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Föreliggande Nämndsplan för kommunstyrelsen är grundad på utvecklingsområden 2023-

2026. Nämndsplanen avser i första hand 2023, men planeringshorisonten är, om ej annat sär-

skilt anges, åren 2024 och 2025. 

Utvecklingsmål (för kommunstyrelsen som nämnd) 
Utvecklingsmål fokuserar på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete. Målet 

behöver sättas för att beskriva en förflyttning på de prioriterade områdena och ska vara mät-

bart. Varje utvecklingsmål återfinnas inom ett utvecklingsområde. En genomgång över ut-

vecklingsområdena finns nedan.   

I syfte att kvalitetssäkra utvecklingsmålen ska en eller flera indikatorer tas fram för varje ut-

vecklingsmål. En indikator är ett mått på uppnådd kvalitet/effektivitet. Exempelvis : Andelen 

behörig personal inom ett område. Utvecklingsmålen mäts med utvecklingsindikatorer, som 

redovisas i bilaga.  

 

Grunduppdrag Grunduppdraget ska definieras utifrån vad verksamheten styrs av från kom-

munalt och statligt håll. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska göra och 

för vem. Grunduppdraget är sammanfattat i de verksamhetsidéer som återfinns under respek-

tive sektor.  

Förutom verksamheten kommer grunduppdraget även att följas upp utifrån Ekonomi, Arbets-

givare och övergripande förvaltning.  

Kvalitetsfaktorer: Med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag har kvalitetsfaktorer 

som är extra viktiga för kvaliteten identifierats och definierats. Faktorerna ska vara känne-

tecken för god kvalitet och effektivitet. Kvalitetsfaktorerna mäts i sin tur av kvalitetsindika-

torer, dessa rapporteras inte utan används av verksamheterna för att rapportera kvalitetsfak-

torerna.  

 

Utvecklingsområden 2023-2026  
I den nya styrmodellen beslutar kommunfullmäktige om utvecklingsområden , i denna plan 

finns tre fokusområden förutom det finansiella målet. 

Uppfyllandet av fokusområdena mäts årligen och följer mandatperioden 2023-2026 och för-

väntas vara uppfyllda inom fyra år. Utvecklingsmålen förväntas dock nå målet varje år.  

Samhällsutveckling 

Vansbro kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun med goda förutsättningar för att 

bo, leva, arbeta och driva företag. Det upplevda företagsklimatet är gott och Vansbro kommun 

placeras högt i Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet.  Kommunens ambition är 

att ytterligare förstärka företagsklimatet och fortsätta arbetet i enlighet med Näringslivsstrate-

gin. 

Näringslivet står inför stora investeringar som ger framtidstro och nya arbetstillfällen. För 

kommunen som helhet innebär det utmaningar med kompetensförsörjning, attraktiva bostäder 

och infrastruktur. Den egna gymnasieskolan ska möta arbetsmarknadens behov av kompetens. 

För att möta behovet av arbetskraft, kompetensförsörjning och möjliggöra att människor väl-

jer att stanna kvar eller flytta till kommunen krävs nya och olika former av bostäder. 
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Arbetet med bostadsbyggande ska fortsätta prioriteras. Kommunen välkomnar privata aktörer 

som vill etablera sig och bygga bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter i Vansbro kom-

mun. 

Fiberutbyggnaden ska slutföras. Kommunen ska arbeta aktivt med infrastrukturfrågor så som 

gång- och cykelvägar, en attraktiv kollektivtrafik, E 16, rustning av Västerdalsbanan för 

snabbare transporter samt med persontrafik och en upprustad Inlandsbana. 

Civilsamhället i form av bl a föreningar, utvecklingsgrupper, kyrkor och församlingar gör be-

tydande insatser i samhället och ska uppmuntras och stödjas för att möjliggöra ett brett utbud 

av fritidsaktiviteter som passar olika önskemål och behov. 

Kommunen ska vara öppen för samverkan mellan föreningar och finansiella aktörer där pro-

jektstöd kan sökas för att kunna möta de behov som finns av t ex anläggningar för att före-

ningars verksamhet ska kunna bibehållas eller utvecklas.  

Allt som görs, varje dag, i alla kommunens verksamheter och i samverkan med andra ska 

syfta till att utveckla kommunen i positiv riktning. 

