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KS Au § 33 Ärende KS 2022-00148 

Bildande av kommunalt fastighetsbolag 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. 

 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för 

fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med 

inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram erforderliga underlag upphävs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut: 

Kommunchef ges i uppdrag att anlita extern utredare för att utreda 

möjligheten till bildande av kommunalt fastighetsbolag för kommunens 

allmännytta och fastighetsförvaltning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsbeskrivning. 

 

Finansiering av utredningen sker ur strategisk utveckling. 

Ärendet 

Utredningar har skett i olika omgångar under de senaste 20 åren kring 

bolagsform, stiftelseform och samverkan för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 (KS 

2020/486) att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda 

gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen 

Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till 

kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag. Uppdraget är inte 

slutfört. 

 

Det mest optimala för dessa verksamheter borde vara att lägga dessa 

samman i ett gemensamt fastighetsbolag och det finns kommuner som efter 

öppningen att ombilda stiftelser till kommunalt bolag 1992 genomfört 

ombildningen senare. 
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En utredning bör ske för att utröna möjligheten till att bilda ett kommunalt 

fastighetsbolag för att samordna kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning för att bland annat förenkla samverkan och effektivisera 

fastighetsdriften. Om detta inte är möjligt ska utredningen påvisa förslag till 

lösningar för att effektivisera samverkan mellan verksamheterna, det kan till 

exempel vara att bilda gemensamt driftbolag. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut: 

Kommunchef ges i uppdrag att anlita extern utredare för att utreda 

möjligheten till bildande av kommunalt fastighetsbolag för kommunens 

allmännytta och fastighetsförvaltning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsbeskrivning. 

Finansiering av utredningen sker ur strategisk utveckling. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. 

 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för 

fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med 

inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram erforderliga underlag upphävs. 

 

Lars-Olov Liss (C), Torsten Larsson (KD) och Nils-Erik Edlund (S) yrkar 

bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-28, dok.nr. 9412 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

 2022-01-28 KS 2022-00146 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0702135086   

 

 KOMMUNSTYRELSEN/ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Bildande av kommunalt fastighetsbolag 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunchef ges i uppdrag att anlita extern utredare för att utreda 

möjligheten till bildande av kommunalt fastighetsbolag för kommunens 

allmännytta och fastighetsförvaltning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdragsbeskrivning. 

Finansiering av utredningen sker ur strategisk utveckling. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till 

kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag 

för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med 

inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram erforderliga underlag upphävs. 

Ärendet 

Utredningar har skett i olika omgångar under de senaste 20 åren kring 

bolagsform, stiftelseform och samverkan för kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 (KS 

2020/486) att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda 

gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen 

Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till 

kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag. Uppdraget är inte 

slutfört.  

Det mest optimala för dessa verksamheter borde vara att lägga dessa 

samman i ett gemensamt fastighetsbolag och det finns kommuner som efter 

öppningen att ombilda stiftelser till kommunalt bolag 1992 genomfört 

ombildningen senare.  
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En utredning bör ske för att utröna möjligheten till att bilda ett kommunalt 

fastighetsbolag för att samordna kommunens allmännytta och 

fastighetsförvaltning för att bland annat förenkla samverkan och 

effektivisera fastighetsdriften. Om detta inte är möjligt ska utredningen 

påvisa förslag till lösningar för att effektivisera samverkan mellan 

verksamheterna, det kan till exempel vara att bilda gemensamt driftbolag. 

Slutsats 

Förvaltningen bör ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av 

kommunalt fastighetsbolag genom att anlita extern utredare för uppdraget. 

Uppdragsbeskrivning utarbetas av förvaltningen som beslutas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Finansiering av uppdraget sker ur 

strategisk utveckling. 

Beslutet ska expedieras till: 

Stiftelsen Vansbrohem 

Sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson 

Sektorchef service Olle Wiking 

Näringslivschef Oskar Lundgren 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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KS Au § 28 Ärende KS 2022-00157 

Uppföljning av budget 2022 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Ärendet 

Förslag till budgetfördelning till den strategiska planen färdigställdes i juni 

månad av förvaltningen och planen lämnades in för politisk behandling den 

25 augusti och beslutades av kommunfullmäktige den 27 september. 

