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KS § 154 Ärende KS 2021-01102 

Delårsrapport 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna. 

Ärendet 

Föreligger delårsrapport 2021. 

 

Delårsrapporten har utarbetats per 31 augusti 2021 och innehåller även en 

prognos för helåret som behandlas av kommunstyrelsen i ärendet 2021-

01099. 

 

Periodens resultat uppgår till +27,6 miljoner kronor vilket är en förbättring 

på 1 miljon kronor jämfört med motsvarande perioden föregående år. 

Jämfört med budget är överskottet 18,2 miljoner kronor. 

 

Prognosen för helåret visar på ett resultat på +17 miljoner kronor. Detta utan 

Vansbro stadsnät som förväntas visa ett överskott på 1,5 miljoner kronor. 

Stadsnätet kommer att vara intäktsfinansierad över tiden och därför lyfts 

överskott eller underskott som kommer från Stadsnätet bort från 

balanskravsutredningen. I år blir resultatet ett överskott men framöver 

kommer Stadsnätet att redovisa underskott vissa år.  

 

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett underskott på -6,7 miljoner 

kronor och prognosen för helåret är -17,8 miljoner kronor. Det är tack vare 

ökade skatteintäkter och den redovisningsmässiga hanteringen av 

skyddsvallen som kommunen visar ett positivt resultat i perioden och i 

prognosen för helåret. Utan dessa intäkter hade kommunens resultat varit 

betydligt lägre. 

 

Av kommunens strategiska mål är det bara målet för Medarbetare som inte 

uppnås 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-10-13 2021-01102 

Ekonomichef Erik Mååg   

Erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281- 75003   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Delårsrapport 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Att överlämna delårsrapporten till revisorerna.  

Ärendet 

Föreligger delårsrapport 2021 enligt bilaga.  

Delårsrapporten har utarbetats per 31 augusti 2021 och innehåller även en prognos för 

helåret som behandlas av kommunstyrelsen i ärendet 2021-01099. 

 

Periodens resultat uppgår till +27,6 mkr vilket är en förbättring på 1 mkr jämfört med 

motsvarande perioden föregående år. Jämfört med budget är överskottet 18,2 mkr. 

Prognosen för helåret visar på ett resultat på +17 mkr. Detta utan Vansbro stadsnät som 

förväntas visa ett överskott på 1,5 mkr. Stadsnätet kommer att vara intäktsfinansierad 

över tiden och därför lyfts överskott eller underskott som kommer från Stadsnätet bort 

från balanskravsutredningen. I år blir resultatet ett överskott men framöver kommer 

Stadsnätet att redovisa underskott vissa år.  

 

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett underskott på -6,7 mkr och prognosen för 

helåret är -17,8 mkr. Det är tack vare ökade skatteintäkter och den redovisningsmässiga 

hanteringen av skyddsvallen som kommunen visar ett positivt resultat i perioden och i 

prognosen för helåret. Utan dessa intäkter hade kommunens resultat varit betydligt 

lägre.  
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Av kommunens strategiska mål är det bara målet för Medarbetare som inte uppnås.  

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2021 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Kvalificerad Redovisningsekonom Elenor Andersson 

Controllers Elin Israelsson, Marcus Kock och Veronica Enström 
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Förvaltningsberättelse 

Strategisk plan 2021-2022 

Den strategiska planen beslutas i samband med ny mandatperiod och gäller i fyra år. Varje år 

beslutas om budget och plan för tre år. Utifrån den strategiska planen styr kommunstyrelsen 

sedan verksamheterna genom mål för varje verksamhet, nämndsmål. 

Kommunen har fyra strategiska mål och varje mål är förtydligat med strategier. Måluppfyllel-

sen för de strategiska målen mäts genom olika indikatorer. 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen redovisas med röd, gul och grön markering där röd markering innebär att 

målet inte uppnåtts, gul markering att målet delvis uppnåtts och grön markering att målet upp-

nåtts.  

 

 Måluppfyllelsen (måltalet) är uppnådd, 100 % 

 Måluppfyllelsen (måltalet) har nåtts mellan 80-99 % 

 Måluppfyllelsen (måltalet) har inte uppnåtts < 80 % 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

Perspektiv Strategiska mål 2021 

Medborgare och kunder Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kom-

mun, där medborgare och kunder är nöjda med 

kommunens verksamhet 

 

Framtidstro och utveckling Vansbro kommun skapar förutsättningar för en 

hållbar och positiv utveckling 
 

Medarbetare Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetarna känner engagemang och arbets-

glädje. 

 

Ekonomi - finansiella mål Vansbro kommun har en hållbar ekonomi.  

 

Kommunens strategiska mål mäts via egna indikatorer. Tidigare år har de strategiska målen 

mäts via nämndsmålen men har nu ersatts av indikatorer. Vissa av indikatorerna för de strate-

giska målen mäts enbart i årsredovisningen men tillräckligt många indikatorer bedöms nor-

malt i samband med delårsrapporten för att säkerställa måluppfyllelsen.  

Av de fyra strategiska målen som mäts i delårsbokslutet uppnås tre av målen. Det som inte 

uppnås är det strategiska målet kring medarbetare som i delårsbokslutet mäts med sjuktal. 

Sjuktalet har i år och föregående år varit högre än tidigare, vilket till del beror på pandemin.  

I vilken grad kommunen uppnått och bedömt de olika målen framgår i redovisningen av indi-

katorerna på följande sidor.  
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Medborgare och kunder 

 

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

med kommunens verksamhet 

  

 

Indikatorer Utfall Mål   

Låg brottslighet  515 700   

Låg arbetslöshet  2,3 % 3%   

Tillgång till utbildning av god kvalitet-andel behöriga lärare (grund-

skola och gymnasiet)  

55 % 55%   

 

 Indikatorn uppnås. Utfallen avser år 2020. Brottsligheten kan variera år från år, det kan 

bero på vilka evenemang som hållits och av årets väder. De största brottskategorierna i Vans-

bro kommun är relaterat till våld i nära relationer. Utfallet för 2021 tros hamna på ungefär 

samma nivå som 2020. Utfallet är per 100 000 invånare. 

 

 Indikatorn uppnås. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att sjunka i Vansbro kommun och är 

nu på mycket låga nivåer. Positivt utifrån individens perspektiv och det ger även minskade 

kostnader för kommunen men nivåerna är nu så låga att det råder uppenbar risk för att arbets-

givare kommer att få det svårt att rekrytera framgent. Skälen till den låga arbetslösheten är 

två. Det lokala näringslivet utvecklas på ett mycket bra sätt och sammantaget ökar jobben i 

kommunen. Det andra skälet är att fler personer går i pension än de som kommer ur skolan 

och kan kliva in deras ställe. Vi behöver helt enkelt bli fler i arbetsför ålder i kommunen. 

 Indikatorn uppnås. Kommunen har fortfarande en stor utmaning med att få en högre behö-

righets nivå på våra lärare i verksamheten. Underlaget för 2019 samt 2020 visar fortfarande 

att vi inte når acceptabla behörigheter för våra skolor. Ett arbete har gjorts de senaste åren för 

att få flera personer att gå en lärarutbildning på högskolan Dalarna där de jobbar samtidigt 

som de läser till lärare. Detta syns inte i statistiken men förhoppningsvis kommer dessa perso-

ner börja jobba som utbildade lärare efter sin utbildning. Såväl ledningsgruppen med rektorer 

samt HR-funktionen jobbar aktivt för att de tjänster som finns att söka når ut på bred nivå vid 

ansökningar för att ge bra underlag vid anställningar 
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Framtidstro och utveckling 

Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling 

  

Indikatorer Utfall Mål  

Tillgång till internetanslutning med minst hastighet 100 Mbit/s  87 % 70%  

Simhallsbesök, totalt antal besök  0 9133  

Bidrar till ett rikt fritidsliv – besök fritidsgård, antal snitt/kväll  25 25  

Tillgång till bra bostäder – standard på SÄBO ska öka  37 % 25%  

Minska miljöpåverkan från kommunens verksamhet – serveringss-

vinn g/portion per dag  

40g 43g  

Minska miljöpåverkan från kommunens verksamheter – minska ut-

skrifter  

710 458 11642

20 
 

 Indikatorn uppnås. En stor ökning mot föregående period, som dock delvis förklaras av att 

PTS har ändrat sin mätmetod. Utbyggnaden fortlöper dock i hög takt med endast mindre för-

seningar mot bredbandsstrategin. Ökad efterfrågan på fiberinkopplingar och förseningar i be-

slutade tidsplaner har lett till att Vansbro fiber utökat med ytterligare en fiberprojektör och 

schaktlag. Idag finns det två fiberprojektörer. Tidsplanen i övergripande bredbandsstrategin 

2020-2025 bedöms kunna hållas. 

 Indikatorn uppnås. inte. Simhallen har varit stängd för allmänheten med anledning av 

pandemin. Vecka 22-35 har allmänheten dock kunnat bada gratis vid Plasket. 

Simundervisning har skett som vanligt för skolan under vårterminen. 

 Indikatorn uppnås. Fritidsgård har kunnat hålla öppet (men med restriktioner) under pan-

demin.   

 Indikatorn uppnås. Anledningen till att andelen bostäder med bra standard har ökat beror 

på att antal platser med sämre standard minskades med sex platser under våren 

 Indikatorn uppnås. Målet är svårbedömt då eleverna under pandemin använder nya tallri-

kar vid påfyllning och att antalet personer som äter blir en uppskattning. Under hösten kom-

mer verksamheten att fokusera på matsvinnet och involvera samtliga enheter som serverar 

mat. . En förskola i Vansbro har fått vara med att påverka på vilket sätt utbildningsmaterial 

kan skapas och användas för mindre barn för att tidigt lägga basen i beteendet kring maten. 

Målet för minskat matsvinn uppfylls men enheten ser gärna att nivåerna sjunker i snabbare 

takt. Fortsatt samverkan inom länet i matsvinnsprojektet kommer ske. 

 

 Indikatorn uppnås. Jämfört med motsvarande period föregående år uppgår antalet utskrif-

ter till detsamma. Prognosen för året är att antalet utskrifter kommer att understiga målvärdet 

för helåret och hamna på samma nivå som år 2020. Utfallet är för delårsperioden.  

 

Målet som helhet bedöms vara uppnått trots att indikatorn för simhallsbesöken är röd. Simhal-

len har varit stängd under pandemin och det har inte varit möjligt att bedriva någon verksam-

het utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
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Medarbetare 

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och ar-

betsglädje. 

  

Strategiska mål Indikator Förvaltningsområde  

 Vansbro kommun är 
en attraktiv arbetsgi-
vare där medarbetarna 
känner engagemang 
och arbetsglädje. 

 

Verksamheten bidrar till en 
låg sjukfrånvaro 

Lärande  

Verksamheten bidrar till en 
låg sjukfrånvaro 

Socialt stöd och omsorg  

Verksamheten bidrar till en 
låg sjukfrånvaro 

Samhälle  

Verksamheten bidrar till en 
låg sjukfrånvaro 

Service  

Verksamheten bidrar till en 
låg sjukfrånvaro 

Kommunkansli  

 

Sjukfrånvaron ligger ganska konstant jämfört med samma period förra året, mindre minskning 

från 10,56 procent till 10,47. Sjukfrånvaron över 60 dagar ökar, till skillnad mot samma pe-

riod förra året då det siffran var lägre vilket visade att det var fler kortare sjukperioder då. Den 

korta sjukfrånvaron handlade och handlar fortfarande till största del om Folkhälsomyndighet-

ens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom, som en följd av pandemin. 

Som helhet så når inte kommunen det strategiska målet.  

 Lärande har en sjukfrånvaro på 6,33 procent. Idag har verksamheten haft en förhållandevis 

låga sjuktal utifrån den tuffa period som varit med pandemin där många har fått jobba hårt 

som funnits kvar i verksamheten och där många jobbat hemifrån under tiden som många suttit 

i karantän. Arbetsgivaren har även kunnat lägga om sin verksamhet så att medarbetare kunnat 

ha hemarbete och digitala möten där det annars skulle varit en sjukfrånvaro utifrån de direktiv 

som FHM haft under året. 

 Socialt stöd och omsorg har en sjukfrånvaro på 14,54 procent. Sjukfrånvaron har varit ex-

tremt hög med anledning av pandemin. Dels utifrån att medarbetare själva varit sjuka dels uti-

från att man ska stanna hemma vid minsta influensaliknande symtom. Sedan hösten 2020 ska 

samtlig personal med symtom provtas och vara hemma i väntan på svar. Andelen långtids-

sjukfrånvaro har ökat som kan kopplas till arbetsmiljö. I vissa fall är orsakerna till ökad lång-

tidssjukfrånvaro arbetsrelaterade. Åtgärder för att komma till rätta med dessa pågår. 

 Service har en sjukfrånvaro på 10,56 procent. Sjukfrånvaron under året har varit väldigt 

hög inom framförallt enheterna kost och lokalvård. Det beror till viss del på reglerna kring 

pandemin att vara hemma vid symptom och tiden för att invänta provsvar efter testning. Ar-

betsbelastningen inom lokalvården har varit väldigt pressande med anledning av ökade åta-

ganden med hänsyn till pandemin. Prioriteringar av vad som ska utföras har genomförts vid 

flera tillfällen då det inte funnits personal att tillgå. Även brist vikarier vid ordinarie personals 

frånvaro vilket påverkat verksamheten. 

 Samhälle har en sjukfrånvaro på 5,5 procent och uppnår målet.  

 Kommunkansli har en sjukfrånvaro på 5,5 procent och uppnår målet.  
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Ekonomi - finansiella mål 

Vansbro kommun har en hållbar ekonomi. 

  

 

 

Indikatorer Utfall Mål  

Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag 9% 2%  

Soliditeten ska stärkas 19% 13%  

Skuldsättningsgrad kommunen 81% 87%  

 

 Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i delårsperioden till 9%. 

Prognosen för helåret är att resultatet kommer att uppgå till 4%. Detta förutom det överskott 

som Vansbro stadsnät förväntas redovisa för helåret.  

 

 Soliditeten har ökat från 14 procent från årsskiftet till 19 procent. I samma period föregå-

ende år uppgick soliditeten till 13 procent. Målet är uppnått. Utan pensionsförpliktelser upp-

går soliditeten till 46 procent en ökning från 40 procent för år 2020. 

 

 Kommunens skuldsättningsgrad har minskat. Totala skulder inklusive pensionsavsätt-

ningar i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens skuldsida utvecklas. Ju 

lägre skuldsida desto starkare finansiellt handlingsutrymme. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemin har även präglat detta år. Periodvis har personalsituationen varit mycket 

ansträngd inom exempelvis äldreomsorgen på grund av hög och återkommande sjukfrånvaro 

inom vissa enheter. Tillgång till den skyddsutrustning som har varit nödvändigt har kunnat sä-

kerställas men medfört ökade kostnader 

Förvaltningsorganisation. Förändringar av förvaltningsorganisationen pågår, merparten av 

förändringarna är genomförda men delningen av förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 

har inte kunnat genomföras då rekrytering av sektorchefer för social omsorg och äldreomsorg 

dragit ut på tiden. 

Under våren rekryterades en ny skolchef och under hösten en sektorchef för social omsorg 

som börjar sin anställning i oktober. Sektorchef för äldreomsorg är inte tillsatt och en tillfällig 

lösning med en konsult som kommer att anlitas från november. I samband med tillsättande av 

sektorchefstjänsterna kan delningen av socialt stöd och omsorg genomföras. 

Arbetet med översyn av styrmodellen pågår och kommer implementeras löpande under 2021 

för att förhoppningsvis vara på plats inför 2022. 

Agenda 2030 – kommunen har ansökt och kommit med i Glokala Sveriges satsning kring 

Agenda 2030. Genom deltagandet kommer kommunen få stöd i arbetet kring Agenda 2030 

och avsikten är att måluppfyllelsen för de 17 målen ska förbättras. 26 oktober, förmiddag, 

kommer en gemensam utbildning genomföras för kommunstyrelsen och kommunens chefer 

Suicid prevention – Region Dalarna har tillsatt en resurs i Vansbro med särskilt uppdrag att 

arbeta med psykisk ohälsa och därmed har ett arbete startat upp mellan regionen och Vansbro 

kommun för att gemensamt arbeta förebyggande. En gemensam arbetsgrupp finns med repre-

sentanter från regionen och kommunen. Inom kommunen finns dessutom uttalat en arbets-

grupp som är stöd för kommunens representanter i arbetet som görs tillsammans med reg-

ionen. Att utarbeta en gemensam handlingsplan för regionen och kommunen är första uppdra-

get för den gemensamma arbetsgruppen. 

   

Svenskt näringsliv – Kommunen placerades sig på plats 32 i den årliga rankningen över 

kommunernas näringslivsklimat. En förbättring sedan år 2020 med 3 platser och Vansbro lig-

ger främst av Dalarnas kommuner.   

Migrationsverket aviserade tidigare att de ska stänga sin verksamhet i Nås i september. Detta 

har påverkat kommunens verksamheter, främst Lärande, som måste ställa om verksamheten 

då barn och elevantal minskar.  

 

Lärande  

Under 2021 har verksamhetsområdet utbildning haft olika chefer som ansvariga för olika de-

lar av området. En tillförordnad skolchef har haft ansvar för utbildning, från förskola till vux-

enutbildning. Elevhälsan har en tillförordnad chef i personalchefen. En rekrytering av skol-

chef har skett under våren 2021 men fortfarande har personalchefen ansvar för elevhälsan. En 

rekrytering är pågående och kommer förhoppningsvis avslutas under hösten 2021. Förvalt-

ningen har tillsatt en rektor för lärcentrum och en vikarierande rektor för Parkskolan och 

Berghedens skola. 



  

 

 

8 

 

Pandemin har påverkat alla verksamheter på olika sätt. Den absolut största oron har varit att 

hitta personal till den verksamhet som pågått. Många nya arbetssätt har använts, då stora delar 

av undervisningen skett som fjärrundervisning för både högstadiets och gymnasiets elever. 

Skolverket har sedan augusti gått ut med att skolorna nu ska bedriva undervisning på plats vil-

ket kräver mycket av att vi handlar efter de rutiner och riktlinjer som finns i samhället och 

verksamheten. 