Social hållbarhet 

Vansbro kommun ska vara ett jämställt och jämlikt samhälle där förutsättningarna finns för ett 

gott liv. Alla människors lika rätt och värde ska stå i centrum. Medborgardialogen ska öka för 

att skapa delaktighet i samhällsutvecklingen så att människor känner tillit och förtroende till 

kommunen som organisation och dess verksamheter. 

Kommunen ska kraftsamla kring psykisk ohälsa, missbruk och andra sociala utmaningar. Till-

sammans med region Dalarna ska kommunen arbeta för omställning till god och nära vård 

och fortsätta det uppstartade arbetet för att främja god psykisk hälsa. Anhörigstöd ska finnas 

och breddas till fler grupper i samverkan med andra. 

Måluppfyllelsen i grundskolan ska öka. Kommunen ska hitta ”sin” modell för att säkerställa 

att alla barn och unga tidigt får det stöd som de har rätt till och behöver för att klara sin skol-

gång utifrån sina förutsättningar. Alla barn och unga i Vansbro kommun ska växa upp i trygg-

het. Kommunen ska satsa på föräldrautbildning, ge stöd till hem som är i behov av det, en ut-

vecklad och likvärdig elevhälsa samt starta upp familjecentralen. Ett väl fungerande kommu-

nalt aktivitetsansvar för unga är av största vikt för att snabbt hjälpa dem som av någon anled-

ning varken studerar eller arbetar. 

Det förebyggande arbetet ska prioriteras och öppna insatser och hemmaplanslösningar ska så 

långt det är möjligt ersätta externa placeringar. Det ska kännas tryggt att åldras i Vansbro 

kommun. Hemtjänsten ska anpassas utifrån individens behov och önskemål så att livet känns 

trivsamt. I samverkan med ideella aktörer och föreningar ska kommunen hitta former för 

social samvaro för äldre. Trygghetsbostäder tillskapas i alla kommundelar. 

Daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen ska ha ett varierat utbud och kännas me-

ningsfullt för brukaren för att stärka den fysiska och psykiska hälsan. 
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Utöver dessa två utvecklingsområden har kommunen även områdena Attraktiv arbetsgivare 

och Finansiella mål. För dessa två redogörs i den Strategiska planen.  

 

 

Utvecklingsområde - Social hållbarhet
Sektor Utvecklingsmål

Lärande Öka måluppfyllelsen i skolan 

Medborgarnas upplevelser av verksamheterna ska i större utsträckning vara positiv 

Öka andel behörig personal inom sektor lärande

Social omsorg Externa placeringar ska minska till förmån för förebyggande insatser, öppna insatser och 

hemmaplanslösningar

Öka möjligheten till inflytande för individen

Öka tillgängligheten för socialtjänstens verksamhet

Äldreomsorg Äldre ska känna trygghet i sitt åldrande och kunna fortsätta vara oberoende i så stor 

utsträckning som möjligt

Öka tillgängligheten för äldreomsorgens insatser

Öka möjligheten till inflytande för äldreomsorgens brukare

Samhälle Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och 

bemötandet 

Bibliotek och fritidsgårdar är tillgängliga för ungdomar 

Tillgången på bostäder och bostadsmiljöerna ska förbättras 

Service Hållbara måltider 

Lokaler som används av kommunens verksamheter ska vara ändamålsenliga och nyttjas 

effektivt 

Utvecklingsområde - Samhällsutveckling

Sektor Utvecklingsmål

Lärande Förbättra förutsättningarna till fortsatta studier och arbete

Ökade förutsättningar för goda uppväxtvillkor

Gymnasieskolan är en attraktiv skola 

Social omsorg Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska främjas 

och utvecklas

Äldreomsorg Utveckla insatser som har ett förebyggande perspektiv

Samhälle Företagsklimatet för näringslivet i Vansbro kommun ska förbättras 

Kontakten med myndighetsutövningen ska förenklas och göras mer tillgänglig 

Skapa förutsättningar för att använda alternativa färd- och drivmedel 

Skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ansluta sig till 

höghastighetsinternet 

Underhållsarbetet för kommunal infrastruktur struktureras upp och planeras långsiktigt 

Service Bättre möjlighet till mobilt arbetssätt genom högre trådlös täckningsgrad 

Öka klimatsmarta arbetssätt och flöden inom service verksamhetsområden 
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Budget 
Med antagen investeringsvolym, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansnetto samt av-

skrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för peri-

oden och beslutats av kommunfullmäktige.  