Nämndsplanen, som kommunstyrelsen beslutade om senare på hösten, 

bygger på den strategiska planen. 

 

Förändrade förutsättningar som framkommer från det att den strategiska 

planen lämnas in för politisk behandlar till året är slut skulle då framkomma 

först vid årets första prognos som färdigställs i Maj. 

 

I syfte att identifiera kommande budgetavvikelser tidigt har ett arbete gjorts 

samtidigt som verksamheternas detaljbudgetar färdigställts. Det handlar om 

avvikelser som identifierats i augustiprognosen och kommande avvikelser 

som upptäckts i detaljbudgetarbetet. 

 

En sammanställning har tagits fram av de avvikelser som hittills framkommit 

och som har uppkommit efter förvaltningens arbete med förslag till den 

strategiska planen och efter beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Avvikelserna uppgår totalt till cirka 3 miljoner kronor 

vilket skulle göra att årets resultat skulle uppgå till +1,7 miljoner kronor. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

informationen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2022-01-27, dok.nr. 9436 

Uppföljning budget 2022 översikt, dok.nr. 9528 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2022-01-27 2021-01349 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Uppföljning budget 2022 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen 

Ärendet 

Förslag till budgetfördelning till den strategiska planen färdigställdes i juni månad av 

förvaltningen och planen lämnades in för politisk behandling den 25 augusti och 

beslutades av kommunfullmäktige den 27 september. Nämndsplanen, som 

kommunstyrelsen beslutade om senare på hösten, bygger på den strategiska planen. 

Förändrade förutsättningar som framkommer från det att den strategiska planen lämnas 

in för politisk behandlar till året är slut skulle då framkomma först vid årets första 

prognos som färdigställs i Maj.  

I syfte att identifiera kommande budgetavvikelser tidigt har ett arbete gjorts samtidigt 

som verksamheternas detaljbudgetar färdigställts. Det handlar om avvikelser som 

identifierats i augustiprognosen och kommande avvikelser som upptäckts i 

detaljbudgetarbetet. 

Bifogat finns en sammanställning av de avvikelser som hittills framkommit och som har 

uppkommit efter förvaltningens arbete med förslag till den strategiska planen och efter 

beslut i KS och KF. Avvikelserna uppgår totalt till ca 3 mkr vilket skulle göra att årets 

resultat skulle uppgå till +1,7 mkr.  

Intäkterna från skatter och generella statsbidrag ökar med ca 4,1 mkr jämfört med den 

beslutade budgeten. Detta enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från januari.  

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

Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos avseende nivån på statsbidragen 2022 

har inkommit, tas ny ställning till driftsbudget 2022.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning budget 2022 översikt 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Uppföljning budget 2022 översikt 

 

 

Sektor Lärande 
 

Gymnasiet      +730 tkr mot budget 

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

elever beräknas studera i Vansbro under året. 

 

Gymnasiet      -175 tkr mot budget 

Kostnadsökning gymnasiesärskolan 

Förskolan Knattebo    -640 tkr mot budget 

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

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

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

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

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

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

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

 

Förskolan Skogsgläntan    -750 tkr mot budget 

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

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

då mer resurser än äldre barn.  

 

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

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

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

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

ser annorlunda ut. Men utökningen kommer troligtvis vara bestående. 

 

Summa Lärande    - 835 tkr mot budget 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sektor Äldreomsorg 
 

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

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

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

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

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

redovisas i kommande politisk kedja.  

Kostnader övriga särskilda boenden   0 tkr 

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

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

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

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

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

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

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

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

med underskott på helåret.  

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

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

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

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

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

kompensera för ett eventuellt underskott för helår för särskilt boende.  

 

Summa sektor Äldreomsorg    -1,34 mkr 

 

Sektor Social omsorg 
 

Individ- och familjeomsorgen   - 3 mkr mot budget 

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

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

3 mkr. 

LSS     -1,2 mkr 

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

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

eftersläpning på två år. 

 

Summa Sektor social omsorg   -4,2 mkr 



 

Sektor Service 
 

Tagtorkning     - 230 tkr mot budget 

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

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

för detta ändamål.  

Personalkostnader    -300 tkr mot budget 

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

budgetprocessen för år 2023.  