 

Socialt stöd och omsorg 

Pandemin har fortsatt varit den faktor som påverkat verksamheterna i stor omfattning. Period-

vis har personalsituationen varit mycket ansträngd på grund av hög och återkommande sjuk-

frånvaro inom vissa enheter. Tillgång till den skyddsutrustning som har varit nödvändig har 

kunnat säkerställas men medfört ökade kostnader. Verksamheten har kontinuerligt arbetat 

med att följa de rekommendationer och riktlinjer som andra myndigheter ger, som t ex Folk-

hälsomyndigheten och smittskydd Region Dalarna. Samverkan med andra myndigheter har 

pågått lokalt med vårdcentralen och på länsnivå med övriga kommuner och Region Dalarna. 

Inom individ- och familjeomsorgen har ett högt inflöde av ärenden medfört at verksamheten 

periodvis varit underbemannad med hög sjukfrånvaro som följd. Verksamheten har beviljats 

dispens för att utöka bemanning och rekrytering har pågått. Verksamheten har täckt beman-

ningsbehovet med konsulter under rekryteringsarbetet. Fortsatt arbetar verksamheten för att 

öka de förebyggande insatserna och med hemmaplanslösningar för att minska mängden köpta 

vårdplatser. Sedan juni sker uppföljning av arbetsmiljön och ärendemängder inom individ- 

och familjeomsorgen. 

Samhällsbyggnad 

Bostäder och kompetensförsörjning till kommunens företag är en viktig prioriterad fråga. I 

kommunens näringslivsstrategi och fokusgrupp bostäder pågår ett arbete med att samråda och 

hitta tänkbara exploatörer för bostadsbyggande i Vansbro kommun. Ett antal exploatörer har 

visat ett intresse och vill ha fortsatt dialog, och även utarbetande förslag på detaljplaner och 

markanvisningsavtal, arbetet pågår med förslag på markanvisningsavtal. 

Under sommaren köptes en fastighet in i centrala Vansbro för att möjliggöra strategisk ut-

veckling. Ärende kring hur kommunen ska gå vidare med den fastigheten kommer att lyftas 

till politiken under hösten. 

Ansökningsmängden inom Bostadsanpassningen har ökat och året ser ut att bli ett ovanligt 

kostsamt år för bostadsanpassningen. Miljökontoret är för tillfället lågt bemannat och all pla-

nerad tillsyn kommer därför inte att kunna utföras. Ett samverkansavtal med Gagnefs kom-

mun finns nu för år 2021 på livsmedelsområdet.  

Rekrytering av ny byggnadsinspektör pågår. Enheten har därför fortsatt tillfälligt inhyrd per-

sonal för bygglovshandläggning. Simhallen och gymmet har haft stängt under större delen av 

2021. Öppning med hänsyn till restriktioner påbörjades under september. 

Biblioteket arbetar med projektet ”Stärkta bibliotek”,  det innebär bland annat att arbeta med 

utåtriktad verksamhet som t.ex. Boken kommer, där behoven ökat rejält under pandemin då 
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tjänsten med hemleverans även omfattar personer i riskgrupp. Även nu när samhället öppnas 

upp mer så ser verksamheten ett fortsatt ökat behov av Boken kommer. Här är det viktigt att 

nå ut till alla medborgare, och kunna ge biblioteksservice oavsett var i kommunen man bor. I 

projektet arbetar vi även med t.ex. högläsargrupper och medier till våra boenden med särskilt 

fokus att nå bibliotekslagens prioriterade grupper.  Pandemin har inneburit att verksamheten 

fått ställa om verksamheterna för att minska smittspridning. Författarbesök, temakvällar 

och barnteater med mera. har fått skjutas fram. En del evenemang och aktiviteter plane-

ras komma igång under hösten.  De digitala tjänsterna marknadsförs mer. 

Fritidsgårdsverksamheten har nu börjat återgå till det normala efter pandemin. Planering på-

går för mer mobil verksamhet och annan lokalisering för vansbrokvällarna. 

 

Kommunkansli  

Förändringar av förvaltningsorganisationen pågår, merparten av förändringarna är genom-

förda men delningen av förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg har inte kunnat genom-

föras då rekrytering av sektorchefer för social omsorg och äldreomsorg dragit ut på tiden. 

Arbetet med översyn av styrmodellen pågår och kommer implementeras löpande under 2021 

för att förhoppningsvis vara på plats inför 2022. 

Inom alla funktioner inom kommunkansliet har det funnits och finns vakanser och annan från-

varo. Det innebär även att den personal som finns på plats får en större belastning vilket på-

verkar möjligheten till stöd till verksamheterna och arbetsmiljön inom kommunkansliet. 

Under första delen av året har ett nytt centralt ärendehanteringssystem driftsatts, ett utveckl-

ingsarbete över tid. Till stora delar handlar det om att nyttja digitaliseringens möjligheter och 

utveckla automatiserade processer och e-tjänster. Systemet ger också möjlighet att säkerställa 

och förenkla processer. 

Rådande pandemi påverkar arbetsbelastningen för alla verksamheter och inom kommunkans-

liet arbetar säkerhetssamordnare, kommunikatör, personalchef och kommunchef med att be-

vaka på övergripande nivå. 

Service 

Ny förvaltningsorganisation som för sektor service innebär att IT-enheten och reception nu är 

en del av sektorn. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för byggnationen på Bäck-

askog. Överenskommelse med regionen om byggnation av ny ambulansstation. Utveckla sek-

torn för att möte kundernas behov och förväntningar. Arbetet med åtgärder för att minska 

smittspridning av coronaviruset. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Delårsresultat  

Periodens resultat uppgår till +27,6 mkr vilket är en förbättring på 1 mkr jämfört med motsva-

rande perioden föregående år. Jämfört med budget är överskottet 18,2 mkr. 

Prognosen för helåret visar på ett resultat på +17 mkr. Detta utan Vansbro stadsnät som för-

väntas visa ett överskott på 1,5 mkr. Stadsnätet kommer att vara intäktsfinansierad över tiden 

och därför lyfts överskott eller underskott som kommer från Stadsnätet bort från balanskravs-

utredningen. I år blir resultatet ett överskott men framöver kommer Stadsnätet att redovisa un-

derskott vissa år 

Verksamhetens intäkter har ökat med 16 mkr till 81,7 mkr för perioden. I perioden har kom-

munen erhållit 2,5 mkr av staten för ersättning av förhöjda sjuklöner, vilket är 500 tkr mindre 

än för år 2020. Den ersättningen fortsätter inte efter september månad.  Ersättningarna från 

Migrationsverket har minskat som en följd av nedläggningen i Nås. Ökningen av intäkterna 

förklaras av att statliga investeringsbidrag på 18,7 mkr har intäktsbokförts när skyddsvallen 

färdigställdes .  

Verksamhetens kostnader har ökat med 28,9 mkr för perioden. I delårsperioden uppgår kom-

munens extra kostnader på grund av pandemin till 8,1 mkr. Då kommunen erhållit bidrag i år 

för kostnader som uppstod 2020 på 1,6 mkr uppgår nettokostnaden till 6,5 mkr. Ingen möjlig-

het har funnits att söka ersättning för ökade pandemikostnader från staten under året.  

Köp av huvudverksamhet har ökat med 5,5 mkr sedan fjolåret, förklaringen är ökade kostna-

der för placeringar inom IFO.  

Lönekostnaderna har ökat med 6 mkr jämfört med tidigare år och den största ökningen har 

Socialt stöd och omsorg med 4,4 mkr vilket förklaras av pandemin. I perioden är dock löne-

kostnadernas utfall lägre än budget. Den främsta förklaringen är sektor Lärande som har löne-

kostnader under terminerna men inte under sommaren.  

 

7 mkr av kostnadsökningen är hänförligt till hanteringen av skyddsvallen. Det är kostnadsfö-

ring av del av investeringen och har samband med de ökade intäkterna på 18,7 mkr. Nettoef-

fekten av skyddsvallen uppgår till + 11 mkr.  

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 5 procent eller 13,1 mkr sedan motsvarande pe-

riod år 2020. Samtidigt har intäkterna från skatter och generella statsbidrag och utjämning 

också ökat med 5 procent eller 13,9 mkr.  

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett underskott på -6,7 mkr och prognosen för helåret 

är -17,8 mkr. Det är tack vare ökade skatteintäkter och den redovisningsmässiga hanteringen 

av skyddsvallen som kommunen visar ett positivt resultat i perioden och i prognosen för helå-

ret. Utan dessa intäkter hade kommunens resultat varit betydligt lägre.  

 

Överskottet inom kommunens finansiering uppgår i delårsperioden till 24,9 mkr mot budget. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsavgift, ökade med 13,9 

mkr jämfört med samma period förra året.  

För helåret beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsav-

gift ge ett överskott mot budget på 11,5 mkr. Det beror på förbättring av skatteunderlagspro-

gnosen jämfört med när budgeten beslutades. Den skatteunderlagsprognos som användes för 
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budget publicerades i maj 2020. Då var pandemin under sitt första halvår och konjunkturen 

spåddes vika. Nu blev tappet inte så stort och så långt och konjunkturåterhämtningen har gått i 

snabbare takt än vad som antogs. Det kommer dock att ta lång tid att överblicka de slutliga ef-

fekterna av pandemin. Förutom påverkan på landets kommuner har det gett konsekvenser på 

exempelvis flyttmönster och befolkningens utveckling.  

 

Den skyddsvall som kommunen byggt mot höga vattenflöden har färdigställts. Då själva val-

len förväntas stå för evigt ska inte någon avskrivning ske utan det ekonomiska värdet förvän-

tas finnas kvar. Detta medför att del av det investeringsbidrag som kommunen erhållit ska in-

täktsbokföras. Effekten av detta blir ett tillskott för kommunen på 11 mkr som förbättrar de-

lårsresultatet och helårsprognosen.  

 

Pensionskostnaderna överstiger budget med 1,5 mkr i delårsperioden och förväntas överstiga 

budget med 2 mkr för helåret. Det är en följd av de nya livslängdsantaganden som beslutats 

av SKR och som innebär att befolkningen förväntas leva längre. De nya antagandena leder till 

ökade pensionskostnader för perioden och även en ökning av kostnaden kommande år 

  

 

Lärande redovisar ett överskott i perioden med 3,7 mkr. Intäkterna överstiger budget med 1,2 

mkr vilket beror på ökade intäkter för taxor inom förskolan, ersättning från staten för sjuklö-

nekostnader och ökade intäkter för uppdragsutbildningar. Personalkostnaderna understiger 

budget med 5,4 mkr vilket till stor del beror på budgettekniska skäl vilket gör att delårsutfallet 

blir lägre än budget. Sjukskrivningar och vakanser påverkar också utfallet.  

Inför 2021 konstaterades att gymnasieskolans budget var underfinansierad med 4,8 mkr, orsa-

ken var en föreslagen budgetjustering med hänsyn till demografin (elevgruppen minskade) 

och missbedömning av antal elever i gymnasiesärskola. Det konstaterades även ökade kostna-

der för interkommunala ersättningar för elever som studerar i andra kommuner och färre ele-

ver från andra kommuner som studerar i Vansbro.  Detta slår även igenom i delårsbokslutet 

och sänker överskottet.  

 

Socialt stöd och omsorg visar ett underskott i perioden på 18,1 mkr. Äldreomsorgens under-

skott på 2,5 mkr beror till stor del på effekter från pandemin. Särskilt under början på året var 

bemanningen ansträngd med merkostnader både för utökad bemanning för att hantera högre 

arbetsbelastning, men även utökad bemanning för att säkra upp vikarietillförseln i en period 

med hög sjukfrånvaro. Under början på året köptes också skyddsutrustning in som förväntas 

räcka till en stor del av hela året. Prognosen är att äldreomsorgen inte kommer att visa ett un-

derskott vid årets slut. 

Inom funktionshinderomsorgen är den största orsaken till underskottet utökade assistansären-

den på 1 mkr. Individ- och familjeomsorgens underskott i perioden uppgår till 14,7 mkr och 

verksamheten har dragits med stort underskott under flera år och 2021 prognostiseras bli det 

dyraste året hittills. De största underskotten återfinns inom institutsvård vuxna och familje-

hemsvård barn och unga, -4,5 mkr respektive -3,6 mkr.  

Samhällsbyggnad visar ett överskott i delårsperioden med 332 tkr. Intäkterna är 713 tkr 

sämre än budget och beror främst på tappade intäkter från simhallen då den varit stängd. Även 
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sotningen har lägre intäkter än budget för perioden. Personalkostnaderna är 933 tkr lägre än 

budget vilket beror på vakanta tjänster på miljö, bygg och bibliotek, samt utlåning av personal 

från simhallen när den varit stängd, vilket minskar simhallens underskott. 

Gata och park visar ett större överskott som beror på lägre kostnader för gatuunderhåll än 

budgeterat och lägre kostnader för snöröjning än budgeterat. Byggenheten visar på ett under-

skott på 193 tkr vilket beror på vakanta tjänster som ersatts av mer kostnadsdrivande inhyrd 

personal samtidigt som intäkterna minskat något. Samtidigt visar MBK-enheten ett positivt 

resultat på 174 tkr i delåret vilket väger upp underskottet. 

Kommunkansli redovisar ett överskott på 2,9 mkr i perioden. Själva kansliet redovisar ett 

positivt resultat på 600 tkr som beror på lägre personalkostnader men något högre övriga kost-

nader. Personalfunktionen redovisar ett överskott på 1 mkr vilket beror på vakanser och ej be-

viljad dispens för personalsekreterare och samordnare för bemanningen.  

Kostnader för personaladministrativa systemet och företagshälsovårdliknande kostnader, 

såsom stöd till medarbetare som av olika anledningar har behov av stöd ökar. 

Ekonomifunktionen redovisar ett underskott på ca 190 tkr vilket beror på ökade systemkost-

nader och föreningsbidrag. Personalkostnaden är dock lägre än budget.  

 

IT-funktionen redovisar ett positivt resultat på 1,4 mkr. De främsta anledningarna till över-

skottet inom IT-funktionen är att kostnaden för enheter inom skolan belastar verksamheten 

och inte IT-funktionen, vilket skulle ha skett tidigare och att nya upphandlingar har sänkt 

kostnaderna.  

 

Sektor service redovisar ett underskott på 1,5 mkr i perioden. Kostverksamheten har lägre in-

täkter än förväntat då flera platser på SÄBO stängts under året. Kostnaderna för inköp av livs-

medel har minskat men inte i samma omfattning som intäktsbortfallet eftersom många av de 

fasta kostnaderna kvarstår. Lokalvården har fått utökade uppdrag åt regionen vilket har lett till 

ökade intäkter. Totalt överstiger intäkterna budget i perioden. Kompensation för höga sjuklö-

ner har påverkat intäkterna med 200 tkr för sektorn. En intäkt på ca 70 tkr för merkostnader 

pga corona avseende december 2020 har kommit till sektorn.  

Personalkostnaderna följer periodens budget totalt sett. Inom lokalvården har personalkostna-

derna ökat som en följd av pandemin och ökat behov inom särskilda boenden och ökad tag-

torkning. Vaktmästeriet visar överskott på personalkostnaderna som en följd av vakanser.  

För lokalvården har kostnader för material och utrustning ökat avsevärt på grund av pandemin 

medan vaktmästeriet har varit återhållsamma med inköp av förbrukningsmaterial.  

Budget för underhåll och reparationer hos fastighet är förbrukad och återhållsamhet gäller res-

ten av året. Under året har det skett större vattenskador och en stor mängd skadegörelse 

som påverkar resultatet negativt. På Söderåsen är det närmare 1 mkr i kostnader för vattenska-

dor. Även i Medborgarhuset och gymmet har det varit en större vattenskada. Skadegörelsen är 

framförallt på Smedbergsskolan. 

Volymökningar finns inom alla verksamheter. Inhyrning och iordningställande av nya lokaler 

för förskola, korttids med mera. Ökat antal kalla matlådor tillverkas till hemtjänsten. Mins-

kade hyresintäkter på grund av minskade platser på SÄBO.   
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God ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” 

har både en finansiell aspekt och en verksamhetsaspekt. Den finansiella aspekten innebär 

bland annat att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar och att 

ingen generation ska behöva betala för det som tidigare generationer förbrukat. Verksamhets-

aspekten är kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända-

målsenligt sätt.  

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan re-

sursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att skapa ett sådant samband krävs bland 

annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mät-

bara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser 

gentemot mål och budget. Kommunfullmäktige har beslutat om strategiska mål som visar pri-

oriteringarna för verksamheterna för att nå god ekonomisk hushållning. Utifrån dessa har 

kommunstyrelsen utarbetat nämndsmål som gör de strategiska målen tydliga för verksam-

heten.  
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Helårsprognos 

Prognosen för helåret per augusti är ett överskott på 18,8 mkr. I denna siffra finns prognosen 

för Vansbro stadsnät med, som är en intäktsfinansierad verksamhet De närmaste åren kommer 

Vansbro stadsnät att visa överskott och därefter underskott. Verksamheten kommer under sin 

livstid att vara självfinansierad och resultatet kommer inte att räknas med i balanskravsutred-

ningen. Kommunens prognos utan detta uppgår till +17,3 mkr vilket är ett överskott mot bud-

get med 7,4 mkr och en förbättring med 13,3 mkr sedan april prognosen. Kolumnen prognos-

förändring avser förändringen sedan aprilprognosen.  

 

 

 

Prognosen för personalkostnaderna är ett utfall på 4,5 mkr lägre än budgeten på 313,3 mkr 

(bortsett från ej nyttjad löneökningsbudget under Finansieringen). De lägre personalkostna-

derna återfinns hos Kommunkansli och Samhälle och för den sistnämnda har konsultkostna-

derna ökat som en följd av detta. Lärandes prognos för personalkostnader är ca 400 tkr bättre 
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än budget. Socialt stöd och omsorg överskrider sin personalbudget med ca 700 tkr på helåret. 

Individ- och familjeomsorgen kommer understiga sin budget för personalkostnader, men även 

där är konsultbehovet stort.  

I perioden uppgår kommunens ökade kostnader på grund av pandemin till 8,1 mkr. Då kom-

munen erhållit bidrag i år för kostnader som uppstod 2020 på 1,6 mkr uppgår nettokostnaden 

till 6,5 mkr. Prognosen för äldreomsorgen är att dessa merkostnader inte kommer att fortsätta 

under året förutom viss ökad användning av skyddsutrustning.  