Ramarna fördelas exklusive kapitalkostnader. Fördelning till respektive sektor samt juste-

ringar för 2023 redovisas nedan.  

 

Tabellen utgår budget för år 2022. Kolumnen Löneökningskompensation är den förstärkning 

som sektorerna får som en följd av lönerörelsen för år 2022 för helåret 2023. Justeringar är 

den förstärkning av Kommunstyrelsen som är en följd av ökade arvodeskostnader. Satsningar 

är de budgetförstärkningar som föreslagits. PO är den förstärkning som respektive sektor får 

då PO förväntas öka från 39,25 procent till 42,75 procent.  
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(tkr) Budget 

2022

Löneöknings 

kompensation

Justeringar Satsningar PO Budget 

2023

Kommunstyrelsen 3 000-       -                    50-               -             3 050-       

Lärande  128 150-   2 650-                -              1 630-         2 714- 135 144-   

Lärande Övergripande      11 305-     288-                   -              600-            278-    12 471-     

Förskola                  24 979-     634-                   -              500-            610-    26 723-     

Grundskola Inkl Fritids   48 106-     1 248-                -              2 330-         1 176- 52 860-     

Kulturskola               2 098-       46-                     -              -             55-      2 199-       

Gymnasieskola             38 738-     366-                   -              2 100         448-    37 452-     

Lärcentrum                2 924-       68-                     -              300-            148-    3 440-       

Äldreomsorg 101 689-   2 700-                -              4 450-         2 269- 111 108-   

Äldreomsorg Övergripande  9 040-       176-                   -              50-              190-    9 456-       

Särskilt Boende           46 342-     1 466-                -              4 350-         1 023- 53 181-     

Hemtjänst                 31 837-     617-                   -              250            754-    32 958-     

Hälso- Och Sjukvård       14 470-     441-                   -              300-            302-    15 513-     

Socialt stöd och omsorg 84 960-     936-                   -              9 000-         1 262- 96 159-     

Social Omsorg Övergripande 3 723-       65-                     -              -             75-      3 863-       

Funktionshinderomsorg     43 165-     597-                   -              9 000-         732-    53 494-     

Individ- Och Familjeomsorg 38 072-     274-                   -              -             441-    38 787-     

Integration               -           -                    -              -             15-      15-            

Samhälle  18 385-     260-                   -              1 890-         358-    20 893-     

Samhälle Övergripande     2 341-       79-                     -              1 390-         55-      3 865-       

Bibliotek/Kultur          4 054-       67-                     -              -             68-      4 189-       

Simhall/Gym               910-          10-                     -              -             45-      965-          

Fritidsgård O Fritidsbank 737-          13-                     -              -             29-      779-          

Bostadsanpassning         1 009-       -                    -              -             7-        1 016-       

Gata/Park                 6 435-       10-                     -              100-            28-      6 573-       

Plan Och Bygg             1 518-       27-                     -              400-            59-      2 004-       

Miljökontoret             1 511-       54-                     -              -             68-      1 633-       

Sotning                   130          -                    -              -             -     130          

Service   49 228-     550-                   -              700-            656-    51 134-     

Service Övergripande      1 990-       31-                     -             49-      -      2 070 

Kostverksamheten          6 792-       142-                   -              650-            148-    -      7 732 

Lokalvården               8 978-       261-                   -              -             235-    -      9 474 

Vaktmästeri               3 921-       39-                     -              -             75-      -      4 035 

Fastighetsförvaltning     20 834-     36-                     -              50-              78-      -    20 998 

It-Funktionen             6 069-       36-                     -              -             56-      -      6 161 

Kundtjänst 644-          5-                       -             16-      -         665 

Kommunkansliet 31 165-     460-                   -              1 780-         603-    34 029-     

Kommunkansli              11 936-     205-                   -              1 400-         253-    13 794-     

Personalfunktion          8 351-       97-                     -              -             169-    8 617-       

Ekonomifunktion           6 182-       93-                     380-            104-    6 780-       

Sekretariatsfunktion      4 116-       65-                     -              -             76-      4 257-       

Näringslivsfunktion       580-          -                    -              -             -     580-          

Summa kommustyrelsens verksamheter -  416 577 -               7 556 -               50 -      19 450 -7 862 -  451 516 