Uppsägning allmänna toaletter Vansbro   +55 tkr 

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

Vansbrohems kontor. Besökare hänvisas istället till Medborgarhuset. 

 

Inhyrning skyltar för Covidtestning   -50 tkr 

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

år 2022.  

Summa Sektor service    -525 tkr 

 

 

Kollektivtrafiken    - 175 tkr mot budget 

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

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

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

drivmedelsfrågor.  

 

 

BRAND     -20 tkr mot budget 

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

kostnader för upphandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finansieringen 

Ökade kostnader för lån på grund av riskskatt   0 kr 

 

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

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

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

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

Kommuninvest inte ska omfattas av riskskatten.  

 

Ökade skatteintäkter och generella skatteintäkter enligt prognos 4 januari 

     +4 100 tkr  

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

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

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

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

 

 

Ökade kostnader pensioner     -700 tkr 

Enligt den senaste beräkningen. Hör ihop med ökade livslängdsantaganden. 

Minskade kostnader PO    +700 tkr 

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

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

procent.  

 

 

 

Budget

 Budget i 

Strategisk plan 

 Ny skatteunderlags 

prognos jan -22 

 Differens mellan 

budget och 

prognos 

2021 2022 2022 2022

Skatteintäkter 288 496 301 356                  307 459                           6 103                        

Inkomstutjämning 101 941 109 957                  104 659                           5 297-                        

Kostnadsutjämning 26 468    26 363                     25 906                             457-                           

Regleringspost 20 175    15 761                     18 672                             2 911                        

LSS-utjämning 149         2 401                       2 814                               413                           

Slutavräkning 2020 korrigering

Slutavräkning 2021 2 393-      

Slutavräkning 2022 61                                     61                             

Summa intäkter 434 836 455 838                  459 571                           3 734                        

Fastighetsavgift 15 929    15 137                     15 492                             355                           

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

Skatteintäkter 286 103 301 356                  307 459                           6 103                        

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



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

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

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

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

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

Skatteverket kommer att betala ut medlen i mars 2022.  

 

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

Ekonomichefen bevakar dock detta.  

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

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

en underskottstäckning utan ska användas till åtgärder, projekt mm.  

 

 

 

 

 



 

 

tkr

Budget 

2021

Budget 

2022 Avvik 2022

Prognos 

2022

Ram  

2023 Ram  2024

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -510 -520 -520 -531 -541

KOMMUNSTYRELSEN

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

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

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

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

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

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

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

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0

Vansbro stadsnät 0 0 0 0

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

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

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

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

JÄVSNÄMND -88 -90 -90 -92 -93

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

REVISION -597 -609 -609 -621 -634

VALNÄMND 0 -120 -120 0 0

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

FINANSIERING

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

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

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

Minskat PO påslag 700 700

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

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

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

Borgensavgift 571 571 571 571 571

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

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

Stöd till kommunen med särskilda utmaningar eller låg befolkning 3 050            

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

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

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

för KS medel till förfogande används
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KS Au § 30 Ärende KS 2022-00159 

Verksamhetsövergång Förenade Care (Adium) till 
Vansbro kommun, avgränsningar 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avgränsningar i verksamhetsövergången från 

Förenade Care (Adium) till Vansbro kommun ska gälla omvårdnadspersonal 

(undersköterskor och vårdbiträden) samt sjuksköterskor som vid datum för 

övergången är anställda tillsvidare. De som vid datum för övergången är 

visstidsanställda går över på det avtal som finns vid övergången. 

Ärendet 

Förenade Care (Adium) kommer inte att bedriva verksamhet, särskilt boende 

och hemtjänst, i Äppelbo efter den 31 mars 2022 då avtalet går ut.  

Verksamheten går från den 1 april 2022 över till Vansbro kommun genom en 

så kallad verksamhetsövergång enligt LAS § 6b. Avgränsningarna för 

övergången gäller omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. 

Ledningsfunktion föreslås ej gå över då Vansbro kommun räknar med att 

kunna hantera boendet i den befintliga organisationen. 

 

En arbetsgrupp med medarbetare från Vansbro kommun och Förenade care 

har gjort riskbedömning och arbetar vidare med frågan kring hur 

organisation ska se ut framöver. 