I perioden har kommunen erhållit 2,5 mkr av staten för ersättning av förhöjda sjuklöner. Den 

ersättningen fortsätter inte efter september.   

 

Sektor Lärandes underskott beror främst på den tidigare kommunicerade underfinansie-

ringen av gymnasieskolan på 4,9 mkr, men även på Migrationsverkets stängning i Nås. Vans-

bro utbildningscenter förbättrar sin prognos där fler studenter än beräknat läser i kommunen 

och då fler studenter från andra kommuner har valt VUC. Grundskolan förbättrar också sin 

prognos främst genom att skolmiljarden används till målförbättrande åtgärder. Detta statsbi-

drag ingick i aprilprognosen i Finansieringens överskott.  

Underskottet för Socialt stöd och omsorg förklaras med ett underskott inom individ- och fa-

miljeomsorgen på 22,3 mkr, på grund av ökad mängd köpta placeringar samt fördyrade kost-

nader för inhyrd personal. Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 1,4 mkr. Ökade kostna-

der mot budget är merkostnader för pandemin i forma av personalkostnader och skyddsutrust-

ning. Merkostnaderna vägs dock upp av statsbidrag på 4,8 mkr över budget och lägre kostna-

der för personal inom hälso- och sjukvården på drygt 2 mkr på grund av vakanser. 

 

Funktionshinderomsorgen beräknas få ett underskott på -1,1 mkr. Orsaken till underskottet är 

nya ärenden i form av personlig assistent och elevhemsboende på annan ort. 

Prognosen för sektor Samhälle visar på ett mindre överskott totalt. Gata/park visar ett över-

skott mot budget som beror på lägre kostnader än budgeterat för snöröjning och underhåll. 

Även miljöenheten och biblioteket visar överskott som beror på vakanta tjänster. Negativa av-

vikelser mot budget finns hos bostadsanpassning som beror på fler ärenden än normalt samt 

på plan och bygg där inhyrd personal behövts i stor utsträckning. Mindre underskott mot bud-

get finns även hos sotning samt övergripande. 

Kommunkansliets överskott förklaras främst av överskott inom IT-funktionen på 1,3 mkr. 

Främsta anledningen till överskottet är att kostnaden för enheter inom skolan belastar verk-

samheten och inte IT-funktionen, vilket skulle ha skett tidigare. Genom upphandlingar/kon-

kurrensutsättningar har kostnaderna kunnat sänkas för leasing av enheter 

Sektor Service underskott förklaras främst av stängda platser på Säbo under året vilket mins-

kat intäkterna hos kostverksamheten med cirka 200 tkr och minskat hyresintäkter till fastighet 

med cirka 250 tkr. Personalkostnaderna understiger budget men andra kostnader har ökat.  
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Finansieringen 

Kommunens Finansiering redovisar en prognos som är 27,7 mkr bättre än budget. 11 mkr be-

ror på en förbättrad skatteunderlagsprognos från SKR, jämfört med budget. Ytterligare 

11 mkr beror på att skyddsvallen är färdigställd och det medför extra upplösning av investe-

ringsbidrag på 18 mkr och kostnad för utrangering på 7 mkr, nettot blir en resultathöjning 

med 11 mkr. 4,5 mkr beror på att kostnaden för löneöversyn blev lägre än budget. 

Till följd av ökade livslängdsantaganden som beslutats av SKR kommer pensionsskulden att 

öka. Ökningen blir en kostnad och kommer att påverka resultatet 2021 negativt. Den ökade 

kostnaden har uppskattats till 2 mkr. 

Migrationsverket betalar ut schabloner för mottagande av personer i etablering och ensam-

kommande barn och unga. Schablonerna fördelas ut till de verksamheter som har direkta kost-

nader i samband med mottagandet. Prognosen är att 1,2 mkr ej fördelas ut till verksamheterna 

I aprilprognosen redovisades ej fördelade schabloner under Kommunkansli.  

 

Plan för att minimera Kommunstyrelsens underskott 

I samband med periodprognos per april 2021 ( KS 2021-00532) gav kommunstyrelsen ett 

uppdrag utarbeta en plan för att minimera kommunstyrelsens underskott för 2021. Återrapport 

sker i samband med prognos per augusti. Kommunstyrelsens medel till förfogande används 

för att täcka kommunstyrelsens underskott och fördelas ej till någon verksamhet. 

 

Resultatutjämningsreserv  

Kommunallagen ger kommuner och regioner möjlighet att bygga upp en resultatutjämningsre-

serv (RUR). Reserven gör det möjligt att avsätta en del av överskottet i goda tider och sedan 

använda denna buffert för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av 

skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Syf-

tet är att kunna möta konjunkturvariationer för att ge jämnare ekonomiska förutsättningar för 

de verksamheter kommunen bedriver.  

Enligt regelverket beslutar kommunfullmäktige vilka regler som gäller i den enskilda kommu-

nen och enligt Vansbro kommuns regelverk kan medel från resultatutjämningsreserven dispo-

neras då kommunens balanskravsjusterade resultat är negativt. Kommunen får maximalt dis-

ponera det belopp som finns i resultatutjämningsfonden. Kommunen har inga medel avsatta 

för detta.  

 

 

 

 

 

Resultatutjämningsreserv 

(tkr)
2017 2018 2019 2020 202108

Ingående värde 7 786 7 786 - - -
Reservering till 

resultatutjämningsreserv
- - -

Disponering av 

resultatutjämningsreserv
- -7 786 - - -

Utgående värde 7 786 - - - -



  

 

 

17 

 

Resultaträkning  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive pensionskostnader och avskrivningar, för perioden 

januari-augusti 2021 är 280,1 mkr. Jämfört med samma period 2020 är det en ökning med 

13,1 mkr. Skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsav-

gift, ökade med 13,9 mkr jämfört med samma period förra året och uppgår till 308,6 mkr. 

Skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsavgift, beräk-

nas för helåret 2021 ge ett överskott på 11,5 mkr mot budget för 2021. Detta beror på förbätt-

ring av skatteunderlagsprognosen jämfört med när budgeten beslutades. Delårsresultatet visar 

ett negativt finansnetto på 0,8 mkr. 

Balansräkning  

Redovisning nedan är för perioden till och med augusti 2020 och augusti 2021, det vill säga 

jämförelse mellan delårsrapporterna respektive år. 

Anläggningstillgångarna (i huvudsak mark, byggnader och tekniska anläggningar) minskade 

med 0,9 mkr till 319,3 mkr.  

Fordringarna minskade med 3,6 mkr till 39,6 mkr. Av fordringarna är 4,4 mkr fordran på Mi-

grationsverket. Kommunens likvida medel (kassa, bankgiro och bank) ökade med 14,8 mkr 

till 150,8 mkr.  

Likviditeten, det vill säga den omedelbara betalningsförmågan, var 31 augusti 43 procent, vil-

ket motsvarade 154 dagars utbetalningar. Likviditeten beräknas som de kontanta medlen i 

procent av driftkostnaderna. 

Kommunens långfristiga skulder var 133,7 mkr, en minskning med 52,7 mkr. Av föränd-

ringen beror 30 mkr på att ett långfristigt lån omklassificerats till kortfristigt då det ska lösas 

inom ett år. I långfristiga skulder ingick lån på 115 mkr hos banker och hypoteksinstitut. Till 

följd av omklassificeringen av lånet ökade de kortfristiga skulderna med 27 mkr till 105,1 

mkr. Här ingår leverantörsskulder med 7,3 mkr och upplupna löner med 11,6 mkr. Löner som 

utbetalas i september men avser augusti uppgick till 3,9 mkr. 

Soliditeten var 31 augusti 46 procent, vilket var en ökning med 5 %-enheter jämfört med mot-

svarande period 2020. Tar man hänsyn till de pensionsåtaganden som redovisas som ansvars-

förbindelse var soliditeten 19 procent. Med soliditet menas andelen eget kapital av de totala 

tillgångarna. Soliditeten anger därmed hur stor del av tillgångarna som är finansierade med 

kommunens eget kapital. 

Kommunens borgensförpliktelser och övriga ansvarsförbindelser uppgår till 410,3 mkr per 

210831. Av detta belopp utgör 136,2 mkr pensionsförpliktelser intjänade före 1998, inklusive 

löneskatt. Borgensåtagandet uppgår till 274,1 mkr vilket är en minskning jämfört med samma 

period förra året med 4,9 mkr.  

Kommunens borgensåtagande för Stiftelsen Vansbrohem uppgår till 114,2 mkr, för Vansbro 

Teknik AB till 149,0 mkr, Dala Vatten och Avfall AB till 6,7 mkr, Brandkåren Norra Dalarna 

till 3,8 mkr och Inlandståget AB till 0,5 mkr.  

Inget åtagande kvarstår för kommunalt förlustansvar för egnahem och småhus. 
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Balanskravsresultat  

Balanskravsresultat delår  

Nedanstående utredning utgår ifrån delårsresultatet.  

 

Avstämning av balanskravet Belopp (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen 27 613 
Reducering av alla realisationsvinster - 
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 27 613 
Reservering/användning av medel till/från resultatutjämningsreserven - 
Balanskravsresultat 27 613 

 

Balanskravsutredning för helår enligt prognos  

Nedanstående utredning är utifrån helårsprognosen och årets förväntade resultat. 

 

 

 

Kommunallagen 11 kap §12 säger att om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras 

inom nästkommande 3 år och att Fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regle-

ringen ska göras. Kommunen hade tidigare ett ackumulerat underskott på 28,8 mkr som åter-

ställdes vid 2020 års bokslut. Inför år 2021 fanns alltså inget negativt resultat att återställa och 

prognosen för helåret är ett överskott vilket gör att prognosen för underskott att återställa blir 

0.  

 

  

 

 

Årets resultat enligt resultaträkningen -3 617 -13 507 -35 507 26 135 27 613

Reducering av alla realisationsvinster -57 - - -146 -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -3 674 -13 507 – 35 507 25 989 27 613

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -- -- -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - 7 786 -

Balanskravsresultat -3 674 -5 721 – 35 507 25 989 27 613

Resultat Vansbro stadsnät 3 538 1 536

Balanskravsresultat exklusive Vansbro stadsnät 22 451 26 077

Att återställa -3 674 -5 721 -19 443 0 0

0

2020
2021 

prognos

0Synnerliga skäl att ej återställa  - - 16 064

Balanskravsutredning (tkr) 2017 2018 2019

Historik över negativa resultat 2017 2018 2019 2020 2021 prognos

Ingående balans ackumulerad ej återsällda 

negativa resultat -           3 674-       9 395-          28 838-       -                    

Balanskravsresultat exkl vansbro stadsnät 3 674-       5 721-       35 507-       22 451       26 077              

Synnerliga skäl att ej återställa 16 064       6 387          -                    

Kvar att återställa 28 838-       -              -                    
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Väsentliga personalförhållanden 

Antalet årsarbetare var i augusti i år 580,6 vilket är en minskning med 1,9 årsarbetare. Antalet 

anställda personer har minskat från 662 till 655 personer, totalt sett 7 personer. Den pandemi 

som fortfarande pågår har haft stor inverkan på personal och personalförsörjningen under 

både 2020 och 2021.  

Semestrarna har under sommaren 2021 varit svåra att få ihop, framförallt då i verksamheter 

där vikarier behövs.  

Under mars månad genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av det systematiska arbets-

miljöarbetet på ledningsnivå. De påtalade en del förbättringsområden som behöver ses över. 

En handlingsplan upprättades.  

Under våren har arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförts och efter 

sommaren har ett partsgemensamt arbete med kompetensförsörjning inom skolan återuppta-

gits.  

Samordnare för bemanningen har börjat efter sommaren och ser just nu över förutsättningarna 

för att bemanningen tillsammans med verksamheterna kan hantera Heltid som norm och per-

sonalförsörjningen i stort. 

Kommunledningsgruppen har tillsammans med lokala fackliga organisationer genomfört 2 

heldagar med arbetsvärdering av alla våra yrken, med metodstöd från Sysarb. Det ska sedan 

leda till lönekartläggning och analys kring lika arbeten.  

Under hösten har även en utbildningsinsats i svåra samtal genomförts för de chefer som inte 

deltog vid förra utbildningstillfället.  

 

Pensioner 

Kommunens pensionsåtagande inklusive löneskatt för augusti 2020 respektive helåret 2018 

och 2019 redovisas i tabell. 

 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ligger ganska konstant jämfört med samma period förra året, den har dock ökat 

med 0,18 procentenheter. Sjukfrånvaron över 60 dagar ökar, till skillnad mot samma period 

förra året då det siffran var lägre vilket visade att det var fler kortare sjukperioder då. Den 

korta sjukfrånvaron handlade och handlar fortfarande till största del om Folkhälsomyndighet-

ens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom.  

Den längre sjukfrånvaron är en varningssignal då medarbetare i alla verksamheter har arbetat 

under stor press, med ovisshet och oro kring att drabbas av Corona men även oro kring att det 

(tkr) 2018 2019 2020 202108

Individuella delen inklusive löneskatt 12 495 10 816 11 670 11 096

Avsättning pensioner inklusive löneskatt 26 501 29 930 32 801 35 430

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 149 865 139 679 136 390 136 218

Visstidspension till förtroendevalda, ansvarsförbindelse 174 60 - -

Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 189 035 180 485 180 861 182 744
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inte alltid är möjligt att få en vikarie vid frånvaro. I vissa verksamheter har det varit vakanser 

under lång tid.  

Sjukfrånvaron ser ungefär likadan ut i alla åldersgrupper utom i gruppen upp till 29 år, där 

den har ökat med nästan 4% jämfört med augusti 2020.  

Sjukfrånvaron är fortfarande högre bland kvinnor än bland män, men den har denna period 

minskat lite för kvinnorna, medan den har ökat lite för männen.  

Nedan redovisas sju olika mått för sjukfrånvaro enligt redovisningslagen. Statistiken omfattar 

alla anställda. 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro % 2018 201808 2019 201908 202008 2020 202108

Av tillgänglig 

arbetstid
7,30 7,86 8,09 7,86 10,29 10,56 10,47

> 60 dagar per 

tillfälle
44,70 52,41 51,97 52,41 45,47 44,21 52,77

Kvinnor 7,76 8,09 8,37 8,09 10,76 10,95 10,79

Män 4,91 6,75 6,68 6,75 8,04 8,78 8,86

– 29 år 6,46 6,99 6,90 6,99 10,40 10,89 14,72

30–49 år 8,12 7,93 8,26 7,93 10,53 11,28 11,08

50 år – 6,80 8,09 8,29 8,09 10,10 9,93 9,15

Nyckeltal 201908 2019 202008 2020 202108

Frisktal i procent 92,14 91,91 89,71 89,44 89,53

Sjukfrånvarodagar per anställd 25,84 31,76

Antal årsarbetare 547,70 565,2 582,50 591,35 580,60

Antal anställda, totalt 659,00 651 662,00 673,00 655,00

Antal anställda, kvinnor 560,00 558 554,00 566,00 559,00

Antal anställda, män 99,00 93 108,00 107,00 96,00

Antal heltidsarbetande, kvinnor 277,00 271 269,00 295,00 267,00

Antal heltidsarbetande, män 67,00 62 58,00 75,00 55,00      

Antal deltidsarbetande, kvinnor 283,00 287 225,00 271,00 212,00

Antal deltidsarbetande, män 32,00 31 22,00 32,00 20,00      

Genomsnittsålder, totalt 47,00 46 47,30 46,40 43,70

Genomsnittsålder, kvinnor 47,30 46,3 47,40 46,60 44,10

Genomsnittsålder, män 45,50 43,7 46,80 45,70 41,80

Personalomsättning, procent 3,4 4,00

Övertid i procent av arbetad tid 0,4 0,50

Antal sparade semesterdagar per anställd 9,5 11,97

Sparad semester, tkr 8416 13893 9277 16614 10385

HME, index skala 1-100 75 77,00
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Sammanställd redovisning  

I den sammanställda redovisningen ingår Vansbro kommun, Stiftelsen Vansbrohem (100 %), 

Vansbro Teknik AB (100 %), Dala vatten och avfall AB (25 %) och Brandkåren Norra Da-

larna(12,6%). Från och med 2021 ingår inte Västerdalarnas Utbildningsförbund i den sam-

manställda redovisningen då förbundet är under avvecklande och inte bedriver någon verk-

samhet. Resultatet för koncernen är tom augusti 2021 ett överskott på 30,1 mkr. 

