbyte över områdes- och landsgränser.  

Digitalisering 

infrastruktur och 

service 

 

Förbättra nyttjande av persontransport, förbättra för nyttjande av 

kollektivtrafik genom pendlarparkeringar som är hållbara och 

ändamålsenliga. 

Möjliggöra alternativa, hållbara och trygga transportalternativ som främjar 

folkhälsa. Stödja till och underlätta en flexiblare rörlighet genom 

innovativa bilpooler och innovativa samåkningsprojekt 

Tillgängliggöra naturutbud så att det blir tillgängligt för alla. 

Kompetensinsatser för att nyttja digital service.  

Möjliggöra hållbar och innovativ kommersiell service. kommersiell 

service.  

Skapa nya och innovativa servicepunkter  

Stimulera näringslivsaktörer att utöka med insatser/uppgifter som 

traditionellt utförs av offentlig sektor. Företag/servicenäringar breddar 

utbudet så att innovativa servicepunkter. 

 

Insatsområden som är kopplade till mål ”Starkt och hållbart näringsliv för en 

livskraftig landsbygd” 

 

Insatsområde Insatser för att målet ska uppnås 

Hållbart 

näringsliv och en 

livskraftig 

landsbygd 

 

Insatser för ett klimat och miljömässigt hållbart utbud. 

Insatser som främjar innovativa entreprenörssamarbeten. 

Stimulera samarbete mellan näringsliv och skola.  

Skapa och utveckla paketering av besöksutbud och aktiviteter med klimat- 

och miljöfokus 

Skapa alternativa energikällor och energismarta lösningar. Öka kvinnligt 

engagemang i traditionellt manliga näringar. Skapa förädlingspotentialer 

inom de gröna näringarna. Öka lokalproducerade livsmedel. Hitta nya och 

innovativa odlingsprodukter och marknader. Öka vindkraftsutbyggnaden 

Öka kvinnligt engagemang och deltagande i skogsnäringen 

Nya och innovativa odlingsprodukter och marknader 

Stödja och stimulera att pröva och utveckla nya idéer för gröna näringen 

och livsmedelsproduktion. Kompetensinsatser för inkludering av 

nyanlända i de gröna näringarna och livsmedelsproduktion. 

Erfarenhetsutbyte och nätverkande för smarta lösningar inom energi, 

klimat och miljö 

Förädlingspotential inom gröna näringen. Miljösmart utveckling av 

restprodukter från gröna näringen.  

Utveckla ett hållbart natur och kulturutbud.  

Kompetensinsatser för att utveckla och initiera nya och innovativa 

besöksutbud hållbara över säsong och år. 

Öka samverkan mellan näringsidkarna.  
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Utbildning inom fisket och dess utvecklingspotential. Processarbete för 

samarbete. Skapa nya samarbetsformer. Skapa nya och innovativa nischer 

inom fisket. Bättre och ökade kompetenser för utveckling av fisket och 

dess näringar som ett komplement till besöksnäringen. Öka nyttjandet av 

våra sjöar och vattendrag. 

Skapa fiskemöjligheter för barn och funktionshindrade så att det blir 

tillgängligt för alla. 

 

2.4 Indikatorer och målvärden 

 

För att ett projekt ska få ta del av finansiering från leaderområdet ska det bidra till 

hållbarhet för klimat och miljö. 

Inom insatsområdet ”Digitalisering, infrastruktur och service” ska projektet skapa 

sysselsättning i form av nya arbetstillfällen och eller företag och leda till att 

invånare på landsbygden får förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur. 

Produkter och tjänster som skapas i projekt inom insatsområdet kan vara både 

fysiska och digitala  

Inom insatsområdet ”Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd” ska 

projektet leda till sysselsättning och eller nya företag. Produkter och tjänster som 

skapas i projekt inom insatsområdet kan vara både fysiska och digitala  

Inom insatsområdet ”Livsmiljöer och lokalt engagemang” ska projektet leda till att 

invånare på landsbygden får ta del av förbättrad tillgång till tjänster och 

infrastruktur. Projektet kan leda till nya företag eller fritids- och 

kulturverksamheter som genererar nya nätverk och dagsbesökare. 

 

3 Genomförande 

3.1 Kommunikation 

Dalälvarnas utvecklingsområde har idag ett utvecklat arbete för att fånga upp 

lokala initiativ och stödja processen från idé till avslutat projekt. Ett förenklat 

förfarande som påbörjas genom en intresseanmälan på verksamhetens hemsida 

möjliggör en enkel kontakt med Styrelsens arbetsgrupp där den potentiella 

projektägaren presenterar sin projektidé. Arbetsgruppen består av aktörer som har 

mycket god kunskap om samtliga finansieringsformer för landsbygdsutveckling 

vilket ytterligare skapar en positiv kundupplevelse då det är viktigt att möta kunden 

och visa på bredden av finansieringsmöjligheter för att skapa resultat av 

tillgängliga medel för utveckling. Möten äger rum månadsvis och kan vara både 

digitala och fysiska. Ett roterande schema finns så att arbetsgruppen finns på plats i 

en utvald kommun i leaderområdet per månad. Ryms projektidén inom den lokala 

utvecklingsstrategin så lotsas den sökande fram mot ett formellt beslut för 

projektstöd. Efter det formella beslutet följer verksamhetskontor upp 

handläggningsprocessen under hela projekttiden från den första ansökan om 
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utbetalning till slutrapport. Detta för att förenkla projektägarens administration som 

upplevs som ett stort hinder för att nyttja EU-finansiering. 

Styrelsens beslutsmöten för projektstöd genomförs månadsvis. Då 

intresseanmälningar tas in löpande via arbetsgruppen så görs inga utlysningar med 

senaste ansökningsdatum. Verksamhetskontoret har löpande dialog med sökanden 

när den har en formell ansökan klar till beslut efter att projektidén har presenterats 

för arbetsgruppen. Arbetssättet har utvecklats för att undvika ofullständiga 

ansökningar och onödig press för den sökande. 

Dalälvarnas utvecklingsområde kommer fortsätta arbeta med internationella 

utbyten för projektgrupper som och övriga intressenter utifrån de insatsområden 

som finns i den lokala utvecklingsstrategin. 

 

3.2 Urvalsprocess 

Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 

prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 

till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 

hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 

offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer 

Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 

stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

. 

3.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 

 

Vid arbete med projektfinansiering är beredskapen för att undvika 

sammanblandning och dubbelfinansiering viktig. Kärnan i utvecklingsidén avgör 

vilket finansieringsalternativ som är lämpligt för att finansiera projektet. För att 

skapa synergieffekter så ser vi möjligheten till att använda en bredare rådgivning 

och en utökad kunskap av olika möjligheter för finansiering både inom och utanför 

Landsbygdsprogrammet. Under processarbetet med den lokala utvecklingsstrategin 

har framförts ett behov från potentiella kunder om att samtliga finansiärer i Dalarna 

behöver ha en bredare kunskap om finansieringsmöjligheter för en effektiv och 

hållbar landsbygdsutveckling. 

Den lokala utvecklingsstrategin är samordnad med regionala och lokala 

utvecklingsstrategier där leaderstrategin ska utgöra ett komplement för våra 

gemensamma utvalda inriktningar. Den lokala utvecklingsstrategin ska vara ett 

verktyg på lokal nivå där projekt genomförs utifrån ett underifrånperspektiv. Ett 

samarbete och en samsyn med regionala aktörer är mycket viktigt så att 

finansieringen möjliggörs på rätt nivå och av rätt aktör.  

Då strategin ser företagare i samverkan som genomföra projekt med stor 

allmännytta så utgör intresseorganisationer för företag en stark samarbetspartner 

där samordning med regionala aktörer är viktig. För ideell sektor så har bland annat 
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Arvsfonden blivit en starkare aktör i Dalarna vilket är en mycket positiv utveckling 

för landsbygden. Samverkan med och kunskap om möjlighet till projektstöd hos 

andra finansiärer är därför mycket viktig då synergieffekter bör nås för 

utvecklingsfrågor som helhet. 

 

3.4 Övergripande principer 

 

Projekt som finansieras av leaderområdet ska genomföras enligt följande 

principer 

 

Jämställdhet mellan män och kvinnor 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv. Det vill säga ha samma rätt och möjlighet att 

vara aktiva medborgare, delta i beslutsfattande, utbildning och betalt arbete och ta 

samma ansvar för hemarbetet. När kvinnor och män delar makt och inflytande i 

alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. I 

Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut 

inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. I framtagandet 

och insamlandet av information som ligger till grund för den lokala 

utvecklingsstrategin har de insamlade behoven och utvecklingsmöjligheterna 

fokuserat på att skapa en kvantitativ jämställdhet där 40/60 i fördelningen mellan 

män och kvinnor varit utgångspunkten. I utvärderingen av tidigare programperiod 

ser vi att det är en stor utmaning att uppnå både ett kvantitativt och ett kvalitativt 

jämställdhetsfokus. Detta utmärker sig i synnerhet i de projekt som finansierats av 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I projekt som finansierats 

av Regionala fonden så uppnår leaderområdet en större jämvikt och det gäller även 

i projekt som finansierats av sociala fonden. I framtagandet av strategin har 

leaderområdet tagit hänsyn till att den lokala utvecklingsstrategin kommer att 

finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och på så sätt 

finns en potentiell risk för att jämställdheten för män och kvinnor utmanas. För att 

motverka obalansen använder sig leaderområdet av en jämställdsanalys där den 

som ansöker om projektstöd besvara frågor kopplat till ansökan som redogör för: 

Hur både kvinnor och mäns behov och erfarenheter skapat projektets utformning? 