Kollektivtrafiken         3 497-       -                    443-             -             -     3 940-       

Markförvaltning           -           -                    -              -             -     -           

Vansbro Stadsnät          -           -                    -              -             -     -           

Strategisk Utveckling     1 000-       -                    -              -             -     1 000-       

Ks Förfogande             6 100-       -                    3 331          -             -     1 500-       

Totalt kommunstyrelsen -427 174 -7 556 2 838 -19 450 -7 862 -457 956
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Lärande 
 

Omvärldsspaning 

Många av våra elever i Vansbro idag når inte upp till de mål som krävs för att komma in på 

ett nationellt program på gymnasiet. Läsåret 2021/22 var 85 procent av eleverna i Sverige be-

höriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en minskning med 1,2 procenten-

heter jämfört med föregående läsår men på samma nivå som 2018/19, före pandemin. Det vi-

sar ny statistik från Skolverket.I Vansbro så är siffran 65,8 procent behörighet för läsåret 

2021/2022 vilket är lägst i Dalarna och en minskning med 14,8 % sen läsåret innan. I de ana-

lyser vi gjort så har verksamheten haft kännedom att dessa resultat skulle förändras men är 

ändå inte något som accepteras av skolledningen.  

Uppdraget för sektor lärande är att skapa goda förutsättningar för lärande och där är behörig-

het bland all vår personal en central och viktig fråga. Rekryteringen börjar med att det finns 

utbildad personal men även att vi som arbetsgivare ger intresse för vikarier och outbildad per-

sonal att utbilda sig och komma åter till oss efter utbildning.  

Inom sektor lärande så ser vi strategiskt på hur vi kan samverka med våra lokaler både nu och 

i framtiden. Den tänkta utbyggnaden av en F-3 skola i Vansbro ser sektor lärande att både för-

skola och fritidshem ska inrymma vilket kommer skapa mycket goda lokalförsörjningsvinster 

och goda förutsättningar för samverkan för personal.  

Idag har näringslivet i Vansbro en positiv trend och där sektor lärande och gymnasieskolan 

samt komvux, SFI måste samverka för att stödja näringen med utbildad personal. I denna 

samverkan har gymnasiet en viktig funktion där programutbudet till våra elever är viktigt. 

Gysam som är en samverkan mellan 11 av våra 15 kommuner skapar en bra grund för kom-

munsamverkan för att se till att våra ungdomar i Vansbro kan välja bra gymnasie utbildningar 

i vårt närområde med bra förutsättningar.  

Statistik visar att vår sektor måste jobba med att stödja våra föräldrar i kommunen med att ut-

bildning lönar sig för våra barn i kommunen på lång sikt. Idag så visar underlag att barn till 

föräldrar med låg utbildning inte når samma utbildningsnivå på lång sikt vilket stärker vårt 

långsiktiga och strategiska mål att eleverna ska kunna nå sitt förstahandsval vid gymnasieva-

let om alla når hög måluppfyllelse.   

 

Närmare 6 800 barn mellan 6 och 17 år som flytt kriget i Ukraina var den 1 september 2022 

inskrivna i eller hade sökt en plats i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-

skolan- eller gymnasiesärskolan enligt de kommuner som besvarat Skolverkets enkät. I Vans-

bro finns idag endast ett fåtal barn som idag går i grundskolan men det finns plats för fler i vår 

verksamhet. Vad som händer i Ukraina under läsåret 2022/2023 kommer påverka inflödet av 

barn och familjer men i Vansbro finns platser i verksamheten. Sveriges förskolor och skolor 

och så även i Vansbro har under pandemin visat god förmåga till beredskap och kunna ställa 

om vid kriser vilket vi självklart ska utveckla ännu mer nu när omvärldsläget gör att samver-

kansformer är framgångsfaktorer.  
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Budget 

  

Lärarlönelyftet är ett tillägg på lönen som vissa särskilt kvalificerade lärare fått under året. 

Läsåret 21/22 användes ca 1,3 mkr av statsbidragsramen till lärarlönelyftet. Riksdagen har nu 

beslutat att minska Lärarlönelyftets anslag 2024 och ännu mer 2025. Dessa pengar kommer 

föras över på statsbidraget för Likvärdig skola där man inte får använda det till befintliga lä-

rarlönekostnader. Detta kräver en finansiering av kommunen om kommunen fortsatt vill 

kunna erbjuda löner på nuvarande nivå. 