Redovisning 

 

Resultaträkning 

 

 

 

  

tk r

Utfall

2021-08-31

Utfall

2020-08-31

Utfall

2020-12-31

Budget

2021

Prognos

2021

Utfall

2021-08-31

Utfall

2020-08-31

Utfall

2020-12-31

 

Verksamhetens intäkter Not 2 81 651 65 447 110 201 91 616 110 000 145 798 126 987 203 740

Verksamhetens kostnader Not 3 -352 088 -323 189 -509 537 -516 557 -537 659 -405 211 -377 181 -590 871

 - varav jämförelsestörande poster Not 4 6 805 2 197 5 098 6 805 2 197 5 098

Avskrivningar Not 5 -9 681 -9 299 -14 000 -15 165 -14 600 -16 958 -16 544 -24 906

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -280 118 -267 041 -413 336 -440 106 -442 259 -276 371 -266 738 -412 037

Skatteintäkter Not 6 197 153 188 923 281 563 286 103 295 060 197 153 188 923 281 563

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 111 410 105 748 159 284 164 662 167 191 111 410 105 748 159 284

VERKSAMHETENS RESULTAT 28 445 27 630 27 511 10 659 19 992 32 192 27 933 28 810

Finansiella intäkter Not 8 568 1 068 1 283 571 743 334 828 936

Finansiella kostnader Not 9 -1 400 -2 046 -2 659 -2 335 -2 243 -2 404 -3 071 -4 236

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 27 613 26 652 26 135 8 895 18 492 30 122 25 690 25 510

ÅRETS RESULTAT 27 613 26 652 26 135 8 895 18 492 30 122 25 690 25 510

Kommunen Sammanställd redovisning
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Balansräkning 

 

 

 

  

tk r 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 358 34 41 358 34 41

Materiella anläggningstillgångar

Mark byggnader och tekniska anläggningar 251 623 265 054 262 249 518 356 528 621 529 090

Maskiner och inventarier 57 844 47 164 53 397 64 183 54 561 60 693

Finansiella anläggningstillgångar 9 466 7 968 7 968 5 953 5 322 5 354

Summa anläggningstillgångar 319 291 320 220 323 655 588 850 588 538 595 178

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. - 8 - 684 693 684

Fordringar 39 580 43 194 41 120 53 397 57 880 51 308

Kortfristiga placeringar - - 1 074 316

Kassa och bank 150 799 135 954 150 613 198 665 188 483 204 110

Summa omsättningstillgångar 190 379 179 156 191 733 253 820 247 056 256 418

SUMMA TILLGÅNGAR 509 670 499 376 515 388 842 670 835 594 851 596

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 

Årets resultat 27 613 26 652 26 135 30 122 25 690 25 510

Övrigt eget kapital 207 816 176 253 181 681 233 303 202 365 207 793

Summa eget kapital 235 429 202 905 207 816 263 425 228 055 233 303

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 35 430 31 953 32 801 35 911 31 953 33 184

Andra avsättningar - - - 2 987 3 184 2 987

Summa avsättningar 35 430 31 953 32 801 38 898 35 137 36 171

Skulder

Långfristiga skulder 133 664 186 364 152 322 403 572 465 823 425 942

Kortfristiga skulder 105 147 78 154 122 449 136 775 106 579 156 181

Summa skulder 238 811 264 518 274 771 540 347 572 402 582 123

Summa avsättningar och skulder 274 241 296 471 307 572 579 245 607 539 618 294

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 509 670 499 376 515 388 842 670 835 594 851 596

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Uttagna pantbrev 1 286 1 286 1 286 78 214 78 214 78 214

Avgår i eget förvar -512 -512 -512 -57 200 -57 200 -57 200

Summa ställda panter 774 774 774 21 014 21 014 21 014

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

skulderna eller avsättningarna 136 218 139 341 136 390 136 261 139 341 136 390

Övriga ansvarsförbindelser 274 100 278 988 277 610 576 112 118

Summa ansvars- och borgensförbindelser 410 318 418 329 414 000 136 837 139 453 136 508

Kommunen Sammanställd redovisning
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Nothänvisningar 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovis-

ningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen, förutom 

när det gäller pensionsskulden som i delårsbokslutet beräknats enligt de nya livslängdsanta-

gandena i RIPS. 

Byte av redovisningsprincip 
Enligt LKBR 4 kap 4§ p2 ska samma principer för redovisningen tillämpas konsekvent från 

ett räkenskapsår till ett annat. Enligt RKR R12 får byte av redovisningsprincip ske om bytet 

krävs för anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. Från och med 2020 har 

RKR förtydligat sin rekommendation avseende intäkter, RKR R2. 

Vansbro kommun hanterade före 2020 anslutningsavgifter till stadsnätet, och samförlägg-

ningsavgifter från privata företag i samband med grävning för stadsnätet, på samma sätt som 

man hanterar investeringsbidrag. Anslutningsavgifterna skuldfördes och intäktsfördes sedan 

över tillgångens nyttjandeperiod. Enligt RKR R2 ska anslutningsavgifterna intäktsföras i sin 

helhet när en anslutning är klar. Detta tillämpas från och med 2020.  

I delårsbokslutet 2020 tillämpades den gamla principen för anslutningsavgifter. Jämförelseta-

len i delårsrapporten för 2021 har inte räknats om då en omräkning inte anses förändra be-

dömningen av kommunens ekonomi nämnvärt. 

Rättelse av fel 
Enligt RKR R 12 ska väsentliga fel under tidigare perioder, om det är möjligt, rättas i de 

första finansiella rapporter som godkänns för utfärdande efter upptäckten av felet. Rättelse 

görs genom omräkning av jämförelsetalen för den tidigare period eller de tidigare perioder där 

felet finns. 

Vansbro kommun rättade redovisningen av anslutningsavgifter för fiber i samband med boks-

lutet 2020. 

Intäktsredovisning 
Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation R2 för redovisning av intäkter. Rekommendat-

ionen innebär bland annat att statliga investeringsbidrag ska periodiseras över anläggningstill-

gångarnas nyttjandeperiod.  

Skolmiljarden beslutades under 2021 och redovisas som generellt statsbidrag. Vansbro kom-

mun har periodiserat Skolmiljarden genom att den del som beslutades i början av året har pe-

riodiserats på årets 12 månader och den del som beslutades under sommaren har periodiserats 

över månaderna juli till och med december. Det innebär att av de beslutade 759 tkr har 456 tkr 

intäktsförts till och med 31 augusti medan resterande 303 tkr periodiserats på september till 

och med december.  

Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas inkomst tas upp till beskattning. 

Extraordinära poster 
Extraordinära poster, enligt RKR R 11, är händelser eller transaktioner som: 

 saknar ett tydligt samband med kommunens normala verksamhet, 

 är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet, och 

 posten uppgår till ett väsentligt belopp. 
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Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster, enligt RKR R 11, är resultat av händelser eller transaktioner som 

inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra peri-

oder. Jämförelsestörande poster redovisas som not till resultaträkningen. Coronapandemin har 

medfört både ökade kostnader och ökade intäkter i form av statsbidrag. Vansbro kommun har 

valt att redovisa dessa poster som jämförelsestörande för att underlätta jämförelse mellan 

olika år. Även de engångsposter som har att göra med invallningen och som påverkar både in-

täkter och kostnader har redovisats som jämförelsestörande. 

Värderingsprinciper 
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 

balansdagen. 

Tillgångar som har tagits emot utan ersättning, eller till en ersättning som väsentligt understi-

ger tillgångarnas verkliga värde, redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och 

redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redo-

visning.  

Ändrade uppskattningar och bedömningar 
SKR har 2021 beslutat att anta de ändringar i livslängdsantagandet i RIPS som RIPS-kommit-

tén har föreslagit. Ändringarna innebär att livslängdsantagandet ökade och det gör att kommu-

nens pensionsåtagande/skuld ökar. För Vansbro kommun ökade avsättningen i balansräk-

ningen med 1,6 mkr och det medför en ökad kostnad på årets resultat. Hela ökningen är med i 

delårsresultatet. Ansvarsförbindelsen ökade till följd av de nya antagandena med 4,2 mkr vil-

ket medför att kostnaderna för pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje enskilt år. 

Säsongsvariationer och cykliska effekter 
Semesterlöneskulden har påverkat utfall för verksamheternas driftutfall och nettokostnad i re-

sultaträkning positivt med anledning av att intjänandeår och uttagsår är detsamma. Vid tid-

punkten för delårsbokslutet finns ett större uttag än intjänade av semester. 

Prognostiserad slutavräkning avseende skattemedel för 2020 har påverkat utfall för skattein-

täkter med hela den prognostiserade avvikelsen i delåret medan prognostiserad slutavräkning 

för 2021 har påverkat utfallet med åtta tolftedelar. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har en livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på 

minst ett prisbasbelopp, vilket 2021 motsvarar 47 600 kr. 

Anläggningstillgångarna är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för 

avskrivningar.  

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar 

ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till. 

Avskrivningar beräknas på investeringar till och med redovisningsåret i förhållande till när de 

togs i bruk. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om av-

skrivningar och med egen bedömning av tillgångarnas och komponenternas beräknade nytt-

jandetid. I normalfallet tillämpas linjär avskrivning. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i 

bruk. 
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Komponentavskrivningar 
Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbundet men med 

olika tidsintervall. Även byggnader har normalt många betydande komponenter som har väl-

digt olika nyttjandeperioder och därför byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbruk-

ning. 

Förväntas skillnaden vara stor mellan förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs be-

tydande komponenter ska, i enlighet med RKR R 4, tillgången delas upp på dessa komponen-

ter och varje komponent ska då skrivas av separat. 

Vansbro Kommun tillämpar komponentavskrivning. Linjär avskrivning används med olika 

avskrivningstider beroende på komponent. 

o Markanläggning 15–40 år 

o Platta/stomme 70 år 

o Stomkomplettering 40 år 

o Tak/fasad/fönster 40 år 

o Yttre och inre ytskikt 15–30 år 

o Installationer 10–40 år 

o Vitvaror 10 år 

o Övrig bygg 10 år 

o Toppbeläggning gata 30 år 

Leasingavtal 
Kommunens leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 

Fordringar 
Fakturafordringar med en förfallodag längre tillbaka än tre månader redovisas som osäkra 

fordringar. 

Lånekostnader 
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar därmed resultatet för den 

period de uppkommer. 

Avsättning för pensioner 
Pensioner intjänade från och med 2000 behandlas som en individuell del och betalas till 

största delen under påföljande år. Dessa redovisas därför som en kortfristig skuld.  

Aktualiseringsgraden i KPA:s beräkningar av pensionsskuld och pensionskostnader är 97 pro-

cent.  

Löneskulder 
Vid beräkning av skulder för sociala avgifter avseende löneskulder använder kommunen ett 

generellt personalomkostnadspåslag (PO) på 40,15 procent.  

Driftredovisningen 
I driftredovisningen ingår interna kapitalkostnader för tillgångar samt personalomkostnadspå-

lägg (PO) för sociala avgifter enligt lag och avtal. PO-påslagen uppgick till totalt 40,15 pro-

cent. Driftredovisningen påverkas också av intäkter och kostnader mellan verksamheterna.  

Sammanställd redovisning 
I den sammanställda redovisningen ingår bolag som kommunen äger helt eller delvis. Dessa 

är Stiftelsen Vansbrohem (100 %), Dala Vatten och Avfall AB (25 %) Vansbro Teknik AB 

(100 %) och Brandkåren Norra Dalarna (12,6%). Kommunen har inte gjort några justeringar 

för att anpassa Stiftelsen Vansbrohems redovisning till kommunens redovisningsprinciper, ef-
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tersom det inte skulle ha någon väsentlig påverkan på koncernens resultat. Stiftelsens årsredo-

visning är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För 

mer detaljerad information om Stiftelsen Vansbrohems redovisningsprinciper hänvisas till stif-

telsens årsredovisning.  

Från och med 2011 ingår Dala Vatten och Avfall AB, där kommunen äger 25 %, och Vansbro 

Teknik AB, som helägs av kommunen, i den sammanställda redovisningen. All VA- och ren-

hållningsverksamhet har skett i bolagen. 

Mellan 2016 och 2019 bedrevs gymnasie- och vuxenutbildning tillsammans med Malung-Sä-

lens kommun i Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF. Från och med 1 januari 2020 bed-

rivs gymnasie- och vuxenutbildningen åter av de två kommunerna var för sig och VDUF är 

under avvecklande. VDUF är inte medtaget i den sammanställda redovisningen. 

Proportionell konsolidering har tillämpats vid konsolidering av de kommunala koncernföreta-

gen i de sammanställda räkenskaperna. 

Särredovisningar 
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisningarna finns tillgängliga hos: Dala Vatten och Avfall AB  

 



  

 

 

27 

 

 

2021-08-31 2020-08-31 2020

Not 2 Koppling till driftredovisningen

Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 74 366 73 107 123 754

Inlösen/försäljning bilar mm - 290 703

Momsbidrag omsorgsboende 120 117 235

Upplösning investeringsbidrag, ej stadsnät 260 295 387

Upplösning anslutningsavgifter stadsnät 220 146 307

Upplösning anslutningsavgifter Vallen, engångsupplösning 18 160

Administrationsavgift löneväxling 19 17 26

Rättelse moms - 79 79

Minskning osäkra fordringar - - 48

Ej fördelade schablonersättningar från Migrationsverket 924 3 031 2 738

Försäljning Grönalid 2:16 - - 92

Försäljning Herrgården - - 53

Interna poster -12 418 -11 635 -18 221

Verksamhetens intäkter kommunen 81 651 65 447 110 201

Not 3 Koppling till driftredovisningen

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen -365 468 -344 017 -541 430

Personalförsäkringar och pensionskostnader mm

som ej fördelats ut på verksamheterna -3 155 -3 651 -5 272

Reservation kundfordringar -269 -105 -

Kalkylerad kapitalkostnad 12 623 12 324 18 479

Kalkylerad kapitalintäkt -693 - -

Justering fastighetsskatt - - -3

Försäljningskostnader bilar mm - -11 -50

Omställningsfonden -144 - -205

Utfördelning skolmiljarden till verksamheten -456 - -

Utrangering del av vallen -6 944 - -

Nedsatt arbetsgivaravgift, Corona - 636 636

Justering STIM 2016-2019 - - 87

Interna poster 12 418 11 635 18 221

Verksamhetens kostnader kommunen -352 088 -323 189 -509 537

Not 4 Jämförelsestörande poster

Intäkter

Ersättning för merkostnader till följd av coronapandemin 1 350 3 852 7 283

Ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin 2 445 2 962 4 741

Upplösning investeringsbidrag skyddsvallen 18 122

Summa intäkter 21 917 6 814 12 024

Kostnader

Merkostnader till följd av coronapandemin -8 168 -4 617 -6 926

Utrangering del av skyddsvallen -6 944

Summa kostnader -15 112 -4 617 -6 926

Summa jämförelsestörande poster 6 805 2 197 5 098

Summa jämförelsestörande poster till följd av coronapandemin -4 373

Summa jämförelsestörande poster till följd av hantering skyddsvallen 11 178

Alla kostnader till följd av coronapandemin har inte särredovisats och summan

för merkostnader till följd av coronapandemin är därför troligen något högre

än vad som redovisas i jämförelsestörande poster.

Not 5 Avskrivningar

Beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

I underlaget ingår årets investeringar i förhållande till när de 

togs i bruk

Immateriella anläggningstillgångar -20 -46 -69

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -7 553 -7 340 -11 009

Maskiner och inventarier -2 108 -1 913 -2 922

Summa -9 681 -9 299 -14 000

Not 6 Skatteintäkter

Skatteintäkter

Egna skatteintäkter preliminärt för bokslutsåret 192 389 192 049 288 073

Prognos slutavräkning för bokslutsåret 3 426 -1 666 -4 856

Rättning av prognos på slutavräkningen för året före bokslutsåret 1 338 -1 460 -1 654

Summa 197 153 188 923 281 563

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 69 563 68 246 102 369

Kostnadsutjämning 17 671 18 506 27 759

Regleringsavgift/bidrag 13 492 4 635 6 953

Utjämningsbidrag LSS 140 - -

Fastighetsavgift 10 088 - 13 990

Skolmiljarden 456 - -

Välfärdsmiljarderna - 2 390 3 585

Krisstöd Socialstyrelsen - - 180

Bidrag stärka välfärden till följd av coronapandemin - 8 223 12 757

Summa 111 410 105 748 159 284

Not 8 Finansiella intäkter

Ränteintäkter kundfordringar 13 20 41

Utdelning Kommuninvest 172 351 351

Ränteintäkt förlagslån Kommuninvest - 16 18

Ränteintäkt/borgensavgift koncernbolag 383 381 573

Likvidation FSF - 300 300

Summa 568 1 068 1 283

Not 9 Finansiella kostnader 

Räntekostnad på lån -1 022 -1 078 -1 593

Ränta på pensionsavsättning -353 -576 -676

Bankkostnader m m -25 -27 -25

Likvidation FSF - -365 -365

Summa -1 400 -2 046 -2 659

Kommunen
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Ord- och begreppsförklaring 

 

Anläggningskapital 

Skillnaden mellan anläggningstillgångar, långfristiga skulder och långfristiga avsättningar. 

Anläggningstillgångar  

Fast och lös egendom som kommunen avser att fortsätta äga långsiktigt. 

Avskrivningar  

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

Avsättningar 

Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämda.  

Balansräkning  

Den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt sitt ka-

pital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har anskaffats (avsättningar, 

skulder och eget kapital). 

Eget kapital  

Kommunens totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar med 

mera) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringar). 

Finansieringsanalys  

Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera påverkar rörelsekapitalet. 

Internränta 

Beräknad kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som ut-

nyttjas inom en viss verksamhet. 

Kapitaltjänstkostnader 

Benämning på internränta och avskrivningar. 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån och skulder som hör till den löpande verksamheten. 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.  
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Långfristiga skulder 

Skulder med en löptid längre än ett år. 

Omsättningstillgångar 

Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder de tillhör. 

Resultaträkning 

Redovisar intäkter och kostnader samt visar hur förändringen av kommunens eget kapital har 

skett. Denna förändring kan också fås genom att jämföra eget kapital i de två senaste årens ba-

lansräkningar. 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar, kortfristiga avsättningar och kortfristiga skulder. 

Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 

Soliditet 

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga hur stor del av kommunens till-

gångar som är finansierade med eget kapital. 
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Investeringsredovisning  

Nedan redovisas investeringar för 2021 samt investeringsprojekt som pågått över längre tid. 

Större investeringar kommenteras under tabellen.  

 
1) Finansieras via investeringsbudget och bidrag 
2) Finansieras via investeringsbudget, taxor och bidrag 
3) Finansieras via hyresintäkter  
 

 

Invallning Vansbro 

Vansbro kommun har byggt en skyddsvall mot höga vattenflöden runt centrala Vansbro. 

Byggnationen påbörjades i början av 2019 och färdigställdes 2021. Byggnationen är en jord-

vall av moränmassor som bitvis tätas med gummimembran. Vallen är ca 3 km lång och 

sträcker sig från brofästet E 16 hela vägen uppströms Vanån runt Träkol och ansluter sig vid 

Mossebo förskola.  Under 2021 har slutarbeten i form av asfalterade dagvattendiken inne på 

bioenergiområdet genomförts. 

Hela projektet är delfinansierat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 

60% av investeringsutgiften. Projektets budget var 30,7 mkr och total investeringsutgift blev 

33 mkr, varav 482 tkr under 2021. Kostnadsökningen är hänförlig till nödvändiga justeringar 

under projektets gång, samt föroreningar som behövde saneras. Även fördyringen utöver ur-

sprunglig budget kommer delfinansieras till 60% av MSB, där slutredovisning är gjord men 

slutgiltigt beslut ännu inte fattat. 