 

De medarbetare som går över till kommunen, går över på sin avtalade 

tjänstgöringsgrad. De som är anställda tillsvidare går över med 

tillsvidareanställning och de som är visstidsanställda vid övergången går 

över på det avtal som finns. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

avgränsningar i verksamhetsövergången från Förenade Care (Adium) till 

Vansbro kommun ska gälla omvårdnadspersonal (undersköterskor och 

vårdbiträden) samt sjuksköterskor som vid datum för övergången är 

anställda tillsvidare. De som vid datum för övergången är visstidsanställda 

går över på det avtal som finns vid övergången 

Beslutsunderlag 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 9438 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Personalfunktionen/HR 2022-01-24 KS2022-00098 

Personalchef Lillemor Tännström   

lillemor.tannstrom@vansbro.se   

Tel: 0281-75004   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Verksamhetsövergång enlig LAS § 6b 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avgränsningar i verksamhetsövergången från Förenade 

Care (Adium) till Vansbro kommun ska gälla omvårdnadspersonal (undersköterskor och 

vårdbiträden) samt sjuksköterskor som vid datum för övergången är anställda 

tillsvidare. De som vid datum för övergången är visstidsanställda går över på det avtal 

som finns vid övergången 

Ärendet 

Förenade Care (Adium) kommer inte att bedriva verksamhet, särskilt boende och 

hemtjänst, i Äppelbo efter den 31 mars 2022 då avtalet går ut.  

Verksamheten går från den 1 april 2022 över till Vansbro kommun genom en så kallad 

verksamhetsövergång enligt LAS § 6b. Avgränsningarna för övergången gäller 

omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Ledningsfunktion föreslås ej gå över då 

Vansbro kommun räknar med att kunna hantera boendet i den befintliga organisationen.  

En arbetsgrupp med medarbetare från Vansbro kommun och Förenade care har gjort 

riskbedömning och arbetar vidare med frågan kring hur organisation ska se ut framöver.  

De medarbetare som går över till kommunen, går över på sin avtalade tjänstgöringsgrad. 

De som är anställda tillsvidare går över med tillsvidareanställning och de som är 

visstidsanställda vid övergången går över på det avtal som finns.  
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KS Au § 31 Ärende KS 2022-00155 

Deltagande i förstudie avseende utbyggnad-
/ombyggnad av duschar, omklädningsrum och förråd 
vid Snöå skidstadion 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att Vansbro kommun deltar i den förstudie som 

krävs för att ta ställning till möjlighet till utbyggnad/ombyggnad av duschar, 

omklädningsrum och förråd vid Snöå skidstadion. 

 

Förstudien återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande om 

utbyggnad/ombyggnad av duschar, omklädningsrum och förråd vid Snöå 

skidstadion. 

Ärendet 

Dala-Järna IK har kontaktat kommunen för att få kommunens 

ställningstagande kring fortsatt utveckling av Snöå Skidstadion. Ett första 

möte har skett tillsammans med Dala-Järna IK där de förklarade behovet av 

duschar, omklädningsrum och förråd. För att komma vidare med möjliga 

lösningar och kostnadsberäkning av investering och framtida driftkostnader 

krävs att en förstudie genomförs där kommunen deltar. Förstudien krävs om 

Vansbro kommun ska bevilja utbyggnad/ombyggnad och kunna ta ställning 

till finansiering av ökade driftkostnader för kommunen. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Vansbro kommun deltar i den förstudie som krävs för att ta ställning till 

möjlighet till utbyggnad/ombyggnad av duschar, omklädningsrum och förråd 

vid Snöå skidstadion. 

 

Förstudien återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande om 

utbyggnad/ombyggnad av duschar, omklädningsrum och förråd vid Snöå 

skidstadion. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 9432 
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KS Au § 32 Ärende KS 2022-00156 

Utökat driftbidrag till Vansbrosimningen för underhåll 
av Plasket 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar utökar driftbidraget till Vansbrosimningen med 

100 000 kronor per år för att genomföra underhållsåtgärder enligt under-

hållsplan som är överenskommen mellan förvaltningen i Vansbro kommun 

och Vansbrosimningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av underhållsåtgärder sker 

genom ett engångsbelopp (lån) 1 miljon kronor 2022 för att därefter 

återbetalas ge-nom det årliga driftbidraget. 