Språkpraktiksamordnare. Samordnare för elever med annat modersmål för att få ut eleverna i 

arbetslivet samtidigt som de lär sig svenska språket och integreras i samhället. Arbetskraft SFI 

lärarna sköter mycket av det praktiska därav behövs både utökning där och på ordinarie SFI.  

2022 finansieras tjänsten med statsbidrag och vakanser men inte under 2023. Utan integrerad 

praktik sker undervisning endast i lektionssalar där risken är att det tar längre tid för eleverna 

att lära sig språket och det kan bli en längre och svårare väg in på arbetsmarknaden när ele-

verna studerat klart.  

 

Förskolan Knattebo bemannas idag med 2,75 tjänster på 12 små barn vilket möjliggjorts med 

att flytta två tjänster från andra enheter. 0,8 tjänst är statsbidragsfinansierad som inte kommer 

finnas under 2023. Det finns flera barn i kö men då behöver personalresurser utökas till 3,0 

tjänster enligt verksamheten för att ta emot fler barn. Vakanta förskolelokaler finns i kommu-

nen men närhetsprincipen gör att plats måste erbjudas i centrala Vansbro.  

Speciallärarkompetens behövs för att kunna göra tidiga insatser på lågstadiet. Kommunen har 

läs, skriva och räkna garanti som krav och kommunen behöver göra ett förebyggande arbete 

för läs och skrivsvårigheter. Enligt skollagen får det endast vara speciallärare som får utöva 

särskilt stöd. Det handlar om tidiga insatser för att elever ska komma gång tidigt med läsande 

och få verktyg till att klara sin skolgång. Specialläraren finns även med i klassrummen och 

kan coacha läraren.  

Minskningen av IKE utbetalningar (Interkommunal ersättning) till andra skolor beror på att 

fler elever än beräknat stannar i kommunen och läser på Introduktionsprogrammet (IM) som 

ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de 

kan få ett arbete. Vid behörighet till nationellt program kan eleverna söka andra kommuners 

Budgetbehov (tkr) 2023 2024 2025

Avveckling av statsbidraget Lärarlönelyftet -           850-           850-           

SFI praktiksamordnare 40% 300-          300-           300-           

Permanentering av Förskolan Knattebo 500-          500-           500-           

2 speciallärare för tidiga insatser på lågstadiet 1 360-       1 360-       1 360-       

Minskade IKE utbetalningar 1 000       680           -           

Ökade IKE intäkter från andra kommuner 1 100       1 000       820           

Plan för föräldraskapsstöd i Vansbro kommun  200-          200-           200-           

Arbetslagsledare - förstärkning 400-          400-           400-           

Tjänst för SVA och modersmål för utländska elever 510-          510-           510-           

Elevassistent grundskolan 460-          460-           460-           

Totalt Lärande 1 630-       2 900-       3 760-       
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gymnasium vilket kan betyda att budgetbehovet kan förändras beroende på vad eleverna väl-

jer att göra.  

Intäkterna för Interkommunal ersättning (IKE) bedöms bli högre 2023 än budgeterat för år 

2022 då fler elever från andra kommuner har valt att studera i Vansbro kommun än vad som 

var budgeterat för 2022.  

Det finns situationer då föräldrar upplever svårigheter i sitt föräldraskap eller har behov av 

stöd för att hantera nya situationer och ett sätt är att ge föräldrar stöd genom att kommunen 

erbjuder föräldrastödsprogram. Stöd till föräldrarna är också ett stöd till barnen. Föräldra-

skapsstöd är ett förvaltningsövergripande ansvar och förslaget till plan har utarbetats i sam-

verkan mellan sektor lärande och sektor social omsorg.  

Arbetslagsledare - Utifrån de svaga resultat som eleverna har på högstadiet vilket gör att 

många inte kan söka till de nationella programmen utan hamnar på IM för att sedan kunna gå 

vidare är inte bra för varken elever eller verksamheten. Projekt med att arbetslagsledarna ge-

nom att få tid till planering och bättre uppföljning så anser rektor och verksamheten att några 

viktiga områden får betydligt möjlighet till ökade måluppfyllelse och därigenom fler elever 

med behörighet till nationella program. 