Utbyggnad fiber 

Investeringsprojektet avser den fiberutbyggnad som sker inom Vansbro stadsnät. Nätet förval-

tas av kommunens egen driftorganisation där kommunen är kommunikationsoperatör. Den 

stora merparten av investeringsprojektet är intäktsfinansierad via anslutningsavgifter och 

driftintäkter från operatörer som nyttjar nätet. 

Budget År
Utfall tom 

2020
Utfall 2021

Resterande/

förbrukat

Invallning Vansbro 1) 11 300      2010/2016/2018 32 016            482                

Utbyggnad fiber 2) 26 738      2014/2015/2018/2020 53 366            6 338            20 400           

LSS Gruppboende 15 000      2016 14 446            24                  530                 

Särskilt boende Bäckaskog hus 06 53 219      2020 380                52 838           

Ambulansstation 3) 14 400      2021 -                14 400           

Ambulansstation - kommunens del 600            2021 14                  586                 

Markförvärv 2021 204                

Projektering äldreboende 3 000         2014/2015 1 837               1 166            4-                     

Ärendehanteringssystem 600            2020 30                    337                233                 

Inköp Bagaren 10 2 000         2021 140                1 860             

Struktur och verksamhetsinvesteringar 2 050         2021 1 805            245                 

IT-investeringar 350            2021 20                  330                 

Summa 10 911          
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Under 2021 har Vansbro stadsnät huvudsakligen fokuserat på att slutföra delprojekt som del-

finansieras av Landsbygdsprogrammet. Utöver detta har delprojektet Dala-Järna söder om 

landsvägen samt Saltvik prioriterats, i enlighet med årets handlingsplan för fiberutbyggnad. 

Drygt 80 kunder har kopplats in under året, och ytterligare ett hundratal kommer kopplas in 

under hösten. 

 

 

Projektering äldreboende 

Projekteringen för renovering, ombyggnad och nybyggnad av Bäckaskogsfastigheten är nu i 

princip färdigställt. De medel som är avsatta på projektet kommer att vara slut under 2021. 

Återstående del av projekteringen kommer att ske i projektet Särskilt boende Bäckaskog hus 

06. 

 

LSS Gruppbeonde 

Entreprenaden är färdigställd. Kostnader som är fakturerade byggentreprenören är inte med i 

sammanställningen. Bedömd intäkt cirka 175 tkr. Solcellsentreprenaden är hävd och färdig-

ställande sker nu genom Vansbro kommuns försorg. Slutregleringar gällande entreprenad-

byggnation och solceller kommer att göras under 2021. 

 

Särskilt boende Bäckaskog hus 06  

I och med de beslut som är tagna kommer både hus 04,05 och 06 att byggas om, renoveras 

och byggas på. Förfrågningshandlingar för entreprenaden är nu färdigställda. Förfrågan kom-

mer att skickas ut vecka 39. Planerad start av entreprenaden är kvartal 1 2022. Bidragsansö-

kan från Boverket kommer att lämnas in under oktober 2022. Arbetena kommer att utföras i 

två etapper med planerat färdigställande kvartal 2 2023. 

 

Ambulansstationen regionen och kommunen  

Konsultförfrågan på framtagande av färdiga handlingar för byggnation av ny ambulansstation 

med mera är nu ute på räkning. Beräknad entreprenadstart är våren 2022. 
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Driftredovisning 

 

 

 

 

tkr

Kostnad Intäkt

Netto-

kostnad

Budget 

netto

Avvikelse

 netto Kostnad Intäkt

Netto-

kostnad

KOMMUNFULLMÄKTIGE -222 0 -222 -340 118 -201 6 -195

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen -1 642 0 -1 642 -1 961 319 -1 807 0 -1 807

Lärande -102 115 25 168 -76 947 -80 686 3 739 -99 181 23 440 -75 741

Socialt stöd och omsorg -155 193 22 842 -132 351 -114 270 -18 081 -139 966 22 238 -117 728

Samhälle -17 386 4 046 -13 340 -13 672 332 -15 396 3 519 -11 877

Kommunkansli -29 516 6 874 -22 642 -25 319 2 677 -31 818 11 298 -20 520

Service -46 325 11 729 -34 596 -33 134 -1 462 -43 833 11 184 -32 649

Kollektivtrafik -2 007 0 -2 007 -2 730 723 -1 839 -17 -1 856

Markförvaltning -509 1 421 912 0 912 -249 590 341

Strategisk utveckling -383 0 -383 -667 284 -122 0 -122

Vansbro stadsnät -2 769 2 283 -486 -617 131 -2 063 752 -1 311

Till KS förfogande 0 0 0 -3 533 3 533 0 0 0

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN -357 845 74 363 -283 482 -276 589 -6 893 -336 274 73 004 -263 270

VÄSTERDALARNAS UTBILDNINGSFÖRBUND 0 0 0 0 0 -116 48 -68

BRANDKÅREN NORRA DALARNA -6 187 3 -6 184 -6 120 -64 -6 120 7 -6 113

JÄVSNÄMND -41 0 -41 -58 17 -50 0 -50

ÖVERFÖRMYNDARE -784 0 -784 -867 83 -900 27 -873

REVISION -389 0 -389 -398 9 -346 0 -346

KRISLEDNINGSNÄMND 0 0 0 0 0 -10 15 5

SUMMA  -365 468 74 366 -291 102 -284 372 -6 730 -344 017 73 107 -270 910

FINANSIERING -22 742 341 457 318 715 293 835 24 880 -20 014 317 576 297 562

RESULTAT -388 210 415 823 27 613 9 463 18 150 -364 031 390 683 26 652

Bokslut 2021-08-31 Bokslut 20200831



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 155 Ärende KS 2021-01128 

Antagande av detaljplan för brandstation på fastigheten 
Grönalid 1:1 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen. 

 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för brandstation på fastigheten, del av 

Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 

Ärendet 

Antagandehandlingarna med tillhörande plankarta gäller ändring av 

detaljplan på brandstation, för att möjliggöra fastighetsförrättning och utöka 

verksamheter inom blåljusverksamhet såsom ambulansgarage. Även en 

utökning med inomhusidrott (padel) inom området kräver planändring. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen  

Kommunfullmäktige antar detaljplan för brandstation på fastigheten, del av 

Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-19 KS Au § 130 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-09-25 

Antagande handling  

Plankarta 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle  2021-09-25 KS 2021-01128 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

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

  

   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

Antagande av detaljplan för brandstation på fastigheten 
del av Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen  

Kommunfullmäktige antar detaljplan för brandstation på fastigheten, del av 

Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 

 

Ärendet 

Antagandehandlingarna med tillhörande plankarta gäller ändring av 

detaljplan på brandstation, för att möjliggöra fastighetsförrättning och utöka 

verksamheter inom blåljusverksamhet såsom ambulansgarage. Även en 

utökning med inomhusidrott (padel) inom området kräver planändring. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige gav 2018-02-27 ärende KS2018/127 KF § 25. 

Jävsnämnden ges i uppdrag att påbörja arbetet med att ändra detaljplanerna 

20-JÄR-2188 och 2021-P122 så att förrättning kan genomföras. I samband 

med att en ny räddningsstation skulle uppföras i Vansbro så ansökte 

Vansbro kommun hos Lantmäteriet om en avstyckning av fastigheterna 

Grönalid 1:1, Grönalid 1:19 och Grönalid 1:24 för industriändamål. Då en 

del av den tänkta industrimarken ligger på vad som i gällande detaljplan är 

parkmark (Lantmäteriets aktnummer 20-Jär-2188) och en annan del av 

marken ej får bebyggas (detaljplan 2021-P122) har förrättningen inte kunnat 

genomföras. 

Även utökning av blåljusverksamhet (ambulansstation) och även annan 

verksamhet inom planområdet kallad R1 - Anläggning för inomhusidrott 

(padel) kräver en planändring. 

Konsekvenser 

För att genomföra förrättningen krävs en ändring av gällande detaljplaner. 

Även utökning av verksamheter som ambulansgarage och padelhall kräver 

planändring. 

 Detaljplanearbetet bekostas av sökande. 

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

Antagande av detaljplan för brandstation medför att förrättning kan 

genomföras och att bygglov kan prövas för verksamheter, som bland annat 

ambulansgarage och padelhall.  

Beslutsunderlag 

Antagande handling  

Plankarta  

 

Beslutet ska expedieras till: 

Ekonomichef 

Sektorchef intern service 

 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Detaljplan för  
VANSBRO BRANDSTATION 
 

 
Del av GRÖNALID 1:1, 1:19 OCH 1:24 
 
VANSBRO KOMMUN 
 
DALARNAS LÄN 
 
 
 
 
 
 
 
innehåll: 
planbeskrivning 
granskningsutlåtande 
 
 
övriga handlingar: 
plankarta med bestämmelser och grundkarta 
 

 

UPPRÄTTAD 2021-02-22 
REVIDERAD 2021-02-17 
GODKÄND 20XX-XX-XX 
ANTAGEN 20XX-XX-XX 
LAGA KRAFT 20XX-XX-XX 

 

ANTAGANDEHANDLING 2021-09-17 



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

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

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

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

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

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

Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglovsprövning inom planområdet. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. 
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Detaljplan för VANSBRO BRANDSTATION 
(del av Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24) 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta med bestämmelser och grundkarta (separat kartblad) 

 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
 

Huvudsyftet med planläggningen är att möjliggöra bildandet av en fastig-
het för räddningstjänstens anläggningar inom Grönalids industriområde. 

Detta uppnås genom att upprätta en detaljplan för de delar av fastighet-
erna Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 som räddningstjänsten utnyttjar. För att 
få liknande planförhållanden längs hela Fabriksvägens sträckning inom 
kvarteret planläggs även ett område norr om räddningstjänsten upp mot 
Kroons väg med samma användningar, dvs. användningarna T1 – Rädd-
ningstjänst och J1 – Industri. Då kommunen har fått förfrågningar från en 
intressent om möjligheten att anlägga en padelhall planläggs området 
även för användningen R1 – Padelhall. 

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

  PLANDATA 

Läge  Planområdet ligger i Grönalids industriområde i sydöstra delen av Vans-
bro tätort. 

Området avgränsas i norr av Kroons väg, i väster av Fabriksvägen samt i 
söder av Grånäsvägen och fjärrvärmeverkets verksamhetsområde. I ös-
ter angränsar området till nyligen avverkad skogsmark. 

Areal  Planområdets areal är knappt 2,7 hektar. 

Markägoförhål-
landen 

 Huvuddelen av marken inom det berörda området ägs av Vansbro kom-
mun. Grönalid 1.24 ägs av Solör bioenergi AB. 
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  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga 
planer 

 Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Vansbro kommun, antogs av 
kommunfullmäktige i oktober 2011. 

I översiktsplanen utgör planområdet en del av Vansbro tätort och områ-
det Grönalid. Planområdet pekas i översiktsplanens fördjupade områdes-
studie över Vansbro tätort ut som ett nytt område för arbetsplatser. 

Översiksplanen säger också att riskobjekt och samhällsfunktioner av be-
tydande vikt, såsom industrier med stor miljöpåverkan eller andra indu-
striområden, endast bör lokaliseras inom områden som inte hotas vid av 
ett hundraårsflöde eller dimensionerande flöde. Med dimensionerande 
flöde menar dock inte gällande översiktsplan samma flöde som beräknat 
högsta flöde, BHF, vilket används idag. 

Aktuell planläggning bedöms ha stöd i gällande översiktsplan. Dock 
måste planläggningen ta hänsyn till dagens utgångspunkter och regel-
verk vad gäller bedömning av risker och lokalisering av olika typer av be-
byggelse inom översvämningshotade områden. 

Detaljplaner, 
områdesbe-
stämmelser, 
förordnanden 
m.m. 

  

detaljplaner  Det aktuella området omfattas i dag av fyra detaljplaner: 

• Förslag till utvidgning och ändring av byggnadsplan för del av 
Myrbacka och Västgård (industriområdet i Grönalid), fastställd 
1968-07-09, 

• Detaljplan fjärrvärmeverk Grönalid, laga kraft 1999-04-27, 

• Detaljplan för Grönalid 1:1, laga kraft 2010-03-18, samt 

• Detaljplan för Grönalid 1:1, västra delen, laga kraft 2013-06-17. 

Genomförandetiden för alla detaljplaner utom den som gäller Grönalid 
1:1, västra delen har gått ut. För denna går genomförandetiden ut år 
2023. Kommunen, som även initierat aktuell planläggning, är fastighetsä-
gare för berörda delar av den sistnämnda planen. 

Planerna anger i huvudsak industri, teknisk anläggning (värmeverk) samt 
gata och parkmark för aktuellt område. 

 
 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Markens lämp-
lighet 

 Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas, 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hän-
syn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushåll-
ning. 
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Det aktuella området ligger strategiskt till för den tänkta användningen, 
med närhet till kommunikationer och befintliga industrier. 

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

Värdefulla om-
råden 

 Enligt 3 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, eko- 
logiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fis-
kevatten skyddas mot påtaglig skada. 

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

Större delen av planområdet är redan planlagt för industriändamål och 
delar är ianspråktagna av räddningstjänstens anläggningar. Föreslagen 
planering tar inte i anspråk något ytterligare område så som avses i 3 
kap. 2-5 §§ eller 3 kap 6 §. 

Tillgången till grönområden är god inom närområdet. 

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

Planområdet ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet, 
ett lågflygningsområde, som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 
kap. 9 §. Inom lågflygningsområde behöver Försvarsmakten få in remis-
ser som gäller objekt högre än 20 m utanför tätort och högre anlägg-
ningar än 45 m. Remissförfarandet är väl inarbetat i kommunens bygg-
lovsförfarande varför bedömningen görs att den föreslagna planlägg-
ningen inte kommer att påverka totalförsvarets intressen. 

Nedströms Vansbro finns också flera sträckor av Dalälven som är områ-
den av riksintresse både för naturvården och för friluftslivet. Även här 
görs bedömningen att den föreslagna etableringen inte kommer att på-
verka något av dessa intressen. 

Miljökvalitets-
normer 

 Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med 
stöd av 5 kap. miljöbalken. I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för ut-
omhusluft, för olika föroreningar i fisk- och musselvatten, omgivningsbul-
ler samt för vattenförvaltningen. 

utomhusluft   Planläggningen innebär att ytterligare byggnader och anläggningar kan 
komma att uppföras. Därmed kan trafikmängden komma att öka något. 
Ökningen bedöms dock inte få någon påverkan på luftkvaliteten. 

Mot bakgrund av det geografiska läget, låga bakgrundsnivåer och om-
ständigheterna i övrigt bedöms inte luftkvaliteten komma att påverkas i 
nämnvärd grad. 

Ett plangenomförande bedöms inte heller innebära några andra föränd-
ringar som varaktigt kan påverka luftkvaliteten eller klimatet. 
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fisk- och mus-
selvatten 

 Stora delar av Västerdalälven är klassificerat som värdefullt vatten för 
fiske. 

Västerdalälven är den sydligaste av Sveriges storälvar som endast är 
svagt påverkad av regleringar. Vattenstånd och vattenföring följer natur-
liga rytmer i större delen av älven, som uppvisar en naturlig strandzo-
nering. 

De arter som berörs av detta skydd är t.ex. nedströmslekande öring, 
storvuxen vandringsöring, ursprunglig harr och ursprunglig röding. 

Ett plangenomförande bedöms inte påverka livsbetingelserna för de 
skyddade arterna då avståndet från planområdet till älven är cirka 300 
meter. 

omgivningsbul-
ler 

 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formule-
rade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åt-
gärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 invånare. Vansbro 
kommun har endast cirka 6800 invånare. 

Räddningstjänsten är redan idag etablerad på platsen varför aktuell plan-
läggning inte nämnvärt bedöms påverka bullersituationen i området. 

vattenförvalt-
ning 

 Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvat-
ten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska 
och ekologiska status gjorts, miljökvalitetsnormer har antagits. 

Vid den senaste bedömningen (registerutdrag VISS, 2019-12-17) var 
målet för Västerdalälven i anslutning till planområdet att uppnå miljökvali-
tetsnormen god ekologisk status till år 2021 och god kemisk ytvattensta-
tus (med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt brome-
rad difenyleter). Vid tidpunkten för registerutdraget hade Västerdalälven i 
anslutning till planområdet måttlig ekologisk status samtidigt som älven 
inte uppnådde god kemisk status. 

Den måttliga ekologiska statusen kan främst kopplas till vandringshinder 
orsakade av vattenkraftsutbyggnaden, flottledsrensning samt påverkan 
från markanvändningen i älvens närområde. 

Anledningen till att Västerdalälven inte uppnår god kemisk status beror 
framför allt på höga halter av kvicksilver, kvicksilverföreningar och bro-
merad difenyleter, dvs. överallt överskridande ämnen främst orsakade av 
internationella luftnedfall. 

Ny bebyggelse kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten och 
spillvatten omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når 
recipienten Västerdalälven.  

Vid släckningsövningar riskerar rester av släckmedel och bränsle att spri-
das till grund- och ytvatten om inte släckningsövningarna sker på iord-
ningställda ytor med godkända uppsamlings- och reningsanordningar. 
Enligt Räddningstjänsten används enbart obehandlat virke och vatten vid 
släckövningarna varför ämnen som PFAS inte är något problem i detta 
fall. Antalet brandövningar är cirka åtta per år och totalt används cirka 
400 liter vatten per år. Askan från virket kan dock innehålla tungmetaller 
varför släckvattnet inte bör ledas orenat ut i Västerdalälven. 

Även vatten från hårdgjorda uppställningsytor innehålla t.ex. oljeförore-
ningar som bör tas om hand innan det leds vidare till recipienten. Se vi-
dare under avsnittet Teknisk försörjning – dagvatten. 
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Så länge eventuella föroreningar från brandövningsplatsen och hård-
gjorda ytor tas omhand på ett kontrollerat sätt bedöms ett plangenomfö-
rande inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna.  

Undersökning 
om betydande 
miljöpåverkan 

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

  

FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR 
Natur   

topografi  Planområdets marknivåer varierar mellan cirka + 238,5 och + 243 meter 
(RH 2000) med de lägsta nivåerna i nordöstra delen av området. 

vegetation  Södra delen av området består av räddningstjänsten byggnader med till-
hörande kör- och uppställningsytor. Längst i öster finns en remsa relativt 
nyligen avverkad skogsmark. I anslutningen till själva brandstationen har 
en utemiljö bestående av mindre lövträd och prydnadsbuskar anlagts. 