 

Finansiering av driftbidraget på 100 000 kronor för 2022 sker via Strategisk 

utveckling och tas med i budgetprocessen från 2023. Engångsbeloppet 2022 

finanserias av kommunens likvida medel. 

Ärendet 

Utomhusbassängen vid Plasket i Vansbro är i stort behov av underhåll för att 

fortsatt kunna hållas öppen under sommaren. Vansbrosimningen har tagit 

fram en investerings-/underhållsplan och även genomfört en statusbesiktning 

av bassängen. De åtgärder som krävs för att kunna driva bassängen vidare 

beräknas uppå till cirka 1 miljon kronor. 

 

Den största åtgärder som behöver genomföras är nytt ytskikt i bassängen 

som innebär beklädnad av bassängen med en bassängduk för att klara upp-

värmning under sommaren och vinterns kallgrader utan att ytskiktet spricker. 

Dessutom behöver åtgärder genomföras för elsäkerhet, renovering 

handikapptoalett, ny utrustning för rening med mera. 

 

För att kunna genomföra underhållsåtgärderna har Vansbrosimningen behov 

av stöd från Vansbro kommun med en utökning av det årliga bidraget på 100 

000 kronor men som utbetalas som ett engångsbelopp på 1 miljon kronor 

2022 för att därefter återbetalas genom det årliga driftbidraget. 

 

Finansiering av driftbidraget på 100 000 kronor för 2022 kan ske via 

Strategisk utveckling och från 2023 utökas budget för föreningsbidrag med 

100 000 kronor. Engångsbeloppet 2022 finansieras ur kommunens likvida 

medel. 
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Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

utökar driftbidraget till Vansbrosimningen med 100 000 kronor per år för att 

genomföra underhållsåtgärder enligt under-hållsplan som är överenskommen 

mellan förvaltningen i Vansbro kommun och Vansbrosimningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av underhållsåtgärder sker 

genom ett engångsbelopp (lån) 1 miljon kronor 2022 för att därefter 

återbetalas ge-nom det årliga driftbidraget. 

 

Finansiering av driftbidraget på 100 000 kronor för 2022 sker via Strategisk 

utveckling och tas med i budgetprocessen från 2023. Engångsbeloppet 2022 

finanserias av kommunens likvida medel. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2022-01-23, dok.nr. 9496 
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KS Au § 34 Ärende KS 2022-00094 

Remiss avseende Trafikverkets förslag till Nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslut 

Ordförande ges i uppdrag att utarbeta förslag till remissvar till 

kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-15. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att lämna remissvar på Trafikverkets remiss av 

nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Ordförande ges i uppdrag att utarbeta förslag till remissvar till 

kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-15. 

Beslutsunderlag 

Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033, remiss, dok.nr. 9458 

Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033, rapport, dok.nr. 9197 
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KS Au § 35 Ärende KS 2022-00162 

Handlingsplan Adium, en del av Förenade Care 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner inkommen handlingsplan gällande 

identifierade risker. 

Ärendet 

Uppföljning av avtal mellan Adium omsorg AB och kommunen har gjorts. 

Underlaget till rapporten har samlats in genom enkät och verksamhetsbesök 

hos Adium omsorg AB. Bedömning är att leverantören har en överlag 

fungerande verksamhet, det har dock identifierats risker inom flera områden.  

Kommunstyrelsen KS § 197 beslutade att ”Uppföljning av pågående 

entreprenadavtal med Adium en del av Förenade Care föranleder krav på en 

handlingsplan. Leverantören ska senast 2021-12-31 inkomma till 

kommunstyrelsen med handlingsplan på identifierade risker.” 

Leverantören har upprättat en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur 

leverantören arbetar med dessa områden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

inkommen handlingsplan gällande identifierade risker. 

Beslutsunderlag 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 

9446 

Handlingsplan för identifierade risker, dok.nr. 9447 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor äldreomsorg 2022-01-24 2022-00096 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Lis Frost Danielsson 

  

   

   

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Avtalsuppföljning Adium omsorg AB, en del av Förenade Care 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut. 