Hur projektresurserna fördelas mellan män och kvinnor? Vilka roller har kvinnor 

och män i projektet? Är de formulerade insatserna för jämställdhet tydligt 

beskrivna? Leder projektet till resultat och effekter som främjar jämställdhet 

mellan könen och skapar det bättre förutsättningar för kvinnor, män och personer 

med andra könsidentiteter och är det tydligt formulerat i ansökan? Hur säkerställs 

att projektet bidrar till jämställdhet efter projekttidens slut och vilka konsekvenser 

får det för kvinnor, män och personer med andra könsidentiteter?. 

Frågeställningarna bedöms och poängsätt och skapar praxis vid styrelsens beslut 

om projektstöd. I utvärderingen av den lokala utvecklingsstrategin och de projekt 

som bygger strategins utfästa mål och effekter behöver leaderområdet undersöka 

och analysera hur de olika projektens bidrar till att insatser för jämställdhet 
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permanentas och vilka effekter det får för samhället. Analysen ligger sedan till 

grund för leaderarbetet i kommande programperioder. 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling betyder att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att 

de kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Det är 

en övergripande målsättning för EU och som genomsyrar hela unionens politik och 

verksamhet. Ekonomisk, social och ekologisk långsiktigt hållbar utveckling hänger 

samman. Hållbar utveckling förutsätter en effektiv ekonomi, men också att 

resurserna brukas utan att förbrukas, en god social sammanhållning och att 

demokratiska grundvärden respekteras. För att skapa förutsättningar för en hållbar 

utveckling så har de behov och utvecklingsmöjligheterna som kopplats till hållbar 

utveckling skapat strategins insatsområden. I den lokala utvecklingsstrategins 

genomförande ställs krav på insatsernas samordning med bland annat 

Dalastrategin, EU:s regionala strategier och övrig finansiering. Projekt som 

finansieras av leaderområdet måste bidra till långsiktiga och hållbara positiva 

effekter. Projekten ska visa hur allmänheten som helhet tydligt gynnas av 

projektets insatser. Det ska vara tydligt hur ideell, offentlig och privat sektor 

gynnas av projektet. Projektets insatser ska vara innovativa och bidra till förnyelse 

och utveckling. De projekt som finansieras av leaderområdet ska tydligt beskriva 

hur effekter och insatser som uppkommer i projektet ska spridas. Krav på hållbar 

utveckling ska återspeglas i leaderområdets urvalskriterier på ett transparent och 

tydligt sätt. 

 

Likabehandling och icke-diskriminering 

Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns 

skydd mot diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Icke-diskriminering 

innebär att se människors olikheter som en tillgång, ett verktyg som effektiviserar 

arbetet för en hållbar tillväxt. Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I 

framtagandet av den lokala utvecklingsstrategin har en analys gjorts av vad 

leaderområdet gör idag för att främja jämlikhet. En analys av befintliga projekt ger 

att likabehandling och icke-diskriminering genomsyrar projekt i leaderområdet. För 

att ytterligare stärka fokus ska förutsättning för finansiering av leaderområdet 

tydligt beskrivas i projektets mål och en tydlig koppling ska finnas till förväntade 

resultat och effekter. I projektbeskrivningen ska säkerställas hur projektet 

utvärderas så det blir tillgängligt, inkluderande och icke-diskriminerande. I beslut 

om projektstöd ska styrelsen skapa en tydlig praxis i vad som krävs för att ett 

projekt ska vara likabehandlande och icke.diskriminerande. Praxisen ska vara 

kopplad till poängsättning i urvalskriterier för att säkerställa transparens och 

tydlighet gentemot den potentiella projektägaren. 
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4 Organisation 

4.1 Föreningens styrelse 

Styrelsen består av representanter från privat, ideell och offentlig sektor. I 

partnerskapet ingår samtliga sektorer. Antalet ledamöter är 15 st. ordförande och 1 

st ledamot från varje kommun samt fyra ersättare för leaderområdet. Styrelsens 

arbete leds av en ordförande som har ett övergripande ansvar för att verksamheten 

drivs på ett tillfredställande och ansvarsfullt sätt. Under ledning av styrelsen finns 

den administrativa enheten som drivs av verksamhetsledaren och kansliet. 

Styrelsen ansvarar för att den lokala utvecklingsstrategin genomförs enligt 

strategins inriktning och att målen i det nationella programmet efterlevs. Styrelsen 

verkar för att leadermetoden och andra viktiga erfarenheter sprids. Styrelsens 

arbete bygger på en samsyn kring den lokala utvecklingsstrategin och för området. 

Fokus ska ligga på utveckling för hela området och den egna organisationens 

särintressen får inte vara styrande för styrelsens prioriteringar. Styrelseledamoten 

representerar den lokala utvecklingsstrategin och den sektor med den specifika 

kompetens som medlemmen representerar. Styrelsen fattar beslut om vilka projekt 

som ska beviljas stöd i området. Projekten måste överensstämma med den lokala 

utvecklingsstrategins inriktning. Styrelsen ansvarar för hanteringen av de offentliga 

medel som de förvaltar genom programmet. Styrelsen har även ett 

arbetsgivaransvar över den personal som är anställd på verksamhetskontoret. 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2022-03-08  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 59 Ärende KS 2022-00343 

Uppsikt av verksamheten i Kommunassurans syd 
försäkrings AB 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Ärendet 

Av 6 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) framgår det att kommunstyrelsen 

ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över övriga nämnders samt företags verksamhet.  

Av den anledningen har en skrivelse från styrelsen i det kommunala 

försäkringsaktiebolaget Kommunassurans syd inkommit till kommunen med 

ett uttalande om verksamheten i bolaget 2021. Styrelsen tog beslut vid 

styrelsemöte den 10 februari 2022 att göra bifogat uttalande.  

Samtliga delägarkommuner i det kommunala försäkringsbolaget tillställs 

uttalandet. Uttalandet kan utgöra underlag för kommunstyrelsernas årliga 

beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

informationen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10155 

Uttalande av Kommunassurans styrelse, dok.nr. 10156 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-02-21 2022-00280 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Uppsikt över verksamheten i Kommunassurans syd försäkrings 
AB 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen 

Ärendet 

Av 6 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) framgår det att kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders samt företags verksamhet.  

Av den anledningen har en skrivelse från styrelsen i det kommunala 

försäkringsaktiebolaget Kommunassurans syd inkommit till kommunen med ett 

uttalande om verksamheten i bolaget 2021. Styrelsen tog beslut vid styrelsemöte den 10 

februari 2022 att göra bifogat uttalande.  

Samtliga delägarkommuner i det kommunala försäkringsbolaget tillställs uttalandet. 

Uttalandet kan utgöra underlag för kommunstyrelsernas årliga beslut angående 

kommunal verksamhet i bolagsform 

Beslutsunderlag 

Uttalande av Kommunassurans styrelse 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef Catarina Willman 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 
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Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 
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Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 11 februari 2022 Till ägarkommunerna i Kommunassurans 
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Styrelsens uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021 med anledning av 
ägarkommunernas kommunstyrelsers årliga beslut angående kommunal verksamhet i 
bolagsform 
Kommunassurans dnr. K2022.0006 

 

Styrelsen i det kommunala försäkringsaktiebolaget Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-

0294) har vid styrelsemöte den 10 februari 2022 beslutat att göra följande uttalande beträffande den 

verksamhet som har bedrivits i bolaget under år 2021.  

 

Samtliga delägarkommuner i det kommunala försäkringsbolaget tillställs uttalandet. Uttalandet kan 

utgöra underlag för kommunstyrelsernas årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform.  

 
1. Verksamhetens drift, utveckling och befogenheter 

 

Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet med 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten, såsom 

de är angivna i de för år 2021 gällande bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsordning och ägardirektiv 

har efterlevts. 

 
2. Styrdokument 

 

Kommunassurans nu gällande bolagsordning antogs av årsstämman den 17 maj 2018. Kommunassurans 

nu gällande ägardirektiv antogs av årsstämman den 7 maj 2020. 

 
3. Bolagsstruktur 

 

Kommunassurans har inte bildat eller förvärvat dotterbolag under år 2021. Bolaget har heller inte 

avyttrat eller likviderat dotterbolag under år 2021. Bolaget ingår inte i någon koncernstruktur. 
 
4. Styrelsens arbete 

 

Enligt styrelsens arbetsordning, antagen i maj 2021, ska styrelsen hålla minst fem ordinarie 

sammanträden, dock bör minst sju sammanträden hållas. 