 

• Kostnad, 3 arbetslagsledare 20% nedsättning i undervisning ( 3 x 20% = 60% x 3 år) 

• Göra en projektbeskrivning på målområden och uppföljning. 

• Redovisning av resultat och lärande 

Om det finns över 5 st inom ett språk i kommunen så måste kommunen enligt lag erbjuda 

SVA (Svenska som andraspråk) och modersmål och studiehandledning. Detta har tidigare 

kunnat finansierats med återsök för asylsökande elever från migrationsverket men är ej längre 

möjligt då det är färre asylsökande elever kvar i kommunen.  

Verksamheten har gjort en bedömning att behovet av särskilt stöd är större och därav utökat 

personalbehov. 

Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer  

Övergripande ledning och styrning 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn 

Förskola och pedagogisk omsorg 
Erbjuda en trygg och utvecklande Förskola eller Pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 

enligt de behov barn och vårdnadshavare har utifrån befintliga styrdokument och riktlinjer.  

Verksamheten har som uppdrag att stimulera utveckling och lärande för att stärka individen 

och förbereda barnen för vidare utbildning genom att följa befintliga läroplaner. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Förskola och/eller pedagogisk omsorg erbjuds inom 
lagstadgad tid 

När föräldrar vill ha förskoleplats ska kommunen nor-
malt erbjuda det inom fyra månader enligt skollagen 

Barn och vårdnadshavare känner sig trygga/nöjda 
med verksamheten 

Faktorn mäts via enkät tex. 
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Fritidshem 
Bedriva en verksamhet före och efter skolan som främst riktar sig till vårdnadshavare och ele-

ver från förskoleklass till åk 6. Verksamheten stimulerar elevernas utveckling och lärande 

samt erbjuder omsorg och en meningsfull fritid utifrån gällande läroplan. Verksamheten ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokra-

tiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Verksamheten är tillgänglig utifrån medborgarnas be-
hov 

Mäts tex genom öppettider 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts genom tex andel behörig personal, ut-
veckling av verksamheten utifrån läroplansmålen . 

Förskoleklass 
Bedriva förskoleklass för alla barn från det år barnet fyller 6 år och ge dem förutsättningar 

och möjligheter att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer i senare skolfor-

mer. Verksamheten förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och för de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på verksamheten Mäts genom tex behöriga lärare, trygg miljö, hög 
måluppfyllelse 

En tydlig utveckling utifrån läroplanen och läroplans-
målen 

Verksamheten mäter utveckling utifrån läroplanen. 

Grundskola 
Ge barn och ungdomar mellan 7-16 år möjlighet att utifrån sina förutsättningar inhämta och 

utveckla kunskaper och värden för att främja individens utveckling och lärande. Utbildningen 

ska ge  förutsättningar för fortsatt utbildning. Grundskolan är också en plattform med uppdrag 

att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo-

kratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på verksamheten Mäts genom tex behöriga lärare, trygg lärmiljö, 

Hög måluppfyllelse Mäts tex genom Nationella prov i åk 3,6 och 9 

Grundsärskola 
Att bedriva grundsärskola för barn och ungdomar mellan 7-16 år utifrån gällande styrdoku-

ment och läroplan samt ge eleverna möjlighet att utifrån sina förutsättningar inhämta och ut-

veckla kunskaper och värden för att främja individens utveckling och lärande. Utbildningen 

ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och ge individen förutsätt-

ningar för fortsatt utbildning. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på verksamheten Mäts genom tex behöriga lärare, trygg lärmiljö 

Hög måluppfyllelse Utifrån läroplan och läroplansmål 
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Kommunal kultur-/musikskola 
Bedriva frivillig undervisning inom kulturella former som är tillgänglig för alla barn och ung-

domar med syfte att stärka deras självkänsla och främja lusten att lära och föra det kulturella 

arvet vidare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Medborgarna är nöjda med verksamheten vilket leder 
till få avhopp 

Hög kvalité på verksamheten Verksamheten har kunnig, utbildad och engagerad 
personal 

Gymnasieskola 
Vansbro kommun ger ungdomar 16-20 år möjlighet att skapa och bygga en framtid genom att 

ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande inför ett yrke eller fortsatta studier. 

Detta genom att erbjuda gymnasieutbildning i den egna kommunen eller i samverkan. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuder utbildning med hög kvalité Mäts tex genom andel behörig personal 

Erbjuder ett brett utbildningsutbud Genom deltagande i Gysam tex. 