Inkommen handlingsplan gällande identifierade risker godkänns. 

Sammanfattning 

Uppföljning av avtal mellan Adium omsorg AB och kommunen har gjorts. Underlaget 

till rapporten har samlats in genom enkät och verksamhetsbesök hos Adium omsorg 

AB. Bedömning är att leverantören har en överlag fungerande verksamhet, det har dock 

identifierats risker inom flera områden.  

Kommunstyrelsen KS § 197 beslutade att ”Uppföljning av pågående entreprenadavtal 

med Adium en del av Förenade Care föranleder krav på en handlingsplan. Leverantören 

ska senast 2021-12-31 inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplan på 

identifierade risker.” 

Leverantören har upprättat en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur 

leverantören arbetar med dessa områden. 

Slutsats 

Bedömningen är att leverantören har upprättat en handlingsplan med åtgärder som 

beskriver hur leverantören arbetar med de områden där risker har identifierats. 

Uppföljning av att åtgärder enligt handlingsplanen är genomförda kommer att ske 15 

februari 2022. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för identifierade risker. 

Beslutet expedieras till : 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lis Frost Danielson 

Sektorchef, Lena Forssell 
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Berghedens äldreboende/Äppelbo Hemtjänst 2022-01-13 
Maria Englund    
Verksamhetschef    
Tfn.nr: 070 - 714 78 18 

     

 

Vansbro kommun  

Socialt stöd och omsorg  

Ert ärendenr: 2021-01110 
 

 

HANDLINGSPLAN FÖR IDENTIFIERADE RISKER I SAMBAND MED AVTALSUPPFÖLJNING 

SÄRSKILT BOENDE OCH HEMTJÄNST ÄPPELBO 

Nedan följer en redovisning av de åtgärder som vidtagits i verksamheten och som planeras vidtas med 

anledning av avtalsuppföljningen och de risker som Vansbro kommun identifierat och efterfrågat 

handlingsplan för. De risker som redogörs för är citerade ur Vansbro kommuns rapport. 

 
Verksamhetssystem 
Risker:  

 Att medarbetarna inte får dokumenterad information om kvitterade uppdrag och därmed 
inte har kännedom om vad som ska utföras. 

 Att enskilda inte får de beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) alternativt åtgärder 
rörande hälso- och sjukvård och därmed finns en risk för ett missförhållande/vårdskada. 

 
Åtgärd:  
Utbildning/information till personal om kvittering av uppdrag och dokumentation av kvittering av 
uppdrag är genomförd 211021 och 211110-11 och planeras följas upp i 220126-27.  
 
Information 
Risk:  

 Att synpunkter/klagomål inte kommer till ledningens kännedom utan stannar hos 
medarbetarna. 

 
Åtgärd 
Rutin för hantering av klagomål/synpunkter görs känd genom skriftlig information till all personal. All 
personal ska ha tagit del av den skriftliga informationen och skrivit under den senast 210128. 
 
Genomförandeplan 
Risker:  

 Att den enskildes genomförandeplan inte upprättas inom angiven tidsperiod. 
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Åtgärd Genomförandeplan 
Rutin för hur genomförandeplan ska upprättas har reviderats senast 211109. Plan för när 
genomförandeplan ska upprättas finns i dagliga kalendern där utsedd personal kontrollerar att 
genomförandeplanen är upprättad. 
 
Hälso- och sjukvård 
Risk:  

 Att nödvändig dokumentation enligt hälso- och sjukvård inte sker enligt författning 

 Att omvårdnadspersonalen inte får vetskap om och kan utföra fördelade hälso- och 
sjukvårdsåtgärder 
 

Åtgärd Hälso- och sjukvård 
Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor upprättar nu vårdplaner i större omfattning. 
Planeringsdag för sjuksköterskorna inplanerad för att göra en ordentlig genomlysning av 
hälsoärende/vårdplaner för att säkerställa att upprättade planer finns på alla aktuella 
omvårdnadsproblem. Var planerad 210110, men nu uppskjuten till 210120. 
 