Norr om räddningstjänstens område består vegetationen mest av sly och 
yngre barrträd med inslag av enstaka större tallar. 

landskapsbild  Planområdet utgör en del av Grönalids industriområde. Det hygge brand-
stationen ligger på utgör en större oexploaterad lucka inom området. 

Då brandstationen redan är byggd kommer ett plangenomförande inte att 
påverka landskapsbilden i södra delen av området i nämnvärd omfatt-
ning. I norr kan hygget komma att bebyggas med lokaler för olika typer 
av industriverksamheter. Byggnationen kommer att ske inom ett redan 
etablerat industriområde varför påverkan på den övergripande land-
skapsbilden bedöms bli liten. 

Biotop- och art-
skydd 

 Enligt artportalen finns inga rödlistade arter inom planområdet. I planom-
rådets närhet, i västra Grönalid, finns dock två rödlistade arter som besk-
rivs som nära hotad; Nötkråka och Tretåig hackspätt. Endast hackspät-
ten är validerad enligt observatörens uppgifter. 

Då planområdet till stora delar redan är ianspråktaget görs bedömningen 
att ett plangenomförande inte kommer att påverka de rödlistade arternas 
möjlighet till fortlevnad. 
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geotekniska för-
hållanden och 
stabilitet 

 Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom området i hu-
vudsak av morän med inslag av isälvssediment i öster. Förutom ett 
mindre område i öster kategoriseras marken inom planområdet som fast-
mark. 

 
Jordartskarta: Ljusblått – morän, brunt – torv, grönt – isälvssediment, sand, lila - sväm-
sediment, sand (Källa: SGUs kartportal). Planområdet markerat med svart streckad linje. 

 
Fastmarkskarta: Grönt – fastmark, rött – ej fastmark (Källa: SGUs kartportal). Planområ-
det markerat med svart streckad linje. 

Baserat på underlagen från SGU och lutningsförhållandena inom plan-
området görs bedömningen att den övergripande stabiliteten är god. 
Krav på geotekniska undersökningar kan komma att ställas i samband 
med bygglov. 

markradon  Någon mätning av radonhalten i markluften har inte gjorts. 

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
att vidta de skyddsåtgärder som erfordras åligger den som ska bygga, 
dvs. om inte markradonundersökning utförs ska byggnation ske i radon-
säkert utförande. Detta kommer att bevakas i samband med bygglovs-
prövning. 
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förorenad mark  Platsen för brandstationen har enligt Länsstyrelsens planeringsunderlag, 
webbGIS, identifierats som ett potentiellt förorenat område av riskklass 
2, dvs. stor risk för människors hälsa och miljön. Området är inte under-
sökt utan klassningen baseras enbart den typ av verksamhet som bed-
rivs eller har bedrivits på platsen. Vid brandstationer kan det förkomma 
föroreningar liknande de vid åkerier. Det förekommer även föroreningar 
som kan kopplas till olika typer av brandövningar vilka bland annat inne-
fattar eldning av olika typer av material samt släckning med antingen vat-
ten eller med skum- alternativt pulversläckningsmedel. 

I det specifika fallet etablerades räddningstjänsten på platsen år 2014 då 
miljöproblemen med PFAS var kända. Vid kontakt med räddningstjäns-
ten har uppgivits att alla släckövningar utförs med obehandlat virke som 
bränsle och vatten som släckmedel. Varje år utförs cirka åtta brandöv-
ningar och totalt används cirka 400 liter vatten per år. 

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

höga vatten-
stånd 

 Enligt PBL 2 kap. 3 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till översvämning och andra risker. Planområ-
det ligger i närheten av Västerdalälven vilken svämmar över regelbundet. 
Vattennivåer har beräknats för 100- och 200-årsflöden samt för ett be-
räknat högsta flöde, BHF. Hur planområdet påverkas vid de olika flödena 
framgår av översvämningskartorna nedan. 

 
Karta: Vattendjup inom planområdet vid ett 100-årsflöde (Källa: MSBs översvämnings-
portal). Planområdet markerat med svart streckad linje. 
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Karta: Vattendjup inom planområdet vid ett 200-årsflöde (Källa: MSBs översvämnings-
portal). Planområdet markerat med svart streckad linje. 

 
Karta: Vattendjup inom planområdet vid ett beräknat högsta flöde, BHF (Källa: MSBs 
översvämningsportal). Planområdet markerat med svart streckad linje. 

Enligt Boverket bör bebyggelse med samhällsviktig verksamhet lokali-
seras till områden som inte hotas av översvämning, dvs. till områden 
som inte översvämmas vid ett beräknat högsta flöde. Detta gäller även 
enstaka verksamheter eller industriområden med risk för stor miljöpåver-
kan vid översvämning. 

Enligt översvämningskarteringarna ovan och de tvärsektioner som redo-
visas i MSB:s översvämningsportal uppskattas vattennivån vid ett beräk-
nat högsta flöde ligga på mellan + 240,3 och + 240,5 meter (RH 2000). 
Karteringarna visar också att brandstationen och större delen av de om-
givande kör- och uppställningsytorna ligger på nivåer över det beräknade 
högsta flödet. 

För att klara ett beräknat högsta flöde införs i planen att tillkommande 
bebyggelse ska ha en nivå på färdigt golv över + 240,5 meter. Det införs 
även en bestämmelse om att kör- och uppställningsytor kritiska för rädd-
ningstjänstens verksamhet ska ligga på en nivå på lägst + 240,5 meter. 
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fornlämningar  Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets kartfunktion, inga kända fornläm-
ningar inom planområdet. 

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

Verksamheter   

inom planområ-
det  Planområdet är sedan tidigare planlagt för industriändamål. I dagsläget 

är kommunens brandstation samt en elnätstation de enda verksamhet-
erna inom området. 

Enligt Boverkets kategoriseras områden för brandstationer inom använd-
ningen T – trafikanläggningar. I det aktuella fallet preciseras använd-
ningen till T1 – räddningstjänst. Elnätstationen ges användningen E1 – 
teknisk anläggning, elnätstation. 

För att få en flexibilitet i planen samt en överensstämmelse med gällande 
plan kompletteras användningen räddningstjänst med J1 – industri. In-
dustrianvändningen preciseras till lättare tillverkningsindustri, verkstäder, 
lager, handel med skrymmande varor och liknande, dvs. industrier och 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 

Då kommunen har fått förfrågningar om möjligheten att etablera en 
padelhall planläggs området även för användningen R1 – anläggning för 
inomhusidrott. 

utom planområ-
det 

 I anslutning till planområdet ligger Vansbros fjärrvärmeverk samt ett antal 
industrier och andra verksamheter, främst verkstäder och annan tillverk-
ningsindustri. Knappt 200 meter norr om planområdet återfinns Orkla 
Foods Sverige AB vilken är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, så 
kallad B-anläggning som även omfattas av skyldigheterna i lagen om 
skydd mot olyckor 2 kap 4 §. 

För padelhallen inför bestämmelser om högst sex banor och att åskådar-
platser inte får anordnas. Persontätheten bedöms efter begränsningen 
ligga i nivå med persontätheten inom den industri som tillåts inom indu-
striområdet varför riskerna bedöms kunna hanteras på samma sätt som 
för industrin och räddningstjänsten. 

Bedömningen har gjorts att räddningstjänstens verksamhet inte påverkas 
av de kringliggande industriverksamheterna.  

Cirka 200 meter väster om planområdet finns ett bostadsområde med i 
huvudsak friliggande enbostadshus. Med tanke på avståndet bedöms 
inte bostadsområdet påverkas av verksamheterna vid räddningstjäns-
tens område eller av eventuella nya industriverksamheter mellan rädd-
ningstjänsten och Kroons väg. Öster om planområdet är marken plan-
lagd för industriändamål. 

Bebyggelse   

inom planområ-
det  Inom planområdet finns som tidigare nämnts kommunens brandstation. 

Denna är en större hallbyggnad med en grå liggande plåtfasad och flackt 
sadeltak. 

Utformningen av planbestämmelserna för bebyggelsen utgår från befint-
lig byggnad och gällande plan vilket ger en högsta byggnadshöjd på 15 
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meter. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett 
tänkt plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggna-
dens tak. 

På grund av översvämningsrisken har en bestämmelse om lägsta nivå 
på färdigt golv införts, + 240,5 meter (RH 2000). Denna nivå ligger strax 
över ett beräknat högsta flöde i Västerdalälven. 

För padelhallen införs utformningsbestämmelser om att högst sex banor 
får anordnas, att åskådarplats inte för anordnas samt att utrymningsväg 
ska finnas mot sydöst. Detta för att hålla nere antal personer och person-
täthet till en nivå motsvarande kringliggande industriverksamheter. 

Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent 
av fastighetsarean. Med byggnadsarea menas den area byggnaderna 
upptar på marken och avser all bebyggelse. I planen anges att 40 % av 
fastighetsarean får bebyggas. Befintlig brandstation med förrådsbyggna-
der upptar cirka 10 % av den blivande fastighetsarean. 

Mot Fabriksvägen och Kroons väg finns en zon på sex meter som inte 
får bebyggas. Detta för att få luft i gaturummet och för att ge god sikt vid 
in- och utfart från fastigheten. Mot Grånäsvägen är zonen något bredare 
då det här även ligger el- och fjärrvärmeledningar som inte får byggas 
över. Zonen mot Grånäsvägen, väg 531, tar även hänsyn till Trafikver-
kets tillståndspliktiga zon på 12 meter från vägen. Byggrätten för den be-
fintliga elnätsstationen bekräftas dock även om stationen ligger inom den 
tillståndspliktiga zonen. Mot fjärrvärmeverket får byggnader inte placeras 
närmre fastighetsgräns än 4,5 meter. 

utom planområ-
det 

 Bebyggelsen inom industriområdet Grönalid utgörs främst av mindre in-
dustribyggnader från senare hälften av 1900-talet. Direkt sydöst om plan-
området återfinns Vansbros fjärrvärmeverk. 

tillgänglighet  Tillgängligheten till och från samt inom planområdet är god. Området är 
tillgängligt från Kroons väg, Grånäsvägen och Fabriksvägen. Tillgänglig-
hetsaspekten kommer att beaktas i samband med bygglovsprövning av 
ny bebyggelse och ska följa kraven enligt PBL. 

Trafik   

biltrafik  Området trafikförsörjs från riksväg 26 via Kroons väg, Grånäsvägen och 
Fabriksvägen. Avståndet från planområdet till riksväg 26 är cirka 130 
meter. 

Mot Grånäsvägen, väg 531, införs bestämmelse om att utfart inte får fin-
nas. Undantaget är befintlig utfart vilken bekräftas i plankartan. 

parkering  All parkering kopplad till verksamheterna inom planområdet, inklusive 
personal- och eventuell besöksparkering, ska ske på den egna fastig-
heten. 

Störningar  Planområdet ligger i direkt anslutning till Vansbros fjärrvärmeverk och 
knappt 200 meter söder om Orkla Foods anläggning vilken är en till-
ståndspliktig miljöfarlig verksamhet, så kallad B-anläggning som även 
omfattas av skyldigheterna i lagen om skydd mot olyckor 2 kap 4 §. Mel-
lan cirka 90 och 130 meter från planområdet löper riksväg 26 som är pri-
mär transportled för transporter av farligt gods.  
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Fjärrvärmeverket eldas med biobränsle och då förknippas omgivningspå-
verkan generellt med hanteringen av bränslet. De störningar som kan 
uppkomma är främst buller och damning. Varken räddningstjänsten eller 
de andra verksamheterna bedöms vara känsliga för dessa störningar. 

Planområdet ligger som närmast 170 meter från Orkla Foods anlägg-
ning. Vid anläggningen lagras upp till 44 ton gasol och i ett slutet kylsy-
stem används 2,5 ton ammoniak. På grund av stora mängder farliga äm-
nen som hanteras vid anläggningen har Länsstyrelsen fattat beslut om 
att anläggningen omfattas av skyldigheter enligt 2 kap 4 § i lagen om 
skydd mot olyckor. I samband med att beslutet fattades hade länsstyrel-
sen samråd med såväl Vansbro kommun som med Orkla Foods och 
räddningstjänsten. 

Orkla har ett tillstånd för att hantera ovan nämnda mängder gasol och 
ammoniak och tillståndet är baserat på befintliga förhållanden kring an-
läggningen när tillståndet gavs. Bedömningen är att aktuell planläggning 
inte förändrar förhållandena kring anläggningen då marken inom planom-
rådet redan när beslutet om tillstånd fattades var planlagd för industriän-
damål, vilket innebär att nya industrier redan då kunde uppföras. Vad 
gäller de personer som kan komma att vistas i planerad padelhall och på 
brandstationen, görs bedömningen att dessa har förmåga att utrymma 
lokalerna lika bra som de som arbetar inom industriverksamhet. Då verk-
samheten vid padelhallen begränsats avsevärt genom att högst sex ba-
nor får anordnas, samtidigt som åskådarplats inte får anordnas, bedöms 
även persontätheten vid padelhallen och räddningstjänsten ligga i nivå 
med vad som kan förväntas inom den industriverksamhet som gällande 
plan tillåter, och som Orklas gällande tillstånd baseras på. 

Vad gäller närheten till riksväg 26 så har Länsstyrelsen i Dalarnas län 
har tagit fram en vägledning, Farligt gods - riskhantering i fysisk plane-
ring, Vägledningen föreslår en zonindelning som underlag för riskbedöm-
ning inom ett avstånd av 150 meter från en transportled för farligt gods. 

I vägledningen anges riktvärden för skyddsavstånd till transportvägar för 
farligt gods för olika typer av markanvändning. Bland annat anges 0-30 
meter som ett riktvärde för skyddsavstånd till ytparkeringar, 30-70 meter 
till tekniska anläggningar, industrier, lager och övrig parkering, 70-150 
meter till mindre kontor, handel, kultur- och idrottsanläggningar utan be-
tydande åskådarplats och bostäder i högst två plan samt över 150 meter 
till skolor, hotell, vård och bostäder i mer än två plan. 

Då avståndet från riksvägen till planområdet som närmast är drygt 90 
meter görs bedömningen att några särskilda åtgärder inte behöver vidtas 
med hänsyn till transporterna av farligt gods på riksvägen, varken vad 
gäller planerade industrier, padelhallen eller befintlig brandstation. 

Varken räddningstjänstens verksamhet, planerad padelhall, eller någon 
av de verksamheter som ryms inom den preciserade industrianvänd-
ningen (J1), bedöms ge upphov till några störningar för de kringliggande 
verksamheterna eller bostäderna i norr och i väster. För att trygga goda 
boendeförhållande i de bostäder som ligger närmast planområdet har 
bestämmelse införts om att buller från planområdet inte får överstiga Na-
turvårdsverkets riktvärden för buller från industri vid bostäder, undervis-
ningslokaler och vårdlokaler, se tabell nedan. 
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  Leq dag  
(06-18) 

Leq kväll 
(18-22) 

Leq natt 
(22-06) 

Leq lördag, 
söndag och 
helgdag (06-

18) 
Utgångspunkt för olägenhets- 

bedömning vid bostäder, skolor, 
förskolor och vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 45 dBA 

Teknisk för-
sörjning 

  

dricks- och spill-
vatten 

 Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala ledningsnätet och 
området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvat-
ten. 

Räddningstjänstens område matas från norr och ledningarna ligger inte 
optimalt med tanke på framtida ytterligare exploatering inom området, se 
vidare i avsnittet markreservat för underjordiska ledningar nedan. 

dagvatten  I dagsläget hanteras dagvattnet genom infiltration och bortledning via di-
ken. Ingen rening av eventuellt förorenat dagvatten sker innan det leds 
vidare från området. I den obebyggda norra delen av området infiltreras 
huvuddelen av dagvattnet medan vatten från räddningstjänstens område 
leds, via ett ca 130 meter långt dike, till en mindre våtmark i öster. 

Området ingår för närvarande inte i det kommunala verksamhetsområdet 
för dagvatten men förberedelser för att införliva det i verksamhetsområ-
det pågår. 

I den dagvattenutredning som tagits fram, Dagvattenutredning, Detalj-
plan brandstation, Norconsult, 2021-02-12, föreslås en lösning med två 
infiltrationsdammar/torrdammar med breddning till två diken som leder 
mot Västerdalälven respektive en våtmark i öster, se nedan. Även andra 
lösningar är möjliga så länge kapaciteten är den samma (Dock får inget 
dagvatten från området ledas till de vägdiken som avvattnar Grånäsvä-
gen, väg 531, då dessa inte är dimensionerade för att hantera ytterligare 
dagvatten.). Beräkningarna är baserade på ett 10-årsregn där brandstat-
ionsdelen av området har samma hårdgörandegrad som idag medan det 
norra, idag oexploaterade området, antas vara helt hårdgjort. I förslaget 
är placeringen av dammarna anpassade efter höjd- och lutningsförhål-
landena så att dammarna ligger naturliga lågpunkter. 



 

13 

 
Släckvatten och restpartiklar från brandövningar ska tas om hand och 
hanteras separat. Detta är särskilt viktigt om släckskum med PFAS an-
vänds vid brandövningar. Krav på insamling och rening av släckvatten 
kan ställas med hjälp av miljöbalkens hänsynsregler (MB 2 kap. 3 §). 

Med hjälp av hänsynsreglerna kan även krav ställas på rening av dagvat-
ten från hårdgjorda kör- och uppställningsytor vilket t.ex. kan innehålla 
oljeföroreningar. 