Komvux - Grundskoleutbildning för vuxna 
Att erbjuda grundskoleundervisning till vuxna från 20 år i syfte att individen ska kunna slut-

föra de kurser individen har behov av genom att bland annat erbjuda olika undervisningssätt 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Att medborgarna fullföljer sin grundskoleutbildning 
som mäts genom andel studieavbrott, genomström-
ning tex. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg etc, 

Komvux - Gymnasieutbildning för vuxna 
Att erbjuda vuxna från 20 år en möjlighet att läsa enstaka kurser samt kunna genomföra eller 

komplettera sina gymnasiebetyg för högre studier. Även att erbjuda dem en yrkesutbildning 

på gymnasial nivå. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg etc. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg, andelen elever som går vidare till högre 
studier etc. 

Komvux - Särvux 
Att individer från ca 20 år som har en medfödd eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och sti-

muleras i sitt lärande. Att de ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens 

i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 
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Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genom-
strömning tex. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända elever utifrån sin studieplan, andel som kom-
mer ut i arbetslivet. 

Komvux - Svenska för invandrare 
Att erbjuda individer från 16 år med annat modersmål än svenska (undantaget norska och 

danska medborgare) undervisning i svenska språket i syfte att underlätta integrationen i Sve-

rige. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i var-

dags-, samhälls- och arbetslivet samt fortsatta studier. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genom-
strömning etc. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg, andel som kommer ut i arbetslivet eller 
vidare i studier etc. 

Yrkeshögskola 
Erbjuda en eftergymnasial utbildning (inom spårsvets) för intresserade vuxna från 20 år för att 

förse branschen och samhället med kunniga och kompetenta medarbetare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medbor-
garna 

Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genom-
strömning etc. 

Hög kvalité på verksamheten Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, er-
bjuder individer undervisning inom laglig tid, god-
kända betyg etc. 

Uppdragsutbildning 
Erbjuda externa aktörer en anpassad utbildning utifrån speciella behov av efterfrågad kompe-

tens. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hög kvalité på erbjudna utbildningar Mäts utifrån utvärderingar av kurser? 
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Social omsorg 
 

Omvärldsspaning  

• Nya lagstiftningar, Socialtjänstlagen och LSS - förmodligen ökad tillgänglighet = fler 

beviljade insatser 

• Ökad specialisering x Den lilla kommunens utmaningar, se exempelvis krav på Kvali-

tetsledningssystem, handlingsplaner för Våld i nära relationer samt Barnets rätt i vård-

nadskonflikter 

• Också många möjligheter; digitalisering (ansökningar & datarobotar), tekniklösningar 

i hemmet, ökad självständighet för personer med funktionshinder, etcetera. Dyra inve-

steringar som ger utrymme för mer mänsklig kontakt? 

Budget 

 

Antalet brukare med funktionsnedsättningar som blivit beviljade insatser i kommunen har 

ökat kraftigt under de senaste åren, och en genomlysning har initierats för att se över såväl be-

dömningen av behov som utförarverksamheternas genomströmning. De kommande åren kom-

mer emellertid denna ökning i insatser ställa ökade krav inom alla delar av Funktionsrätts-

verksamheten, och därmed ökade kostnader. Det bör emellertid förtydligas att insatser med 

stöd av LSS ingår i det kommunala utjämningssystemet, vilket med dagens utformning inne-

bär att kommunerna kompenseras i hög grad för kostnaderna med cirka två års eftersläpning. 

Ökat behov personlig assistans: Ett flertal nya ärenden kring personlig assistans har beviljats 

och ska verkställas under hösten, vilket innebär en väsentligt ökad kostnad för utförandet 

Elevhemsboenden: För de elever som beviljas plats på skoldaghem ingår, utöver undervis-

ningskostnaden, en kostnad för själva boendet med tillhörande stöd. Kostnaden är egentligen 

inte högre än vad utfallet verkar bli 2022, men tidigare prognos hade kalkylerat med en 

minskning inför 2023. 