 

Styrelsen har under år 2021 hållit tio protokollförda sammanträden, varav två per capsulam. 
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ommunassurans Syd
Försäkrings AB

5. Ärenden till delägarkommunernas kommunfullmäktige 

 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning innan ett kommunalägt bolag fattar beslut 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Under år 2021 har inte något ärende från 

Kommunassurans överlämnats till delägarkommunernas kommunfullmäktige. 

 
6. Rapportering 

 

Årsredovisning 2021, kallelse till årsstämma 2022, revisionsberättelse och granskningsrapport kommer 

att tillställas respektive delägarkommun i enlighet med vad som stadgas i ägardirektivet.  

 

Årsstämmoprotokoll kommer att tillställas respektive delägarkommun efter att årsstämman har avhållits i 

maj månad 2022. 

 

__________ 

 

Att ovanstående uppgifter är korrekta bekräftas. 

 

Enligt styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 

 

Sändlista 
• Akten K2022.0006 

• Alvesta kommun, genom ekonomichefen 

• Bjuvs kommun, genom ekonomichefen 

• Borgholms kommun, genom ekonomichefen 

• Bromölla kommun, genom ekonomichefen 

• Burlövs kommun, genom ekonomichefen 

• Båstad kommun, genom ekonomichefen 

• Eda kommun, genom ekonomichefen 

• Eslövs kommun, genom ekonomichefen 

• Essugna kommun, genom ekonomichefen 

• Grästorp kommun, genom ekonomichefen 

• Hultsfreds kommun, genom ekonomichefen 

• Hässleholms kommun, genom ekonomichefen 

• Högsby kommun, genom ekonomichefen 

• Hörby kommun, genom ekonomichefen 

• Höörs kommun, genom ekonomichefen 

• Jokkmokk kommun, genom ekonomichefen 

• Karlshamns kommun, genom ekonomichefen 

• Karlskrona kommun, genom ekonomichefen 

• Klippans kommun, genom ekonomichefen 

• Kristianstads kommun, genom ekonomichefen 

• Kävlinge kommun, genom ekonomichefen 

• Laholms kommun, genom ekonomichefen 

• Landskrona stad, genom ekonomichefen 

• Lekeberg kommun, genom 

ekonomichefen                                   

• Lessebo kommun, genom ekonomichefen 

• Ljungby kommun, genom ekonomichefen 

• Lomma kommun, genom ekonomichefen 

• Lunds kommun, genom ekonomichefen 

• Malmö stad, genom ekonomichefen 

• Malung/Sälen kommun, genom ekonomichefen 

• Markaryds kommun, genom ekonomichefen 

• Mönsterås kommun, genom ekonomichefen 

• Olofströms kommun, genom ekonomichefen 

• Osby kommun, genom ekonomichefen 

• Ovanåker kommun, genom ekonomichefen 

• Perstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Ronneby kommun, genom ekonomichefen 

• Simrishamns kommun, genom ekonomichefen 

• Sjöbo kommun, genom ekonomichefen 

• Skinnskattebergs kommun, genom 

ekonomichefen 

• Skurups kommun, genom ekonomichefen 

• Smedjebackens kommun, genom 

ekonomichefen 

• Staffanstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Surahammars kommun, genom ekonomichefen 

• Svalövs kommun, genom ekonomichefen 

• Svedala kommun, genom ekonomichefen 

• Sävsjö kommun, genom ekonomichefen 

• Sölvesborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Tingsryds kommun, genom ekonomichefen 

• Tomelilla kommun, genom ekonomichefen 

• Tranemo Kommun, genom ekonomichefen 

• Trelleborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Uddevalla kommun, genom ekonomichefen 

• Uppvidinge kommun, genom ekonomichefen 

• Vadstena kommun, genom ekonomichefen 

• Valdemarsvik kommun, genom ekonomichefen 

• Vansbro kommun, genom ekonomichefen 

• Varbergs kommun, genom ekonomichefen 

• Vellinge kommun, genom ekonomichefen 

• Vetlanda kommun, genom ekonomichefen 

• Vänersborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Ydre kommun, genom ekonomichefen 

• Ystads kommun, genom ekonomichefen 

• Åstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Åtvidabergs kommun, genom ekonomichefen 

• Älmhults kommun, genom ekonomichefen 

• Älvdalens kommun, genom ekonomichefen 

• Älvsbyns kommun, genom ekonomichefen 

• Ödeshögs kommun, genom 

ekonomichefen                                   

• Örkelljunga kommun, genom ekonomichefen 

• Östra Göinge kommun, genom ekonomichefen 

 

• Halmstads kommun, genom ekonomichefen 

(kopia för kännedom) 

• Styrelseordföranden (kopia för kännedom) 

• VD (kopia för kännedom) 

• Ekonomichefen/vVD (kopia för kännedom) 
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KS Au § 61 Ärende KS 2022-00359 

Sent yrkande i löneöversynen 2022 från Kommunal 
bergslagen 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med 

en fördjupad analys i samband med att arbetet med de kommande 3 årens 

behov i löneöversyn görs. 

Ärendet 

Kommunal har inkommit med ett sent yrkande i löneöversynsprocessen för 

2022. En satsning så här sent i processen innebär att den bör vara generell 

för att inte belasta våra redan hårt belastade chefer mer och försena 

löneöversynsprocessen i sin helhet. 

 

Ytterligare satsningar på löner i Vansbro kommun verkar positivt på 

möjligheterna att rekrytera och behålla personal. I lönekartläggningen har vi 

kunnat förklara de löneskillna-der vi ser men vi har ändå påpekat att vi ser 

samma trend som i övriga landet att kontakt-yrken ofta är lågt värderade.  

 

Innan en satsning genomförs vore det önskvärt att en djupare analys av 

lönerna genom-förs för att använda medlen till att skapa den lönestruktur 

som är önskvärd i Vansbro kommun.  

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

uppdra till förvaltningen att återkomma med en fördjupad analys i samband 

med att arbetet med de kommande 3 årens behov i löneöversyn görs. 

 

Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag. 

Beslutsunderlag 

Personalchef och HR-generalist, tjänsteutlåtande 2022-03-04, dok.nr. 10316 
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TJÄNSTEUTLÅ-
TANDE 

Ärende 

Personalfunktionen/HR 2022-03-04 KS 2022-00276 

Personalchef Lillemor Tännström 

HR-generalist Lina Forsell 
  

Lillemor.tannstrom@vansbro.se   

0281-75004   

   

 

Löneöversyn- Yrkande från Kommunal 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott rekommenderas  

Alternativ 1.  avslå kommunals yrkande 

Alternativ 2.  uppdra till förvaltningen att återkomma med en fördjupad analys i samband 

med att arbetet med de kommande 3 årens behov i löneöversyn görs 

Alternativ 3.  bifalla yrkandet och avsätta medel för satsningen och att satsningen hante-

ras som ett generellt påslag. Finansiering sker 

 3a ur kommunstyrelsens medel till förfogande för 2022 och inarbetas i 

budget för löneöversyn för 2023.  

3b  av överskottsmålet som då kommer uppgå till 4 020 tkr. 

 

Sammanfattning 

Kommunal har inkommit med ett sent yrkande i löneöversynsprocessen för 2022. En 

satsning så här sent i processen innebär att den bör vara generell för att inte belasta våra 

redan hårt belastade chefer mer och försena löneöversynsprocessen i sin helhet. 

Ytterligare satsningar på löner i Vansbro kommun verkar positivt på möjligheterna att re-

krytera och behålla personal. I lönekartläggningen har vi kunnat förklara de löneskillna-

der vi ser men vi har ändå påpekat att vi ser samma trend som i övriga landet att kontakt-

yrken ofta är lågt värderade.  

Innan en satsning genomförs vore det önskvärt att en djupare analys av lönerna genom-

förs för att använda medlen till att skapa den lönestruktur som är önskvärd i Vansbro 

kommun.  

Bakgrund 

Kommunals centrala avtal inför löneöversynen 2022 är 380 kr per heltid/medlem samt yt-

terligare 0,3% som ska fördelas till grupper med yrkesutbildning.  
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Inför löneöversynen 2022 begärdes yrkanden in från de fackliga organisationerna under 

hösten 2021, i enlighet med det årshjul för löneöversynen som finns. Inget yrkande läm-

nades in från Kommunal. Vid inledande överläggningar i januari presenterades de sats-

ningar som beslutats om. Där finns satsningar på motsvarande drygt 100 000 kr riktade 

mot kommunals avtalsområde. Inga ytterligare yrkande lämnades av Kommunal. Senare 

begärde Kommunal kompletterande överläggningar kring löneöversynen. Vid överlägg-

ning den 10 februari inlämnades yrkande från Kommunal om 200 kr extra på heltidslönen 

per medlem.  

En satsning mot kommunals avtalsområde skulle vara välkommet utifrån det vi påtalar i 

lönekartläggningen där vi ser att kontaktyrken ofta är lågt värderade.  