Trygghetslarm 
 
Risk: 

 Att den enskildes larm inte går fram i systemet och att den enskilde inte får hjälp när den 
larmar 

 Att larmen är ur funktion utan att leverantören har kännedom om och åtgärdar detta 
 
Åtgärd Trygghetslarm 

Rutin för funktionskontroll av trygghetslarm upprättas. Utbildning planerad. Upprättas när vi fått 

utbildning. Utbildning beställd 211229. Datum ej klart. 

Ledningssystem 
 
Risk: 

 Att medarbetarna inte hittar gällande rutiner då de behöver söka på flera ställen 

 Att medarbetarna följer Förenade Cares rutiner trots att Adiums rutin gäller 
 
Åtgärd Ledningssystem 

Förenade Cares rutiner och Adiums rutiner finns tillgängliga. Något arbete för att reda ut vilka rutiner 
som gäller när kommer inte att ske innan avtalstidens utgång. Kontinuerlig kommunikation personal 
och verksamhetschef om vilka rutiner vi ska använda. 
 
Nyckelhantering 
 
Risk: 

 Att medarbetarna har tillgång till alla lägenheter, dvs lägenheter som inte har insatser av 
hemtjänst 
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Åtgärd Nyckelhantering 

Beställt åtgärd via Vansbro kommun senast 211221 för delning av nyckelsystemen på särskilda 

boendet Mellangården och ordinärt boende Sörgården. Besked från Vansbro kommun om åtgärd 

direkt efter helgerna. 

Avvikelser 
Risk: 

 Att kommunen inte får kännedom om de avvikelser som sker i leverantörens verksamhet 
enligt avtal 

 
Åtgärd Avvikelsehantering 

Sammanställning av rapporterade avvikelser, analys och åtgärder lämnas in för 2021 28 januari 2022. 

 

Äppelbo 2022-01-13 

 

 

Maria Englund 

Verksamhetschef 

Berghedens äldreboende/Äppelbo Hemtjänst 

Adium Omsorg AB en del av Förenade Care AB 
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KS Au § 36 Ärende KS 2022-00099 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ges information om påbyggnad och ombyggnad av 

Bäckaskogs särskilda boende avseende nuläge, framtid och ekonomi. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att: 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Sektorchef service, tjänsteutlåtande 2022-01-24, dok.nr. 9390 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Service 2022-01-24 Ks 2022-00099 

Sektorchef Olle Wiking   

olle.wiking@vansbro.se   

Tel: 0281-75212   

 

 Kommunstyrelsen 
 

Styrgrupp Bäckaskog 

 

Rekommendation till beslut 

Ta redovisad information till protokollet. 

 

Ärendet 

Påbyggnad och ombyggnad Bäckaskogs särskilda boende. 

Nuläge 

Kontrakt för entreprenaden är tecknat med Peab. Arbetena kommer att påbörjas vecka 

sju. De boende i Hus 06 kommer att flytta till Hus 01 under vecka fem. Arbetet med att 

tömma övriga utrymmen inför entreprenadstarten pågår. Det material som inte kommer 

att nyttjas i själva entreprenaden kommer att avyttras. Där det är möjligt kommer 

material att återbrukas i entreprenaden eller i kommunens egna fastigheter.     

Bidrag från Boverket är nu beviljade enligt inlämnad ansökan. Bidragsbeloppet är 11.7 

mkr. Bidraget utbetalas efter det att arbetena i de båda etapperna är färdigställda och att 

slutredovisning är inlämnad och godkänd.  

Arbetet enligt framtagen projektplan fortgår enligt plan. Informationsmaterial kring 

utformningen av byggnationerna kommer att placeras ut på Bäckaskog vid huvudentrén 

och på strategiska platser i övriga kommundelar vid behov. Startmöte för själva 

entreprenaden kommer att genomföras den 27 januari.  

Framtid 

Behovet av ytterligare cirka 30 särskilda boende platser behöver utredas gällande 

placering och när i tid det är möjligt att starta en byggnation. Även om det ska 

iordningställas ett tillagningskök på Bäckaskog. 

Ekonomi 

Betalningsplan för entreprenaden kommer att tas fram till entreprenadstart. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Beslutet expedieras till: 

Kommunchef Catarina Willman 

Tf Äldreomsorgschef Lena Forsell 

Ekonomichef Erik Mååg 

Sektorchef service Olle Wiking 
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