Bestämmelser om att ytor för fördröjning och infiltration av dagvatten ska 
finnas införs i planen. För räddningstjänstens område införs bestäm-
melse om att 70 m3 dagvatten ska kunna fördröjas och för den norra de-
len av området införs bestämmelse om att upp till 150 m3 dagvatten ska 
kunna fördröjas. Bygglov villkoras mot att erforderlig fördröjnings-
kapacitet i förhållande till exploateringen kommer att byggas ut. För rädd-
ningstjänstens område betyder detta att ett fördröjningsmagasin med en 

INFILTRATIONSDAMM 
150 m3 

INFILTRATIONSDAMM 
70 M3 

breddning 

breddning 
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kapacitet av 70 m3 måste byggas i samband med att ambulansstationen 
byggs. 

värme  Befintlig bebyggelse är ansluten till fjärrvärmenätet. Solör bioenergi är 
nätägare. 

el  Befintlig bebyggelsen är ansluten till elnätet. Fortum är nätägare. 

tele, data  Befintlig bebyggelse är ansluten till såväl Skanovas nät som till Vansbro 
fibers nät. 

markreservat för 
underjordiska 
ledningar 

 På kvartersmark längs Grånäsvägen och Fabriksvägen ligger ett antal 
ledningar. Fortums elledning är den som ligger längst in på kvartersmar-
ken. Kvartersmarken mellan gatumarken och ledningen samt ytterligare 
två meter av kvartersmarken har av denna anledning avsatts som mark-
reservat för underjordiska ledningar och markerats som u-område på 
plankartan. 

VA-ledningarna som leder fram till räddningstjänstens område ligger inte 
optimalt med tanke på framtida exploateringar inom industriområdet. För 
att inte låsa markutnyttjandet mer än nödvändigt läggs inget u-område 
för dessa ledningar ut i planen. Om framtida exploatering kommer i kon-
flikt med ledningarnas sträckning får omständigheterna kring eventuell 
flytt hanteras genom förhandlingar mellan markägare/exploatör och led-
ningsägare. Det normala är att ledningsägaren projekterar och utför flyt-
ten medan markägare/exploatör bekostar den. 

avfall  Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfalls-
plan. 

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

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

Konsekvenser 
av planens  
genomförande 

 Södra delen av planområdet är redan i dag bebyggt med Vansbros 
brandstation. Planläggningen möjliggör att det område som räddnings-
tjänsten disponerar kan styckas av till en egen fastighet. 

Planen ger även möjlighet att utöka bebyggelsen inom räddningstjäns-
tens område och att etablera ytterligare industriverksamheter med be-
gränsad omgivningspåverkan samt en padelhall med högst sex banor. 
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  ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande  Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 

(SFS 2014:900). 

Tidsplan 
planprocessen 

  

Beslut om samråd 

 

JN maj -20 

  Samråd med berörda samt remiss till myndigheter 
och kommunala nämnder 

maj/juni -20 

  Beslut om granskning LoB mars -21 

  Granskning april -21 

  Antagande KF okt -21 

  Laga kraft nov -21 

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

bebyggelse  Ytterligare bebyggelse kan uppföras när erforderliga planbeslut är fat-
tade, bygglov erhållits och när byggherren finner det lämpligt eller vad 
som särskilt avtalas i exploateringsavtal eller liknande. 

fastighetsbild-
ning 

 Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. 

Genomföran-
detid 

 Genomförandetiden är satt till fem (5) år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 

Huvudmanna-
skap för  
allmän plats 

 Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördel-
ning 

 Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 

- planarbete, 

- planprövning, 

- försäljning av erforderlig mark, 

- initiering av fastighetsbildning, 

- förbindelsepunkter för VSD-ledningar (genom Vansbro teknik 
AB), 

- ev. iordningställande av infrastruktur, och 

- bygglovsprövning. 
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Exploatör/markägare ansvarar för följande delar i genomförandeproces-
sen: 

- förvärv av erforderlig mark, 

- bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndig-
heter och andra, 

- nybyggnadskarta, 

- anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, 

- utsättning, och 

- uppförande av bebyggelsen och iordningsställande av tomtmark. 

Avtal  Inga frågor som behöver regleras i avtal har identifierats. 

  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

  Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder 
kan genomföras. 

Planområdet utgörs av delar av fastigheterna Grönalid 1:1, Grönalid 1:19 
samt Grönalid 1:24. De berörda delarna är tänkta att styckas av från re-
spektive fastighet och bilda en eller flera nya fastigheter. Hur stor yta 
varje fastighet kan komma att avstå till nya fastigheter framgår av nedan-
stående tabell. 

Berörd fastighet Avstår till nya fastigheter 
Grönalid 1:1 25 600 m2 

Grönalid 1:19 200 m2 

Grönalid 1:24 1100 m2 

Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom ledningsrätt. De 
markreservat (u-områden) som lagts ut i planen bygger på lägen som re-
dovisats i planeringsunderlag som erhållits från ledningsägarna. Läges-
riktigheten hos underlagen har inte kontrollerats i samband med plan-
läggningen. 

Kommunen initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärd-
er kring bildandet av fastigheten för räddningstjänstens område. 

Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. 

  EKONOMISKA FRÅGOR 

  Planområdet är delvis redan bebyggt och ianspråktaget av räddnings-
tjänsten. Vidare kommer kommunen fortsatt att äga den fastighet som 
ska bildas för räddningstjänstens område efter att fastigheten bildats. De 
ekonomiska frågorna kring bildandet av räddningstjänstens fastighet 
kommer att hanteras internt inom kommunen. 

Marken norr om räddningstjänstens område kan komma att säljas vilket 
då ger intäkter till kommunen. 

Planavgift kommer inte att tas ut för bygglov inom det område som dis-
poneras av räddningstjänsten. 
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  TEKNISKA FRÅGOR 
  Kompletterande geoteknisk undersökning kommer att krävas i samband 

med bygglovsprövningar såvida det inte bedöms onödigt med hänsyn till 
projektets ringa omfattning eller andra omständigheter. 

Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med 
bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen. 

  
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

  Vid upprättandet av planbeskrivningen har samhällsbyggnadschef Per-
Erik Nilsson och fastighetschef Olle Wiking på Vansbro kommun med-
verkat. 

  
ÖVRIGA MEDVERKANDE 

  Från KLARA arkitekter har även planeringsarkitekt Axel Lönnqvist med-
verkat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-02-22 

Johan Stenson 

Planeringsarkitekt 
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REVIDERING 2021-09-17 

  Under granskningen hade Länsstyrelsen synpunkter på hur eventuella 
risker förknippade med den föreslagna anläggningen för inomhusidrotts 
närhet till Orklas anläggning hanterades. Av denna anledning har an-
vändningen ”R1 - Anläggning för inomhusidrott” preciseras ytterligare till 
”R1 - Padelhall” samtidigt som utformningsbestämmelser om högst sex 
banor och ingen publikplats har införts. Detta för att få ner persontät-
heten för användningen till nivåer motsvarande övriga användningar 
inom planområdet, dvs. ”T1 – Räddningstjänst” och ”J1 - Lättare tillverk-
ningsindustri m.m.”. Det har även införts utformningsbestämmelser om 
att luftintag och utrymningsvägar ska finnas åt sydöst. I och med detta 
görs bedömningen att risknivån för användningen ”R1 - Padelhall” ligger 
på samma nivå som för användningarna. ”T1 – Räddningstjänst” och ”J1 - 
Lättare tillverkningsindustri m.m.”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-09-17 

Johan Stenson 

planeringsarkitekt 
 



Detaljplan för VANSBRO BRANDSTATION 
(del av Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser (separat kartblad) 

Ett detaljplaneförslag har upprättats med standardförfarande för Vansbro 
brandstation i Vansbro kommun. 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2021-06-02 till 
och med 2021-06-30. 

I bilaga 1 redovisas de synpunkter som kommit in under granskningsti-
den och kommunens kommentarer till dessa. 

Inkomna synpunkter har resulterat i följande förändringar av planförsla-
get: 

- Med anledning av närheten till Orkla Foods och den hantering av far-
liga ämnen som sker där har användningen ”R1 - Anläggning för in-
omhusidrott” preciseras ytterligare till ”R1 - Padelhall” samtidigt som 
utformningsbestämmelser om högst sex banor och ingen publikplats 
har införts. Detta för att få ner persontätheten för användningen till 
nivåer motsvarande övriga användningar inom planområdet, dvs. ”T1 
– Räddningstjänst” och ”J1 - Lättare tillverkningsindustri m.m.”. Det 
införs även utformningsbestämmelser om att luftintag och utrym-
ningsvägar ska finnas åt sydöst. 

I övrigt har texten i planbeskrivningen och i plankartans teckenförklaring 
kompletterats och förtydligats. 

Den kvarvarande synpunkten från samrådet om u-område för befintliga 
VA-ledningar fram till räddningstjänstens anslutningspunkt har fortsatt 
inte tillgodosetts. 

 



BILAGA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA 
YTTRANDEN UNDER 

GRANSKNINGEN 
 



 
YTTRANDEN              KOMMENTARER 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vid Orkla Foods finns enligt informationsblad från Brandkåren norra 
dalarna en cistern för 44 ton gasol för uppvärmning av ugnar samt 
ett slutet kylsystem innehållande 2,5 ton ammoniak. Orkla har ett 
tillstånd för att hantera ovan nämnda mängder gasol och ammoniak 
och tillståndet är baserat på befintliga förhållanden kring anlägg-
ningen när tillståndet gavs. Bedömningen är att aktuell planläggning 
inte förändrar förhållandena kring anläggningen då marken inom 
planområdet redan när beslutet om tillstånd fattades var planlagd 
för industriändamål vilket innebär att nya industrier redan då kunde 
uppföras. Vad gäller personer som kan komma att vistas i planerad 
padelhall och på brandstationen, görs bedömningen att dessa har 
förmåga att utrymma lokalerna lika bra som de som arbetar inom nu 
tillåten industriverksamhet. För att få ner persontätheten i padelhal-
len till nivåer motsvarande de inom normal industriverksamhet be-
gränsats antalet banor till högst sex banor, samtidigt som bestäm-
melse införs om att åskådarplats inte får anordnas. Vidare införs 
bestämmelse om att utrymningsväg och friskluftsintag ska placeras 
åt sydöst. 

Enligt ”Farligt gods - riskhantering i fysisk planering” kan idrottsan-
läggningar utan betydande åskådarplats placeras inom ett avstånd 
70-150 meter från farligtgodsled utan att några riskreducerande 
åtgärder behöver vidtas.  
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Symbolen för utfartsförbud har lagts till i teckenförklaringen. 
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Från: jasmine.skarp@trafikverket.se [mailto:jasmine.skarp@trafikverket.se] 

Skickat: den 10 juni 2021 10:01 

Till: Planochbygg <planochbygg@vansbro.se>; dalarna@lansstyrelsen.se 

Ämne: Yttrande 

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/70202, Granskning gäl-
lande detaljplan för brandstation, Vansbro kommun. 

Trafikverket har följande synpunkter på detaljplanen. 

Dagvatten 

Det är positivt att kommunen har låtit ta fram en utredning. Det verkar som 
att vattnet ska ledas till dammar och därmed bort från väg 531. Vi kunde 
dock inte utläsa ur utredningen om mer vatten än idag kommer att ledas till 
vägen. Vi önskar ett förtydligande om detta. Om mer vatten än idag ska 
ledas till vägen vill vi att det ska utredas och att differensen ska beräknas. 
Hälsningar Jasmine Skarp 

Trafikverket 

http://www.trafikverket.se 

telefon: 0771-921 921 

trafikverket@trafikverket.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att dagvatten 
från kvartersmarken inom planområdet inte får avledas till de vägdi-
ken som är avsedda att avvattna vägområdet. 
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Texten i planbeskrivningen kompletteras med information om att 
området ingår i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten samt 
planeras införlivas i verksamhetsområde för dagvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-17 

Per-Erik Nilsson 

sektorchef samhälle 
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Protokoll Sida 1 (1) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 157 Ärende KS 2021-01139 

Försäljning; del av Saltvik 118:1 till 
[fastighetsbeteckning utelämnad på grund av att det är 
en personuppgift] 

Förslag till kommunfullmäktige 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 7020 

kronor. 

Ärendet 

Ägaren till [fastighetsbeteckning utelämnad på grund av att det är en 

personuppgift] har inkommit med förfrågan om att få köpa del av Vansbro 

kommuns fastighet Saltvik 118:1. Marken i fråga ligger utanför detaljplan, 

och nära vägområdet vid rondellen rv26/E16. Parterna har efter diskussion 

kommit fram till ett förslag på köpeskilling på 7020 kronor. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 7020 

kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 132 

Utredare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Förslag till köpekontrakt/fastighetsreglering. 

Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område. 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 158 Ärende KS 2021-01138 

Försäljning; del av Saltvik 118:1 till Vansbro Teknik, 
Vansbro 5:4 

Förslag till kommunfullmäktige 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 42 

000 kronor. 

Ärendet 

Vansbro Teknik har inkommit med förfrågan om att få utöka Saltvik 5:4 

(fastigheten för reningsverket i Vansbro) genom att köpa del av Vansbro 

kommuns fastighet Saltvik 118:1. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 42 

000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 133 

Utredare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Förslag till köpekontrakt 

Karta fastigheten och närliggande område. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

upphandling/inköp 
 

2021-09-29 KS2021-01138 

Utredare Tobias Eriksson   

tobias.eriksson@vansbro.se   

75356   

 

 Kommunfullmäktige 
 
 

Försäljning; del av Saltvik 118:1 till Saltvik 5:4 

Rekommendation till beslut 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 säljs, enligt föreslaget köpekontrakt, för 42 000 kr. 

Sammanfattning 

Vansbro Teknik har inkommit med förfrågan om att få utöka Saltvik 5:4 (fastigheten för 

reningsverket i Vansbro) genom att köpa del av Vansbro kommuns fastighet Saltvik 

118:1.  

 

Analys 

Vansbro Teknik önskar utöka Saltvik 5:4 med ca 2200 m2. Anledningen till 

markförvärvet, är att det behövs utökad hårdgjord yta för lastbilstrafik kring 

reningsverket. Detta för rangering av containers för slamhanteringen. I en ny anläggning 

fylls containern inomhus och lastas på lastbil ute på planen. 

Parterna har enats om ett förslag på 15 kr/m2 för marken. Marken är skogsmark och 

ligger inte inom detaljplan. 

Skogen på del av Saltvik 118:1, vilken föreslås säljas, har av Mellanskog värderats 

(2021-09-24) till 9000 kr. 

Priset på del av Saltvik skulle då bli 42 000 kr. 

 

Slutsats 

Del av Vansbro Saltvik 118:1 bör säljas till Vansbro Teknik, enligt föreslaget 

köpekontrakt, för 42 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Förslag till köpekontrakt 

Karta fastigheten och närliggande område.  
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Beslutet expedieras till : 

 



 

 

  

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
 

 

Ägare Vansbro Saltvik 5:4:   Vansbro Teknik AB 

    Org.nr: 556821-3663 

    C/o Dala Vatten Och Avfall AB 

    Box 234  

793 25 Leksand 

 

Ägare Vansbro Saltvik 118:1:  Vansbro kommun 

    Org.nr: 212000-2130 

    Norra Allégatan 30 

    786 33 Vansbro 

 

1.  Marköverföringens innebörd 

 

Vansbro Saltvik 5:4 erhåller del (ca 2200 m2) av Vansbro Saltvik 118:1  

(se bilagd karta för markerad del av Saltvik 118:1) 

 

 

2. Ersättning 

 

Till följd av fastighetsregleringen skall ägaren till Vansbro Saltvik 5:4 betala 42 000 kr till 

Vansbro kommun. 

  

 

3. Tillträdesdag 

 

Tillträde sker 2021-11-01.  

 

 

4. Ersättning 

 

Mottagande part erlägger kontant senast på tillträdesdagen 42 000 kr. 

 

Betalning skall ske till Vansbro kommuns konto i Swedbank.  

Kontonummer 8166-1 664 066 014-5 

 

 

5. Inteckningar m.m. 

 

Mottagande part har tagit del av utdrag ur fastighetsregistret. 

 

 

6. Ej inskrivna rättigheter 

 

Frånträdande part garanterar att egendomen inte besväras av några ytterligare oinskrivna 

rättigheter. Denna garanti gäller dock inte sådana rättigheter som på grund av lag gäller mot 

ny ägare. 



 

 

 

 

 

 

7. Fastighetsbildning 

 

Ägaren till Vansbro Saltvik 5:4 ansöker om fastighetsbildning, vilken skall genomföras som 

fastighetsreglering med denna överenskommelse som grund. Ansökningen biträds av övriga 

parter. 

 

Nödvändiga jämkningar av gränser och rättigheter såsom t ex att förändra, nybilda och 

upphäva servitut får ske i den omfattning som behövs för att tillgodose fastighetsbildningens 

målsättning. Parterna skall utan ersättning tåla sådana mindre jämkningar som därvid kan 

påkallas. 

 

 

8. Fastighetsbildningskostnader 

 

Fastighetsbildningskostnader betalas av ägaren till Vansbro Saltvik 5:4 (mottagande 

fastighet). 

 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit 

var sitt. 

 

 

Vansbro Saltvik 118:1  Vansbro Saltvik 5:4 

 

Vansbro 2021-  Leksand 2021- 

 

  

 

………………………….  …………………………… 

Stina Munters   

Kommunalråd   

 

 

………………………….   

Catarina Willman   

Kommunchef 

 

Ägaren till Vansbro Saltvik 118:1:s egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 

 

…………………………..  ……………………………. 
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Revisorerna i  

Västerdalarnas utbildningsförbund 2021-08-18 

      

   Till 

   Fullmäktige i Malung-Sälens kommun 

   organisationsnummer 212000-2148 

 

Revisionsberättelse för år 2021 

Jag, av fullmäktige utsedd revisor, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

Västerdalarnas utbildningsförbund.  

Förbundets direktion ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 

återredovisning till respektive fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  

Malung-Sälens och Vansbro kommuners kommunfullmäktige beslutade under 

slutet av 2018 och början av 2019 att avveckla Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Under 2020 bedrev förbundet ingen operativ skoldrift och från juli 2020 har 

förbundet inga anställda. Aktiviteter vidtogs under 2020 för att avsluta för bundet. 

Jag bedömer sammantaget att direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Förbundet har inte beslutat om någon intern kontroll för år 2021 och jag kan 

således inte bedöma om den varit tillräcklig.  

På grund av beslutet om att förbundet ska avvecklas har förbundet inte fastställt 

några finansiella mål eller verksamhetsmål och jag kan således inte bedöma om 

resultatet enligt årsbokslutet är förenligt med dessa.  

Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Jag tillstyrker att fullmäktige godkänner Västerdalarnas 

utbildningsförbunds förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2021. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 52E114C1-FEAB-4F15-9FB0-358CDA5AD1C0
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Malung-Sälens kommun 2021-08-18 

 

Underskrift 

 

 

Robert Losbjer  

Revisor Malung-Sälens kommun  
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Protokoll Sida 1 (2) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 156 Ärende KS 2021-00721 

Västerdalarnas utbildningsförbunds 
förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Beslut om ansvarsprövning överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Årsredovisningen 2021 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) bildades formellt 2015-07-01, 

efter beslut i Malung-Sälens och Vansbros kommuners kommunfullmäktige. 

Malung-Sälens och Vansbro kommuners kommunfullmäktige beslutade 

under slutet av 2018 och början av 2019 att avveckla Västerdalarnas 

utbildningsförbund. Verksamhetsövergång genomfördes första januari 2020 

av gymnasieutbildning vid Malung-Sälens gymnasieskola och lärcentrum 

Malung till Malung-Sälens kommun respektive gymnasieutbildning vid 

Vansbro utbildningscentrum och lärcentrum Vansbro till Vansbro kommun.  

I enlighet med förbundsordningen 11 § avger direktionen slutredovisning för 

sin förvaltning i samband med förbundets upphörande. Under 2020 bedrev 

förbundet ingen operativ skoldrift och från juli 2020 har förbundet inga 

anställda. Aktiviteter vidtogs under 2020 för att avsluta för bundet.  

Under 2021 har årsredovisning 2020 upprättats och fastställts. 

Inkomstdeklaration avseende löneskatt 2020 har inlämnats och preliminär 

skatteavräkning för löneskatten har beräknats och preliminär slutskatt har 

betalts till skattekontot. Vid upprättande av bokslut per 2021-06-15 finns 

fordran på skattekontot som förväntas regleras i samband att 

slutskattebesked för inkomstdeklaration 2021. 

 

Anmälan om avregistrering som arbetsgivare samt avregistrering för moms 

har gjorts. Därutöver har adress- och kontaktuppgifter till skattekontot 

ändrats. 

 

Förbundets samlade resultat för år 2021 uppgår till ett totalt utfall före 

medlemsbidrag om -1 000 kronor. Förbundsordningen reglerar att 

verksamheten, i den mån det inte täcks på annat sätt, ska finansieras av 

medlemskommunerna. Fördelningen mellan kommunerna har gjorts utifrån 

folkmängd den 1 november året före budgetåret. För 2021 innebär det att 

Vansbro kommun täcker detta underskott med 373,37 kronor.  



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vid direktionsmötet beslutades att Västerdalarnas utbildningsförbund 

försätts i likvidation och att anmäla likvidationen av Västerdalarnas 

utbildningsförbund för registrering till SCB, vilket är genomfört. 

 

Revisorerna gör i två olika revisionsberättelser, som är identiska, följande 

uttalande: 

 

Jag bedömer sammantaget att direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Förbundet 

har inte beslutat om någon intern kontroll för år 2021 och jag kan således 

inte bedöma om den varit tillräcklig. På grund av beslutet om att förbundet 

ska avvecklas har förbundet inte fastställt några finansiella mål eller 

verksamhetsmål och jag kan således inte bedöma om resultatet enligt 

årsbokslutet är förenligt med dessa. 

 

Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund. 

 

Jag tillstyrker att fullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds 

förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2021 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Beslut om ansvarsprövning överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Årsredovisningen 2021 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-19 KS Au § 131 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Förvaltningsberättelse och årsbokslut 20210101-20210615 

2021-06-16 sammanträdesprotokoll 

Rättelse av protokoll 2021-06-16 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Robert Losbjer 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Gösta Lindkvist 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-08-25 2021-00721 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-ange tel.nr   

 

 Kommunfullmäktige  
 

VDUF förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021 

Rekommendation till beslut 

Beslut om ansvarsprövning överlämnas till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen 2021 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns  

 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) bildades formellt 2015-07-01, efter beslut i 

Malung-Sälens och Vansbros kommuners kommunfullmäktige. Malung-Sälens och 

Vansbro kommuners kommunfullmäktige beslutade under slutet av 2018 och början av 

2019 att avveckla Västerdalarnas utbildningsförbund. Verksamhetsövergång 

genomfördes första januari 2020 av gymnasieutbildning vid Malung-Sälens 

gymnasieskola och lärcentrum Malung till Malung-Sälens kommun respektive 

gymnasieutbildning vid Vansbro utbildningscentrum och lärcentrum Vansbro till 

Vansbro kommun.  

I enlighet med förbundsordningen 11 § avger direktionen slutredovisning för sin 

förvaltning i samband med förbundets upphörande. Under 2020 bedrev förbundet ingen 

operativ skoldrift och från juli 2020 har förbundet inga anställda. Aktiviteter vidtogs 

under 2020 för att avsluta för bundet.  

Under 2021 har årsredovisning 2020 upprättats och fastställts. Inkomstdeklaration 

avseende löneskatt 2020 har inlämnats och preliminär skatteavräkning för löneskatten 

har beräknats och preliminär slutskatt har betalts till skattekontot. Vid upprättande av 

bokslut per 2021-06-15 finns fordran på skattekontot som förväntas regleras i samband 

att slutskattebesked för inkomstdeklaration 2021.  

Anmälan om avregistrering som arbetsgivare samt avregistrering för moms har gjorts. 

Därutöver har adress- och kontaktuppgifter till skattekontot ändrats. 

Förbundets samlade resultat för år 2021 uppgår till ett totalt utfall före medlemsbidrag 

om -1 tkr. Förbundsordningen reglerar att verksamheten, i den mån det inte täcks på 

annat sätt, ska finansieras av medlemskommunerna. Fördelningen mellan kommunerna 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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har gjorts utifrån folkmängd den 1 november året före budgetåret. För 2021 innebär det 

att Vansbro kommun täcker detta underskott med 373,37 kronor.  

Vid direktionsmötet beslutades att Västerdalarnas utbildningsförbund försätts i 

likvidation och att anmäla likvidationen av Västerdalarnas utbildningsförbund för 

registrering till SCB, vilket är genomfört.  

Revisorerna gör i två olika revisionsberättelser, som är identiska, följande uttalande: 

Jag bedömer sammantaget att direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt.  

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Förbundet har inte 

beslutat om någon intern kontroll för år 2021 och jag kan således inte bedöma om den 

varit tillräcklig. På grund av beslutet om att förbundet ska avvecklas har förbundet inte 

fastställt några finansiella mål eller verksamhetsmål och jag kan således inte bedöma 

om resultatet enligt årsbokslutet är förenligt med dessa.  

Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund.  

Jag tillstyrker att fullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds 

förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2021 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse och årsbokslut 20210101-20210615 

2021-06-16 sammanträdesprotokoll 

Rättelse av protokoll 2021-06-16 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Robert Losbjer 

Revisionsberättelse 2021 VDUF revisor Gösta Lindkvist 

Beslutet expedieras till: 

Västerdalarnas utbildningsförbund 

Malung-Sälens kommun 
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Förvaltningsberättelse 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) bildades formellt 2015-07-01, efter beslut i Malung-Sälens 

och Vansbros kommuners kommunfullmäktige. Malung-Sälens och Vansbro kommuners 

kommunfullmäktige beslutade under slutet av 2018 och början av 2019 att avveckla Västerdalarnas 

utbildningsförbund. Verksamhetsövergång genomfördes första januari 2020 av gymnasieutbildning vid 

Malung-Sälens gymnasieskola och lärcentrum Malung till Malung-Sälens kommun respektive 

gymnasieutbildning vid Vansbro utbildningscentrum och lärcentrum Vansbro till Vansbro kommun.  

I enlighet med förbundsordningen 11 § avger direktionen slutredovisning för sin förvaltning i samband 

med förbundets upphörande. 

Under 2020 bedrev förbundet ingen operativ skoldrift och från juli 2020 har förbundet inga anställda. 

Aktiviteter vidtogs under 2020 för att avsluta för bundet.  

Under 2021 har årsredovisning 2020 upprättats och fastställts. Inkomstdeklaration avseende löneskatt 

2020 har inlämnats och preliminär skatteavräkning för löneskatten har beräknats och preliminär 

slutskatt har betalts till skattekontot. Vid upprättande av bokslut per 2021-06-15 finns fordran på 

skattekontot som förväntas regleras i samband att slutskattebesked för inkomstdeklaration 2021. 

Anmälan om avregistrering som arbetsgivare samt avregistrering för moms har gjorts. Därutöver har 

adress- och kontaktuppgifter till skattekontot ändrats.   

 

Händelser av väsentlig betydelse  

● Beslutat om årsredovisning 2020  

● Planering och genomförande avregistrering av förbundet 

● Avregistrering som arbetsgivare 

● Avregistrering för moms 

Förväntad utveckling  

● Förbundet har ingen förväntad utveckling.  

Väsentliga personalförhållanden  

Förbundet har inte haft några anställda under året 2021. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

I och med den pågående avvecklingen av förbundet har vare sig finansiella mål eller verksamhetsmål för 

år 2021 preciserats. 
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Balanskravsresultat 

Förbundets samlade resultat för år 2021 uppgår till ett totalt utfall före medlemsbidrag om -1 tkr. 

Förbundsordningen reglerar att verksamheten, i den mån det inte täcks på annat sätt, ska finansieras av 

medlemskommunerna. Fördelningen mellan kommunerna har gjorts utifrån folkmängd den 1 november 

året före budgetåret. För 2021 innebär det följande fördelning av medlemsbidrag: 

    Fördelning av nettokostnad 

Befolkningsstatistik från SCB 
Folkmängd  
1/11 -2020 Procent Kronor 

Vansbro kommun 6 807 40,23% 373,37 

Malung-Sälens kommun 10 112 59,77% 554,66 

Summa 16 919 100,00% 928,03 

 

Efter medlemskommunernas tillskjutande av medlemsbidrag är årets redovisade resultat 0 mnkr. 

Balanskravsutredning: 2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkning  0  0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  0  0 
Årets balanskravsresultat  0  0 

 

Ekonomisk analys av årets utfall 

Västerdalarnas utbildningsförbund redovisar för verksamhetsåret 2021 ett utfall på -1 tkr före 

medlemsbidrag. Nettokostnaden täcks av medlemsbidrag från medlemskommunerna i enlighet med 

gällande förbundsordning. Verksamhetens resultat, efter medlemsbidrag, uppgår till 2 tkr.  

(tkr) 2021-06-15 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Verksamhetens intäkter  -  1 270 52 712 52 512 50 319 

Verksamhetens kostnader  1 -1 776 -166 514 -169 398 -159 411 

Avskrivningar - - - 49 - 49 - 16 

Verksamhetens nettokostnader  1 - 506 -113 851 -116 935 -109 108 

Medlemsbidrag  1  523 113 928 116 986 109 178 

Verksamhetens resultat  2  17  77  51  70 

 

Utvärdering av ekonomisk ställning   

Utvärdering av ekonomisk ställning bedöms inte vara relevant i och med den pågående avvecklingen.   
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Driftredovisning 

 
Budget 

20210101-20210615 
Utfall  

20210101-20210615  
Utfall  

202001-12 

(tkr) Intäkt Kostnad 
Netto 

budget Intäkt Kostnad 
Netto 
utfall 

Avvikelse 
mot 

budget Intäkt Kostnad 
Netto 
utfall 

Övergripande - - 0 1 -1 0 0 1 793 -1 793 0 

Årets resultat/utfall 0 0 0 1 -1 0 0 1 793 -1 793 0 

 

Förbundets totala kostnader 2021 uppgår till -1 tkr. Kostnaderna 2021 täcks av medlemskommunerna 

med medlemsbidrag innebärande att förbundet redovisar ett sammantaget utfall motsvarande 0 tkr.  

Årets kostnader omfattar finansiella kostnader -2 tkr samtidigt som verksamhetens kostnader uppgår till 

+ 1 tkr (minskad kostnad) i och med netto av Fora, datakommunikation och återbetald kredit Läromedia 

för tidigare verksamhetsår.    

Investeringsredovisning 

Västerdalarnas utbildningsförbund har inte fattat beslut om investeringsbudget för år 2021. Inga 

investeringar har gjorts under perioden till och med bokslutsdatum. 
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Räkenskaper  

Resultaträkningar 

(tkr) Not 2021-06-15 2020-12-31 

Verksamhetens intäkter  2 - 1 270 

Verksamhetens kostnader 3  1 -1 776 

Avskrivningar  - - 

Verksamhetens nettokostnader   1 - 506 

Medlemsbidrag 4  1  523 

Verksamhetens resultat   2  17 

Finansiella kostnader 5 - 2 - 17 

Resultat efter finansiella poster   0  0 

Årets resultat   0  0 

Balansräkningar 

(tkr)    

TILLGÅNGAR  2021-06-15 2020-12-31 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier 6 - 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  0 0 

Omsättningstillgångar     

Fordringar 7 586 1 283 

Kassa och bank 8 0 0 

Summa omsättningstillgångar   586 1 283 

SUMMA TILLGÅNGAR   586 1 283 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

Eget kapital   0  0 

Årets resultat   0  0 

SUMMA EGET KAPITAL   0  0 

     

Avsättningar     

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 9 -  0 

Summa avsättningar   0  0 

     

Skulder     

Kortfristiga skulder 10  586 1 283 

Summa skulder   586 1 283 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER  586 1 283 

    

Panter och ansvarsförbindelser  - - 

Panter och därmed jämförliga säkerheter    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna  - - 
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Kassaflödesanalyser 

 

(tkr)    

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  2021-06-15 2020-12-31 

Årets resultat   0  0 

Avsättning pensioner  - -1 231 

Avskrivningar  -  0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 -1 231 

     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  697 24 004 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -697 -22 904 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  0 -131 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 130 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 130 

     

Årets kassaflöde  0 -1 

Likvida medel vid årets början  0 1 

Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper  

Årsbokslutet  är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Fordringar i årsbokslutet per 2021-06-15 

omfattar fordran på Skatteverket och kortfristiga skulder avser löneskatt 2020. Posterna regleras när 

slutskattebesked erhålls hösten 2021. I övrigt har förbundet vid bokslutets upprättande vare sig 

fordringar eller skulder. För bokslutsperioden har intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 

de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 

skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Not 2 Verksamhetens intäkter 2021-06-15 2020-12-31 

Försäljningsintäkter -  75 

Bidrag -  505 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster -  690 

Summa 0 1 270 

   

Not 3 Verksamhetens kostnader 2021-06-15 2020-12-31 

Personalkostnader - - 261 

Köp av huvudverksamhet - - 179 

Lokal- och markhyror - - 13 

Övriga tjänster  1 -1 323 

Summa 1 -1 776 

   

Not 4 Medlemsbidrag 2021-06-15 2020-12-31 

Vansbro kommun  0  210 

Malung-Sälens kommun  1  313 

Summa 1 523 

   

Not 5 Finansiella kostnader 2021-06-15 2020-12-31 

Räntekostnader 1 -9 

Övriga finansiella kostnader -3 -8 

Summa -2 -17 

   

Not 6 Maskiner och inventarier 2021-06-15 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  0  244 

Årets förändringar    

 - Försäljningar och utrangeringar - - 244 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  0  0 

    

Ingående avskrivningar  0 - 114 

Årets förändringar    

 - Försäljningar och utrangeringar -  114 

Utgående ackumulerade avskrivningar  0  0 

Utgående bokfört värde  0  0 

Avskrivningstider - - 

Samtliga anläggningstillgångar är sålda under inledning av år 2020. 
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Not 7 Fordringar  2021-06-15 2020-12-31 

Fordringar hos staten   586  233 

Fordringar hos koncernföretag  - 1 050 

Summa  586 1 283 

    

Not 8 Kassa & Bank  2021-06-15 2020-12-31 

Bank   0 - 

Summa   0 0 

Banksaldo 527 tkr per 2020-12-31 är klassificerad som koncernfordran. 

     

Not 9 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

Avsatt till pensioner  2021-06-15 2020-12-31  

Förmånsbestämd/ kompl pension  - -  

 - -  

Löneskatt  - -  

Summa avsatt till pensioner  - -  

      

Ingående avsättning  -  991  

Nya förpliktelser under året  - -  

Årets överföring till medlemskommuner*  - - 991  

Utgående avsättning  -  0  

Löneskatt   0  0  

Utgående avsättning inklusive löneskatt   0  0  

* Överföring till medlemskommunerna inkluderar även ersättning för löneskatt 

     

Not 10 Kortfristiga skulder  2021-06-15 2020-12-31  

Övriga kortfristiga skulder   586  673  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -  610  

Summa  586 1 283  

 









 

Förslag Sida 1 (1) 

2021-10-28  

   

Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ansvarsprövning 2021 för direktionen i Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2021. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med 

kommunallagen 5 kap. 24 §. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2021. 
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2021-10-26  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 159 Ärende KS 2021-00472 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

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 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-10-19 KS Au § 134 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2021-09-29 KS 2021-00472 

Kommunsekreterare Sara Beya   

sara.beya@vansbro.se   

0281-750 21   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

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. 

Bakgrund 

Medborgarförslag som fullmäktige beslutat får ställas: 

1. Medborgarförslag om gång- och cykelväg i Nås. 

Anmäldes: 2021-03-29 

 

2. Medborgarförslag om cementpark och ramp 

Anmäldes: 2021-03-29 

 

3. Medborgarförslag om avfallskorgar 

Anmäldes: 2021-09-27 

 

4. Medborgarförslag om avgift för sophantering 

Anmäldes: 2021-09-27 

 

5. Medborgarförslag om tidigareläggning av fiber till Snöåområdet 

Anmäldes: 2021-09-27 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-29 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 160 Ärende KS 2021-00059 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje 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 anledning till varför den inte beretts färdigt. 

 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 

våren och ett under hösten. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS Au § 135 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-09-24 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje 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 anledning 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, 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 2021-09-24 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Till kommunful Imäktige Vansbro kommun
Vanshro

AVSÄGELSE

Härmed avsäger jag mig uppdraget som nämndeman vid Mora tingsrätt från och

med 2022-01-01.

Detta då en överenskommelse mellan mig och Monica Eriksson finns att vi
under innevarande period skall ta varsina två är.

Dala-Järna 21-10-08



 

Protokoll Sida 22 (22) 

2021-09-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 60 Ärende KF 2021-00063 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag inkommit. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Uppdraget avser 

perioden fram till och med 2022-10-14. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärendet bordläggs eftersom inga förslag har kommit in. 
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