Kommunals yrkande innebär en uppskattad kostnad för 2022 på 646 000 kr (inom kom-

munals avtalsområde). I det fall som yrkandet ska bifallas behöver kostnaden för yrkan-

det finansieras utanför tilldelad budget för löneöversynen.  

En satsning på kommunals avtalsområde så här sent i processen innebär att satsningen be-

höver fördelas generellt för att inte cheferna ska behöva göra om hela sitt lönesättningsar-

bete. Det skulle försena processen och skapa mycket irritation hos chefer som behöver 

göra om arbetet.  

I jämförelser med andra kringliggande kommuner ser vi att vi ligger mer eller mindre bra 

till inom olika yrkeskategorier. Varför en eventuell satsning bör riktas mot de grupper där 

vi ligger sämre till.  

Utifrån de värderingar av yrken som gjordes inför lönekartläggningen i höstas kan vi se 

ett behov av omarbetning av vår lönestege och en översyn av ingångslönerna.  

En eventuell satsning behöver användas för att utveckla vår lönestruktur, vilket ett gene-

rellt påslag inte bidrar till.   

Ett uppdrag att analysera de kommande tre årens behov i löneöversynen har utdelats och 

ska genomföras under våren. Utifrån det man ser där behöver satsningar genomföras.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för Kommunals yrkande beräknas till 646 000 kronor för 2022 (9 månader) 

och för 2023 uppgår kostnaden till 861 000 kronor för helårseffekt. 

Medel för löneöversyn budgeteras centralt och är beslutade i den Strategiska planen av 

kommunfullmäktige, löneöversynsmedel är inte en del av kommunstyrelsens budget. Me-

del för en utökad satsning ryms inte inom den budgeten.  

Eventuell finansiering av yrkandet kan ske av kommunstyrelsens medel till förfogande 

för 2022 och inarbetas i budget för löneöversyn för 2023. Kommunstyrelsen medel till 

förfogande uppgår till 6,1 mkr. Alternativ 3A innebär att denna post minskas med 646 tkr 

innevarande år.  

Finansiering kan även ske av överskottsmålet som kommunfullmäktige beslutat om. 

Nedanstående tabell visar hur det budgeterade överskottet påverkas av beslutsalternativ 

3B. Tabellen nedanför den är den beslutade strategiska planen.  
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tkr

Budget 

2022

ÅRETS RESULTAT 4 666

Överskott i procent av skatteintäkter 0,99%

Äskande från Kommunal 646               

Årets resultat efter Kommunals äskande 4 020            

Vilket motsvarar procent för överskottet 0,85%

tkr Budget 2022

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -520

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen -3 000

Utbildning, kultur och fritid -132 679

Socialt stöd och omsorg -184 812

Samhällsbyggnad -11 746

Kommunkansli -36 727

Intern service -41 195

Kollektivtrafik -3 497

Jord- och skogsbruksfastigheter 0

Vansbro stadsnät 0

Strategisk utveckling -1 000

KS Förfogande -6 100

KOMMUNSTYRELSEN -420 756

BRAND -9 180

JÄVSNÄMND -90

ÖVERFÖRMYNDARE -1 326

REVISION -609

VALNÄMND -120

Summa -432 601

FINANSIERING

Pensionskostnader -5 800

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -13 900

Löneökningar -12 500

Minskat PO påslag

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -464 801

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 470 974

Finansiella kostnader och intäkter -1 604

Borgensavgift 571

Ränta pensionsavsättning -474

ÅRETS RESULTAT 4 666



 

Protokoll Sida 1 (2) 

2022-03-08  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 62 Ärende KS 2022-00310 

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska 
insats 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fastställer patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska insats 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att inkomma med en 

månatlig handlingsplan gällande elevhälsan. 

Ärendet 

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är 

en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett 

under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten 

och vilka resultat som nåtts. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer 

patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2021. 

 

Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

uppdra till förvaltningen att inkomma med en månatlig handlingsplan 

gällande elevhälsan. 

 

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

Enhetschef elevhälsan, tjänsteutlåtande 2022-02-17, dok.nr. 10101 

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2021, dok.nr. 10106 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Elevhälsan 2022-02-17 KS 2022-00253 

Enhetschef/skolsköterska 
Elisabeth Hekkala 

  

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

0281-75347   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska 
insats 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska insats 2021. 

Ärendet 

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är 

en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett 

under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten 

och vilka resultat som nåtts. 

Bakgrund 

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är 

en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett 

under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten 

och vilka resultat som nåtts. Patientsäkerhetsberättelsen behöver inte skickas 

in till någon annan myndighet men ska finnas tillgänglig hos vårdgivaren i 

det fall den efterfrågas av medarbetare, medborgare, journalister etcetera. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2021 

Beslutet ska expedieras till: 

Elisabeth Hekkala, enhetschef elevhälsan/MLA 

Lars Lisspers, sektorchef lärande 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Inledning 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under respektive rubrik.  
Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt 
att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta 
del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
 
 
 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella samverkansgruppen 
(NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 

Elevhälsans medicinska insatser, EMI, har under året varit kraftigt underbemannad vilket lett att 

verksamheten inte klarat av att bedrivas i den omfattning som lagen förespråkar. En vårdskuld till elever 

har byggts upp. Bristen har uppmärksammats genom avvikelse. På grund av brist på skolsköterska med 

medicinskt ledningsansvar har ett systematiskt kvalitetsarbete ej bedrivits. 

De medicinska insatserna som har prioriterats har varit vaccinationer och hälsobesök men även dessa 

insatser har inte kunnat utföras enligt utarbetat basprogram. I mycket hög grad har det förebyggande och 

främjande arbetet ej kunnat utföras. Till viss del har den rådande pandemin påverkat verksamheten genom 

att planerade besök har fått ställas in. 

För det kommande verksamhetsåret ligger en plan upprättas för hur verksamheten ska komma i kapp med 

de insatser som släpar efter och komma i fas med insatser enligt basprogrammet. För att klara detta 

kommer verksamheten att behöva bemannas upp. Även nästkommande år kommer insatser att behöva 

prioriteras där vaccinationer och hälsokontroller av de yngre eleverna prioriteras för att i tidig ålder 

upptäcka behov av insatser. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet 

vårdskador. 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 

målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 

identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 

ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Elevhälsans medicinska insatser är en del i elevhälsan. Elevhälsan ska bidra till att 

skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för 

att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtförhållanden. I det individuellt 

inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande 

och utveckling. Elevhälsans medicinska insatser ska utföras sakkunnigt och i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

Vårdgivare för elevhälsans medicinska insats är kommunstyrelsen. Sektorchef lärande har uppdraget 

som verksamhetschef och därmed ytterst ansvarig tjänstperson. Från och med november 2021 finns 

utsedd enhetschef tillika skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, MLA, med ansvar för den 

samlade elevhälsan. I MLA-uppdraget ingår att ansvara för det systematiska kvalitetsledningssystemet 

samt patientsäkerhetsarbetet.  

Skolläkare ansvarar för de medicinska insatserna som åvilar denne.  

För arbetet med vårdhygien har Vansbro kommun ett avtal med Vårdhygien Region Dalarna som 

tillhandahåller stöd, utbildning och rådgivning. 

Vansbro kommun har ett avtal med Region Dalarna gällande patientnämnd. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

För att förebygga vårdskador finns rutiner upprättade för hur barnhälsovårdsjournaler, 

skolhälsovårdsjournaler och andra hälso- och sjukvårdsjournaler ska rekvireras och hanteras. 

Rutiner för samverkan med övriga delar inom skolan vid in- och utskrivning av elever är bristfällig 

och det finns risk att elever inte uppmärksammas i tid av EMI. 

Rutiner för samverkan med andra verksamheter inom kommunen såsom socialtjänsten och 

Regionens olika verksamheter behöver utvecklas för att säkerställa samordnad och god vård. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Rutiner för dokumenthantering finns upprättad både gällande digital journal och pappersjournal. 

Rutiner och system för loggning saknas. 
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En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 

Regelbundna träffar verksamhetschef och skolsköterskor har hållits. 

 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 

personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 

arbete.  

Under året har det saknats bemanning i tillräcklig omfattning. Verksamheten och 

insatser till elever har begränsats och vissa insatser prioriterats. Under året har ingen 

kompentensutveckling prioriterats. 

 

Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 

delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 

vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  

 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

Av basprogrammet för elevhälsans medicinska insats framgår vilka aktiviteter och insatser som ska 

erbjudas i de olika årsklasserna. Årligen beskrivs när detta ska ske i ett årshjul. Rutiner för hur 

vårdnadshavare och elever ska göras delaktiga planerade insatser finns upprättade.  

 

Rutiner för hantering av klagomål och avvikelser finns upprättade, dock saknas rutiner för hur 

elev/vårdnadshavare ska göras delaktig i hanteringen.  

 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs 

för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 

verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra verksamheter, nationella 

och regionala uppgifter. 

Under året har inga egenkontroller utförts och det saknas ett systematiskt arbetssätt med att identifiera 

risker, vidta åtgärder och följa upp resultat. 

 

 

  



7 
 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 

kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 

som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 

patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.  

 

Rutiner för att rapporter händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador finns upprättade. Under 

året har inga rapporter upprättats. Orsaken har främst varit personalbrist och avsaknad av sköterska med 

medicinskt ledningsansvar under största delen av året.  

Relevanta riskområden i nuläget är främst bemanning och avsaknad av ett systematiskt kvalitetsarbete där 

risker identifieras och analyseras som ska ligga till grund för förbättringsarbete. 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 

patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 

patientsäkerheten.  

 

Genom de hälsoenkäter och hälsoundersökningar som ska genomföras både bland elever och 

vårdnadshavare i förskoleklass, åk 4, åk 7 och gymnasiet åk 1 erhåller elevhälsans medicinska insats 

kunskap om elevers mående och hälsa. Framöver kommer dessa att genomföras digitalt för att på så vis 

öka tillgänglighet och förhoppningsvis höja svarsfrekvens. Resultat av hälsoenkäter ska sammanställas och 

utgöra underlag för förebyggande och främjande arbete. 

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 

och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 

viktigt att agera på störningar i närtid.  

 

Det förebyggande arbete som åligger verksamheten är att utföra riktade 

hälsokontroller i förskoleklass, åk 1, åk 4, åk 7 och gymnasiet åk1 samt att erbjuda vaccinationer enligt det 

allmänna vaccinationsprogrammet för barn. På grund av otillräcklig bemanning har de flesta 

hälsokontroller uteblivit. Framgent behöver verksamheten bemannas och organiseras så att det inte 

uppstår luckor i insatser till vissa skolor. 

 

Journalsystemet PMO är centralt i elevhälsans medicinska insatser för att dokumentera och hantera behov 

av insatser. I nuläget finns endast en systemadministratör vilket med för sårbarhetsrisk. Framöver behöver 

fler personer ha administratörskunskap och behörighet för att säkerställa att systemet fungerar optimalt. 

 

Ansvaret för introduktion av ny personal har endast legat på skolsköterska med MLA vilket medför en 

sårbarhetsrisk. Framöver behöver samtliga skolsköterskor vara delaktiga i introduktion för att säkerställa 

att ny personal sätts in i rutiner och processer. 
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Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 

sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 

bli följden av händelsen.  

 

Verksamheten har idag inte ett genomarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Risker 

bedöms av enskild medarbetare som lyfts upp på arbetsplatsträff löpande under året. 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 

och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 

hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 

att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar. 

 

Avvikelser och klagomål utreds och ligger till grund för förbättringsåtgärder.   

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Inkomna avvikelserapporter ska sammanställas och analyseras för att verksamheten ska kunna se 

mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. MLA ansvarar för att det görs 

analys och sammanställning. Syftet är att identifiera, analysera och förbättra rutiner som har betydelse 

för patientsäkerheten. 

Analys av avvikelser, klagomål och synpunkter ska vara en stående punkt på dagordningen på 

arbetsplatsträffar. MLA ansvarar för att inför arbetsplatsträffar sammanställa inkomna rapporter och 

åtgärder. På arbetsplatsträffen analyseras materialet i arbetsgruppen för att eventuellt kunna identifiera 

ytterligare brister/risker i verksamheten som behöver åtgärdas. Åtgärdsplan och resultat dokumenteras 

och följs upp i arbetsgruppen. 

En sammanställning av arbetet med avvikelser görs årsvis av MLA och dokumenteras i 

patientsäkerhetsberättelsen som ska godkännas av ansvarig nämnd, vårdgivaren. 

Under 2021 har inga avvikelser rapporterats. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Inkomna klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att verksamheten ska kunna 

se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. MLA ansvarar för att det görs 

analys och sammanställning. Syftet är att identifiera, analysera och förbättra rutiner som har betydelse 

för patientsäkerheten. 

Analys av klagomål och synpunkter ska vara en stående punkt på dagordningen på arbetsplatsträffar. 

MLA ansvarar för att inför arbetsplatsträffar sammanställa inkomna rapporter och åtgärder. På 

arbetsplatsträffen analyseras materialet i arbetsgruppen för att eventuellt kunna identifiera ytterligare 

brister/risker i verksamheten som behöver åtgärdas. Åtgärdsplan och resultat dokumenteras och följs 

upp i arbetsgruppen. 



9 
 

En sammanställning av arbetet med klagomål och synpunkter görs årsvis av MLA och dokumenteras i 

patientsäkerhetsberättelsen som ska godkännas av ansvarig nämnd, vårdgivaren. 

Under 2021 har inga klagomål eller synpunkter rapporterats. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 

anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 

funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang 

beskrivs detta som resiliens.  

Verksamheten har flera områden att utveckla för att klara utmaningar framöver. Inte 

minst handlar det om att säkerställa att det finns bemanning i tillräcklig omfattning och att 

kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling inom flera områden. Ett första steg blir att identifiera vilka 

områden som behöver stärkas och utvecklas för ökad patientsäkerhet. 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Verksamheten har varit underbemannad en längre tid vilket lett fram till en vårdskuld och brister i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Målet för 2022 är därför att säkerställa att det finns bemanning i tillräcklig 

omfattning. Att elever får de insatser som åligger verksamheten enligt basprogrammet och i dialog med 

vårdgivaren göra de prioriteringar som blir nödvändiga för att komma ikapp. Att påbörja arbetet med att 

upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med författning. 

 

 

 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2022-03-08  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS Au § 63 Ärende KS 2022-00299 

Avvikelserapport elevhälsan 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har mottagit information om läget gällande avvikelse 

inom elevhälsans medicinska insats enligt rapport daterad 2022-02-10. 

Ärendet 

Avvikelserapport har inkommit som rör brister inom skolhälsovården. Av 

rapporten framgår att verksamheten sedan november 2020 inte har kunnat 

utföra de insatser som enligt basprogrammet ska erbjudas elever i Vansbro 

kommun. Skälet till att detta inte har skett är att verksamheten har varit 

kraftigt underbemannad. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 

de har mottagit information om läget gällande avvikelse inom elevhälsans 

medicinska insats enligt rapport daterad 2022-02-10. 

Beslutsunderlag 

Enhetschef elevhälsan, tjänsteutlåtande 2022-02-18, dok.nr. 10090 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Elevhälsan 2022-02-18 KS 2022-00252 

Enhetschef/skolsköterska 
Elisabeth Hekkala 

  

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

0281-75347   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Avvikelserapport elevhälsan 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen har mottagit information om läget gällande avvikelse 

inom elevhälsans medicinska insats enligt rapport daterad 2022-02-10. 

Ärendet 

Information gällande avvikelse inom elevhälsans medicinska insatser, 

skolhälsovården. 

Bakgrund 

Avvikelserapport har inkommit som rör brister inom skolhälsovården. Av 

rapporten framgår att verksamheten sedan november 2020 inte har kunnat 

utföra de insatser som enligt basprogrammet ska erbjudas elever i Vansbro 

kommun. Skälet till att detta inte har skett är att verksamheten har varit 

kraftigt underbemannad. 

Konsekvenser 

Vårdgivaren, kommunstyrelsen, har enligt lag en skyldighet att utreda 

avvikelser enligt Lex Maria om det finns risk för vårdskada eller att 

vårdskada har skett. Utredning utförs av skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar, MLA. När utredningen är klar fattas beslut om ärendet ska 

rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslutet fattas på 

delegation av MLA alternativt skolchef. 

Beslutsunderlag 

Avvikelserapport 2022-02-10 

Beslutet ska expedieras till: 

Elisabeth Hekkala, enhetschef/skolsköterska, MLA 

Lars Lisspers, skolchef 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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KS Au § 64 Ärende KS 2022-00354 

HME-enkät övergripande 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen kring 2021-års HME-

resultat. 

Ärendet 

Varje år görs, som en del i uppföljningen av arbetsmiljöarbetet, en HME-

enkät. Alla medarbetare får en länk till en enkät där de helt anonymt svarar 

på frågorna. HME-enkäten ska sedan redovisas på alla arbetsplatsträffar där 

en handlingsplan även ska tas fram. 

  

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras 

till kommunstyrelsen i mars. I den uppföljningen ingår även HME-resultatet, 

rapporterade tillbud, arbetsskador på övergripande nivå.  

 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de 

tagit del av informationen kring 2021-års HME-resultat. 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10196 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Personalfunktionen  2022-02-21 ange ärende 

Personalchef Lillemor Tännström   

lillemor.tannstrom@vansbro.se   

Tel: 0281-75004   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Redovisning HME-resultat övergripande nivå 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen kring 2021-års HME resultat 

Ärendet 

Varje år görs, som en del i uppföljningen av arbetsmiljöarbetet, en HME-enkät. Alla 

medarbetare får en länk till en enkät där de helt anonymt svarar på frågorna. HME-

enkäten ska sedan redovisas på alla arbetsplatsträffar där en handlingsplan även ska tas 

fram.  

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras till 

kommunstyrelsen i mars. I den uppföljningen ingår även HME-resultatet, rapporterade 

tillbud, arbetsskador på övergripande nivå.  

 
Bild 1. HME-resultat 2021 totalt Vansbro kommun, spindeldiagram   
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Resultat HME övergripande 

Totalindex för HME enkäten 2021 är detsamma som 2020, det vill säga 77.  

Tittar man på de olika frågorna ser man dock vissa skillnader.  

Fler medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. Det kan ha ett samband med det arbete 

som görs i alla verksamheter kring grunduppdrag. Fler lär också nytt och utvecklas i sitt 

dagliga arbete, liksom att en ser fram emot att gå till arbetet.  

Däremot sjunker resultatet för om närmaste chef visar uppskattning för medarbetares 

arbetsinsatser.  

Fackliga företrädare lyfter på CSAM 2022-02-07 att denna fråga är väldigt svår då olika 

människor uppfattar uppskattning på olika sätt och har olika stort behov av bekräftelse.  

Totalt sett svarade 400 medarbetare på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 61,1% 

Varje sektor ska analysera sitt resultat och göra en handlingsplan. 

 

 

 
Bild 2. HME-resultat 2021 totalt Vansbro kommun, stapeldiagram 
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KS Au § 65 Ärende KS 2022-00095 

Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik från 
Region Dalarna 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för ställningstagande. 

Ärendet 

Vansbro kommun ges möjlighet att yttra sig i tilläggsavtalet med tillhörande 

bilagor, kopplat till huvudavtalet mellan Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner avseende förtydligande av ansvar, samråd och ekonomiska 

effekter, konsekvenser av skatteväxlingen av kollektivtrafiken i Region 

Dalarna. 

 

Remissvaret omfattar följande: 

- Tilläggsavtalet  

- Samverkansbilaga (bilaga2) 

- Beskrivning av fördelningsnyckel (bilaga3) 

- Tillägg till skolskjutsreglementet  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2022-02-18, dok.nr. 10153 

Förslag till yttrande 2022-02-21, dok.nr. 10152 

Bilaga 1, Huvudavtal, dok.nr. 9452 

Bilaga 2, Samverkansbilaga, dok.nr. 9453 

Bilaga 3, Beskrivning av fördelningsnyckel, dok.nr. 9454 

Avtal uppdrag samverkan och finansiering för den regionala 

kollektivtrafiken i Dalarna, dok.nr. 9455 

Tillägg till skolskjutsreglementet för Dalarnas kommuner, dok.nr. 9456 

Missiv 2021-10-27, dok.nr. 9199 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor samhälle  2022-02-18 KS 2021–01256 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

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

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik – dnr 
RD21/05246 

Rekommendation till beslut 

Vansbro kommun överlämnar yttrande över förslag om tilläggsavtal 

gällande kollektivtrafik mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner. 

Ärendet 

Vansbro kommun ges möjlighet att yttra sig i tilläggsavtalet med tillhörande 

bilagor, kopplat till huvudavtalet mellan Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner avseende förtydligande av ansvar, samråd och ekonomiska 

effekter, konsekvenser av skatteväxlingen av kollektivtrafiken i Region 

Dalarna. 

Remissvaret omfattar följande: 

 Tilläggsavtalet  

 Samverkansbilaga (bilaga2) 

 Beskrivning av fördelningsnyckel (bilaga3) 

 Tillägg till skolskjutsreglementet  

Bakgrund 

Tilläggsavtalet mellan Regionen och Kommunerna innebär förtydligande 

och förändring av tidigare tecknat avtal mellan Region Dalarna (tidigare 

Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och 

ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken kopplat till 

Huvudavtalet. Vansbro kommun har getts möjlighet att yttra sig. Förslaget 

till yttrande hanterades på kommunstyrelsens informationsdag 8 februari. 

Synpunkter som inkom berörde vikten av kostnadseffektiv ändamålsenlig 

kollektivtrafik. 

Förvaltningen har i samverkan med övriga Dalakommuner arbetet fram ett 

slutgiltigt förslag om yttrande daterat 2022-02-21, bifogat  

Beslutsunderlag 

Yttrande (daterat 2022-02-21) över förslag till avtal gällande kollektivtrafik 

– dnr RD21/05246  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:per-erik.nilsson@vansbro.se
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Beslutet ska expedieras till: 

Kommunens remissvar ska vara regionens arbetsgrupp tillhanda senast 

2022-03-31 via e-post 

Region.dalarna@regiondalarna.se. Ange dnr RD21/05246 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:Region.dalarna@regiondalarna.se
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KS Au § 66 Ärende KS 2022-00093 

Remiss avseende Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
2022-2033 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för ställningstagande. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärende om remiss avseende 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2033. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

Region Dalarna Kollektivtrafikförvaltningen, Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2022-2031, 2021-12-28, missiv, dok.nr. 9459 

Region Dalarna Kollektivtrafikförvaltningen, Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031, remissutgåva, dok.nr. 

9198 
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KS Au § 67 Ärende KS 2022-00353 

Remiss Strategi för hållbar smart specialisering i 
Dalarna 2022-2028 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen överlämnar yttrande till Region Dalarna enligt utarbetat 

förslag till remissvar, daterat 2022-02-21. 

Ärendet 

Region Dalarna är som regionalt utvecklingsansvarig den aktör som ansvarar 

för att en strategi för smart specialisering utarbetas och genomförs. 

  

Med smart specialisering avses ett arbetssätt syftande till att förstärka 

regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera 

kunskapsområden med potential att utvecklas och växa. 

 

Nuvarande strategi sträckte sig fram till och med år 2020 men har förlängts i 

avvaktan på att ny strategi fastställs av Region Dalarnas nämnd för regional 

utveckling. 

 

Ett förslag till ny strategi utarbetades under 2021 och länets kommuner ges i 

en remissrunda möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Det svaret ska ha 

kommit regionen till handa senast 25 mars 2022. 

 

Strategin fastställs av Region Dalarnas nämnd för regional utveckling och 

förväntas träda i kraft under juni månad innevarande år. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

överlämna yttrande till Region Dalarna enligt utarbetat förslag till remissvar, 

daterat 2022-02-21. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10192 

Förslag till yttrande 2022-02-21, dok.nr. 10193 

Remissutgåva Strategin för hållbar smart specialisering i Dalarna 2022-2028, 

dok.nr. 10194 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2022-02-21 KS 2022-00171 

Kommunsekreterare  
Mikael Granath 

  

mikael.granath@vansbro.se   

0281-75008   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Remiss Strategi för hållbar smart specialisering i Dalarna 
2022-2028 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar yttrande till Region Dalarna enligt utarbetat 

förslag till remissvar, daterat 2022-02-21. 

Ärendet 

Region Dalarna är som regionalt utvecklingsansvarig den aktör som 

ansvarar för att en strategi för smart specialisering utarbetas och genomförs.  

Med smart specialisering avses ett arbetssätt syftande till att förstärka 

regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera 

kunskapsområden med potential att utvecklas och växa. 

Nuvarande strategi sträckte sig fram till och med år 2020 men har förlängts i 

avvaktan på att ny strategi fastställs av Region Dalarnas nämnd för regional 

utveckling. 

Ett förslag till ny strategi utarbetades under 2021 och länets kommuner ges i 

en remissrunda möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Det svaret ska ha 

kommit regionen till handa senast 25 mars 2022. 

Strategin fastställs av Region Dalarnas nämnd för regional utveckling och 

förväntas träda i kraft under juni månad innevarande år. 

Bakgrund 

Region Dalarna skickade remissen till kommunen den 1 februari 2022. 

Remissen skickades sedan till gruppledarna för de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige. Partierna gavs då möjlighet att 

inkomma med sina synpunkter på den remiss som skickats från regionen. 

Sista svarsdatum angavs till den 16 februari. 

Inget av partierna valde att inkomma med synpunkter till kommunen. 

Ett förslag till remissvar har sedermera utarbetats av kommunstyrelsens 

ordförande. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Slutsats 

Då ingen utredning av ärendet gjorts inom förvaltningen och inget av 

partierna representerade i kommunfullmäktige valt att inkomma med 

synpunkter, föreslås att kommunen heller inte yttrar sig i ärendet till Region 

Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Remissmissiv med frågor och sändlista 

Analys, Smart specialisering i Dalarna 

Remissutgåva av Strategin för hållbar smart specialisering i Dalarna 2022-

2028 

Rapport, Innovation i livsmedelskedjan 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2022-02-21 

Diversifieringsmöjligheter i Värmland, Dalarna och Gävleborg, 2021-04-12 

Beslutet ska expedieras till: 

Region Dalarna 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Förslag daterat 2022-02-21 

Svarsmall för remiss – Strategi för hållbar smart specialisering i Dalarna  2022-2028, Dnr RUN2022/8 

 

Organisationens namn: Vansbro kommun 

Kontaktperson: 

Telefonnummer:  

E-postadress:  

 

Skriv era svar direkt under varje fråga. 

Skicka era svar senast 22-03-25 till region@dalarna.se 

Ange diarienummer RUN2022/8 i ämnesraden. 

 

Vansbro kommuns yttrande avseende remiss ” Strategi för hållbar 

smart specialisering i Dalarna 2022-2028” 

1. Övergripande frågor  
Anser ni att strategin som helhet är utformad för att möta de förväntningarna på smart specialisering 

som EU-kommissionen har? Se nedanstående text: 

Regionen identifierar och prioriterar sektorer och teknologier baserat på befintliga styrkeområden 

och nya utvecklingsmöjligheter med det övergripande syftet att kraftsamla investeringar och 

innovationsåtgärder för att skapa långsiktig konkurrenskraft, en hållbar och jämställd arbetsmarknad 

med fler jobb och bättre utvecklingsmöjligheter för regionens invånare. 

Är det någon typ av insatser eller perspektiv som saknas i strategin för att Dalarna ska bli 

framgångsrikt i enlighet med strategins intentioner?  

Ser ni om det finns mål eller intressekonflikter inbyggda i strategin som behöver lyftas upp 

och hanteras?  
Svar: Inte direkt i kopplat till strategin men när det gäller prioriteringar i länet i stort, framför allt då 

i infrastruktur och tillgänglighetsfrågor. 

Har ni ytterligare inspel om strategin och hur vi tillsammans kan utveckla Dalarna?  
Svar: Det var inte lätt att förstå hur detta underlag med alla bilagor skall läsas.  

Ett medskick är att infrastrukturfrågorna är en grund för hur hela länet skall kunna utvecklas, 

kompetensförsörjning säkras, utveckling av besöksnäringen mm. Att vi i alla frågor måste se hela 

länet och ta vara på varje områdes specifika kompetenser.  



Förslag daterat 2022-02-21 

2. Entreprenöriella möjligheter 

Vilken potential ser ni i att ta ett mer samlat grepp för att mobilisera de resurser vi har inom 

smart specialisering för att stödja större entreprenöriella möjligheter i Dalarna?  

Svar: Det finns en stor potential om det sker i samverkan med andra och med stor delaktighet som ger 

synliga resultat. 

3. Operativt genomförande 
Hur ser ni på det plattformsbaserade arbetssättet som föreslås i strategin? Vilka för- 

och nackdelarna ser ni och hur kan vi kompensera för eventuella nackdelar?   

Svar: Det måste vävas in i utvecklingsarbeten som redan pågår. Har inventering skett av befintligt 

utvecklingsarbete i länet? Detta plattformsbaserade arbetssätt, kan det dockas på, modifieras 

alternativt ersätta befintligt utvecklingsarbete?  

Vår erfarenhet är att våra företag i kommunen (näringslivet) har fullt upp och vi vet att deras 

engagemang är starkt kopplat till att de ser att det faktiskt händer saker. Det får inte bli parallella 

arbeten som pågår. Allas vår tid är värdefull. Arbete måste vara effektivt och resultatinriktat. 

4. Kommunikation för att driva på utvecklingen 
Hur ser ni på behovet av en starkare samordning av de kommunikationsresurser som finns i 

Dalarna med syftet att stärka samordning och genomförandet av smart specialisering och att 

göra Dalarna mer känt för våra styrkor?  
Svar: Samordning är mycket viktigt. Det är också viktigt för beslutandenivån att man vet vad som 

faktiskt pågår i länet, där finns idag stora kunskapsluckor. Bara genom att göra det känt på länsplanet 

så har vi växlat upp ett första steg. 

Tillgång till finansiering 
Hur ser ni på behovet av att bygga ökad kapacitet för att Dalarna ska bli ännu bättre på att 

hämta hem den finansiering som behövs för att genomföra strategin?  

Svar: Det är givet att arbetet kostar pengar men finns det saker vi gör idag som vi ska sluta göra, som 

inte ger den effekt man önskar? Går det att omfördela medel? Vi ser inte att det skall byggas upp 

någon stor ny enhet på regionen, men givetvis behövs resurser för att söka externa medel samt resurs 

för samordning. Det är viktigt att det operativa arbetet görs i hela länet och att det följs upp att så 

verkligen sker. 

Monitorering, utvärdering och lärande 
Hur ser ni på behovet av monitorering, utvärdering och lärande? 
Svar: Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är av stor viktigt, tidigt för att veta om man är på rätt 

spår och kunna vara flexibla för att hitta fungerande arbetssätt. Att man inte fastnar i organisation 

utan har fokus på att vara flexibla möjliggörare. 
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KS Au § 68 Ärende KS 2022-00270 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Påbyggnad och ombyggnad Bäckaskogs särskilda boende. 

 

Nuläge 

Flytten av de boende till Hus 01 är genomförd. Alla ytor som ska lämnas 

över till entreprenören och ingå i entreprenadområdet är tömda och ur 

städade. Startbesked för att få påbörja arbeten enligt bygglovet är nu erhållet. 

Entreprenören har påbörjat etablering av arbetsområdet med bodar och ytor 

för placering av containrar med mera. Ett möte har genomförts mellan 

parterna där en syn har gjorts på samtliga ytor som berörs av entreprenaden. 

Detaljprojekteringen har påbörjats av entreprenören.  

 

Informationsmöten har genomförts med kommunens hyresgäster i 

fastigheten. De är även inplanerade löpande. Nya parkeringsytor är 

iordningställda vid Joffsen. Det är personalparkeringar som ersätter de som 

har tagits i anspråk för entreprenaden vid Bäckaskog.   

Upphandling av inredning och utrustning till toalett/badrum som inte ingår i 

byggentreprenaden pågår.    

 

Framtid 

Behovet av ytterligare cirka 30 särskilda boende platser behöver utredas 

gällande placering och när i tid det är möjligt att starta en byggnation. Även 

om det ska iordningställas ett tillagningskök på Bäckaskog.  

 

Ekonomi 

Betalningsplan för entreprenaden är framtagen. Betalning sker efter utfört 

arbete. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
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Beslutsunderlag 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2022-02-21, dok.nr. 10095 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Service 2022-02-21 Ks 2022-00270 

Sektorchef Olle Wiking   

olle.wiking@vansbro.se   

Tel: 0281-75212   

 

 Kommunstyrelsen 
 

Styrgrupp Bäckaskog 

 

Rekommendation till beslut 

Ta redovisad information till protokollet. 

 

Ärendet 

Påbyggnad och ombyggnad Bäckaskogs särskilda boende. 

Nuläge 

Flytten av de boende till Hus 01 är genomförd. Alla ytor som ska lämnas över till 

entreprenören och ingå i entreprenadområdet är tömda och ur städade. Startbesked för 

att få påbörja arbeten enligt bygglovet är nu erhållet. Entreprenören har påbörjat 

etablering av arbetsområdet med bodar och ytor för placering av containrar med mera. 

Ett möte har genomförts mellan parterna där en syn har gjorts på samtliga ytor som 

berörs av entreprenaden. Detaljprojekteringen har påbörjats av entreprenören.  

Informationsmöten har genomförts med kommunens hyresgäster i fastigheten. De är 

även inplanerade löpande. Nya parkeringsytor är iordningställda vid Joffsen. Det är 

personalparkeringar som ersätter de som har tagits i anspråk för entreprenaden vid 

Bäckaskog.   

Upphandling av inredning och utrustning till toalett/badrum som inte ingår i 

byggentreprenaden pågår.    

Framtid 

Behovet av ytterligare cirka 30 särskilda boende platser behöver utredas gällande 

placering och när i tid det är möjligt att starta en byggnation. Även om det ska 

iordningställas ett tillagningskök på Bäckaskog.  

Ekonomi 

Betalningsplan för entreprenaden är framtagen. Betalning sker efter utfört arbete. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Beslutet expedieras till: 

Kommunchef Catarina Willman 

Tf Äldreomsorgschef Lena Forsell 

Ekonomichef Erik Mååg 

Sektorchef service Olle Wiking 
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KS Au § 69 Ärende KS 2022-00387 

Fördjupad analys av övertagande av Bergheden 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Den 1 april 2022 kommer kommunen att överta driften av det särskilda 

boendet Bergheden samt hemtjänsten i Äppelbo. En upphandling gjordes 

under första halvåret 2021, i syfte fortsatt extern drift, men inga anbud 

inkom. Ett förhandlat förfarande inleddes då med olika aktörer men inget 

intresse fanns från marknaden (Dnr KS 2021-00686). 

 

I ett tidigare ärende ”Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden” (KS 

2021-01519) redovisades kostnadsökningen för att ta över driften av det 

särskilda boendet och hemtjänsten. Kostnaden mot budget för det särskilda 

boendet antas överstiga budget med 280 000 kronor under år 2022. 

Kostnaden för hemtjänsten befarades överstiga budget med 1 060 000 kronor 

under år 2022. Hemtjänsten kommer dock att vara stationerad i Äppelbo och 

inga reskostnader kommer att tillkomma och detta gör att hemtjänsten nu 

förväntas överstiga budget med 670 000 kronor. 

 

Efter redogörelse av ovanstående ärende uppkom flera frågor. Verksamheten 

har då gjort en djupare analys.  

 

2010 togs ett förslag fram på att flytta den kommunala hemtjänsten och 

särskilda boendet i Äppelbo till centrala Vansbro och genom skalfördelar 

spara 2 miljoner kronor årligen. Förslaget skrotades till fördel för 

upphandling av entreprenaddrift med samma besparing som flytten skulle 

genererat. 2012 påbörjades entreprenaddriften av 16 platser särskilt boende 

och hemtjänst på Bergheden i Äppelbo. 

 

Det första avtalet med entreprenören från år 2012, på 4+2 år förlängdes inte, 

troligtvis på grund av utmaningar för entreprenören att få ekonomi i 

verksamheten. Inför avtalsutgången 2016 genomfördes en ny upphandling 

och i den höjdes ersättningen för det särskilda boendet med cirka 18% vilket 

motsvarar cirka 1,3 miljoner kronor. Ersättningen för hemtjänst förblev i 

princip oförändrad. 
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Kostnaden för hemtjänsten har legat på en stadig nivå runt 2,7 miljoner 

kronor årligen fram till 2021 då volymförändringar föranledde en ökning till 

3,8 miljoner kronor. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tf. sektorchef äldreomsorg och biträdande sektorchef, 

tjänsteutlåtande, dok.nr. 10317 

Fördjupad analys övertagande Bergheden, dok.nr. 10318 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Äldreomsorg / 
Ekonomifunktionen 

 
välj datum ange ärende 

Ekonomichef Erik Mååg, TF 
sektorchef Lena Forsell, Bitr. 
sektorchef Marcus Kock 

  

   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Fördjupad analys övertagande Bergheden  

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de tagit del av informationen 

Ärendet 

Den 1 april 2022 kommer kommunen att överta driften av det särskilda boendet 

Bergheden samt hemtjänsten i Äppelbo. En upphandling gjordes under första halvåret 

2021, i syfte fortsatt extern drift, men inga anbud inkom. Ett förhandlat förfarande 

inleddes då med olika aktörer men inget intresse fanns från marknaden. (Dnr KS 2021-

00686) 

I ett tidigare ärende ”Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden” (KS 2021-

01519) redovisades kostnadsökningen för att ta över driften av det särskilda boendet 

och hemtjänsten. Kostnaden mot budget för det särskilda boendet antas överstiga budget 

med 280 tkr under år 2022. Kostnaden för hemtjänsten befarades överstiga budget med 

1 060 tkr under år 2022. Hemtjänsten kommer dock att vara stationerad i Äppelbo och 

inga reskostnader kommer att tillkomma och detta gör att hemtjänsten nu förväntas 

överstiga budget med 670 tkr.  

Efter redogörelse av ovanstående ärende uppkom flera frågor. Verksamheten har då 

gjort en mer djupare analys.  

 

2010 togs ett förslag fram på att flytta den kommunala hemtjänsten och särskilda 

boendet i Äppelbo till centrala Vansbro och genom skalfördelar spara 2 mkr årligen. 

Förslaget skrotades till fördel för upphandling av entreprenaddrift med samma 

besparing som flytten skulle genererat. 2012 påbörjades entreprenaddriften av 16 platser 

särskilt boende och hemtjänst på Bergheden i Äppelbo.  

Det första avtalet med entreprenören från år 2012, på 4+2 år förlängdes inte, troligtvis 

på grund av utmaningar för entreprenören att få ekonomi i verksamheten. Inför 

avtalsutgången 2016 genomfördes en ny upphandling och i den höjdes ersättningen för 

det särskilda boendet med ca 18% vilket motsvarar ca 1,3 mkr. Ersättningen för 

hemtjänst förblev i princip oförändrad. 
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Kostnaden för hemtjänsten har legat på en stadig nivå runt 2,7 mkr årligen fram till 

2021 då volymförändringar föranledde en ökning till 3,8 mkr. 

Beslutsunderlag 

Fördjupad analys övertagande Bergheden  

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Fördjupad analys övertagande Bergheden (KS 2022-00282) 

 

2010 togs ett förslag fram på att flytta den kommunala hemtjänsten och särskilda boendet i Äppelbo 

till centrala Vansbro och genom skalfördelar spara 2 mkr årligen. Förslaget skrotades till fördel för 

upphandling av entreprenaddrift med samma besparing som flytten skulle genererat. 2012 

påbörjades entreprenaddriften av 16 platser särskilt boende och hemtjänst på Bergheden i Äppelbo.  

Det första avtalet med entreprenören på 4+2 år förlängdes inte, troligtvis på grund av utmaningar för 

entreprenören att få ekonomi i verksamheten. Inför avtalsutgången 2016 genomfördes en ny 

upphandling och i den höjdes ersättningen för det särskilda boendet med ca 18% vilket motsvarar ca 

1,3 mkr. Ersättningen för hemtjänst förblev i princip oförändrad. 

2020 förlängdes avtalet med optionen till 2022. Kostnadsutvecklingen under de tio åren som 

äldreboendet och hemtjänsten bedrivits i privat regi har i huvudsak följt indexuppräkningen enligt 

avtal. Kostnaden för Vansbro Kommun för entreprenaddriften av det särskilda boendet har, förutom 

avtalsförändringen 2016, endast avvikit från indexuppräkningen 2021 då ersättning för 

smittskyddsåtgärder samt korttidsplatser betalats ut. Smittskyddsåtgärderna har kommunen 

finansierat genom statsbidrag.  

 

Inga större förändringar i ersättningen till Adium för särskilt boende efter att ersättningen höjdes 

med 18% i samband med nytt avtal 2016. Det ursprungliga avtalet 2012-2016 förlängdes inte av 

Adium, och i den upphandlingen som genomfördes 2016 vann Adium igen, och priset blev efter det 

18% högre för särskilt boende (och ca 3% lägre för hemtjänst). Annars har i princip inget hänt förrän 

2021 där 6 av platserna gjordes om till korttidsplatser som fick en högre ersättning på 200 kr extra 

per dygn, totalt sett en ökning på upp till ca 5% för hela entreprenaden. Ytterligare ca 350 tkr 

betalades under 2021 ut för smittskyddsåtgärder, och det finansierades av statsbidrag. 

 



 

 

Kostnaden för hemtjänsten har legat på en stadig nivå runt 2,7 mkr årligen fram till 2021 då 

volymförändringar föranledde en ökning till 3,8 mkr. 

 

Långsamt stigande kostnad i relation till volym beror på indexuppräkning. Volymen har legat på en 

ganska stabil nivå under perioden förutom 2021 då volymen ökade ganska kraftigt. Det resulterade i 

att budget inte hölls för 2021 och även inför 2022 är det en ytterligare volymökning än vad som 

budgeterats för. 

 

Vid övergången till privat regi 2012 lämnade kommunen över 14,35 årsarbetare undersköterskor och 

vårdbiträden till entreprenören. Vid övergången till kommunal drift tar Vansbro kommun emot 16,23 

årsarbetare, varav 15,23 är undersköterskor eller vårdbiträden.  

Kostnaden för att bedriva det särskilda boendet i Äppelbo i kommunal drift förväntas bli 280 tkr 

högre än nuvarande kostnad för entreprenaddriften. Det är inte möjligt att på ett säkert sätt svara på 

varför så blir fallet. Inom den kommunala driften av särskilda boenden fördelas budget utifrån en 

resursfördelningsmodell med en viss budget per plats till samtliga boenden, med olika nivåer 

beroende på typ av boendeplats. Enligt denna resursfördelningsmodell skulle ytterligare 280 tkr 

behövas till Berghedens äldreboende än nuvarande kostnad för kommunen. Vad kostnader skulle bli 

för att bedriva verksamheten i entreprenadform under innevarande år är oklar, detta då ingen 

entreprenör valde att inkomma med anbud i upphandlingen våren 2021.  

 

Erfarenheten är att budget enligt den kommunala resursfördelningsmodellen är svår att bedriva 

verksamheten inom, särskilt under pandemi. Varför driften i privat regi varit billigare kan ha flera 

tänkbara förklaringar, som till exempel större utnyttjande av kortare pass och lägre 



tjänstgöringsgrader, lägre lönenivåer eller att entreprenören helt enkelt bedrivit en verksamhet med 

förlust. Detta är ingenting som kommunen har vetskap om.  

Kostnaden för att bedriva hemtjänsten förväntas inte öka i kommunal drift – men den volymökning 

som orsakade ett underskott 2021 är ännu inte hanterad i budget för äldreomsorgen som helhet. De 

befarade ökade restiderna på 3 timmar per dag och 390 tkr/år kommer dock inte bli av, då 

hemtjänsten kommer fortsätta utgå från Äppelbo efter övertagandet med så små förändringar som 

möjligt. 

Det finns möjlighet till synergieffekter mellan hemtjänst och särskilt boende, och det är något som 

kommer utredas och utvecklas efter övertagandet. 

 

Då kostnaderna för restider inte kommer att öka blir den prognosticerade budgetavvikelsen lägre. ( 

den som tidigare kommunicerades i ärendet ”Ekonomisk påverkan övertagande av Bergheden” (KS 

2021-01519) 
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