Budgetbehov Prio 1 (tkr) 2023 2024 2025

Boende barn LSS 1 300-       1 250-       150-           

Ökat behov av personlig assistans från Q2 2022 4 200-       4 200-       4 200-       

Korttidsvistelse - tidigare elevhemsboende 250-          250-           250-           

Servicebostad, 4 nya 2022, +1-2 till 2023 3 400-       2 900-       2 900-       

Handledare Daglig verksamhet 1 100-       1 440-       1 440-       

Kortidsboende barn -640 -640 -640

Kostnadsminskningar placeringar 2 640       2 640       2 640       

Utökning tjänst Enhetschef / handläggare / verksamhetsutvecklare 750-          750-           750-           

Totalt Social omsorg 9 000-       8 790-       7 690-       
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Korttidsvistelse ungdomar: Familjer med barn och ungdomar med funktionshinder kan ha rätt 

till avlastning, det vill säga att barnet eller ungdomarna exempelvis under en helg eller ett lov 

bor i ett familjehem eller åka på kollo. Även inom dessa områden kommer behoven öka under 

2023, bland annat utifrån att flera ungdomar avslutar sina gymnasiestudier. 

För att få till den nödvändiga "trappstegsgenomflyttning" för brukare mellan de olika behovs-

nivåerna gruppbostad till servicebostad till eget boende (med boendestöd) , krävs förstärk-

ningar i personalledet, främst inom de senare instanserna. Troligtvis behöver cirka fyra tjäns-

ter tillkomma inom dessa personalgrupper, och även verksamheten för Daglig verksamhet be-

höver utökas med minst två tjänster. 

Korttidsboende: Som beskrivits ovan kan familjer ha rätt till avlastning, och kommunen driver 

ett korttidsboende på Ripstigen för barn och ungdomar. Redan under 2022 har efterfrågan på 

detta stöd ökat till ungefär det dubbla, och verksamheten behöver både expandera och få till 

kontinuitet för att skapa hållbarhet för såväl brukare som personal.  

Verksamhetens omfattande utvecklingsarbete syftar i första hand till att ge brukarna bäst läm-

pade stöd för ett självständigt liv på hemmaplan, men ett förbättrat arbetssätt ger också möj-

lighet att minska antalet externa placeringar, vilket också blir mer kostnadseffektivt. Parallellt 

ses pågående externa placeringar över, såväl till innehåll som upphandlingsförfarande, vilket 

också innebär besparingar i budget. 

Utifrån att verksamheterna har vuxit och arbetsuppgifterna blivit alltmer omfattande har det 

blivit tydligt att arbetsmiljön för enhetscheferna blivit allt tyngre, och verksamheterna har haft 

stora problem med sjukskrivningar och personalomsättning framförallt på enhetschefsnivån. 

En utökning i chefsledet har gjorts med de medel som stått till Kommunstyrelsens förfogande 

under 2022, men detta behöver permanenteras i budgeten för kommande år. 

 

 

Social omsorg Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 
 

Arbetsmarknadsenheten 
Att så många medborgare som möjligt på ett snabbt och hållbart sätt ska nå egen försörjning 

så som arbete, studier eller rätt ersättning. Deltagare ges möjlighet till arbetsträning och 

coachas till lämplig sysselsättning. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Rätt arbetssätt och metoder för att hjälpa deltagaren Deltagarna i arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
ska i så stor utsträckning som möjligt nå egen försörj-
ning eller påbörja studier efter avslutad insats. Insat-
sen ska också vara begränsad i tid. 

Insatsen utformas utifrån deltagarens behov, och del-
tagaren är delaktig i framtagandet av sin individuella 
plan 

Deltagaren ska känna att den är delaktig, och insat-
sen ska utformas individuellt 
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Budget- och skuldrådgivning 
Budget- och skuldrådgivningen ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att 

förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sin situation. 

Målet för verksamheten är att rehabilitera skuldsatta personer, att stärka hushållens resurser 

och öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Ur ett folkhälsoperspektiv bedöms detta vara viktigt då ekonomisk stress är en faktor som ofta 

påverkar hälsan negativt. En effektiv budget- och skuldrådgivning stärker möjligheterna till 

goda uppväxtvillkor för barn och unga i familjer med ekonomiska problem, vilket är viktigt ur 

barnperspektivet. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Verksamheten är tillgänglig för allmänheten Allmänheten ska uppleva att verksamheten finns till-
gänglig för dem 

Medborgaren får en förbättrad ekonomisk situation För att säkerställa att syftet med verksamheten upp-
fylls 

Ekonomiskt bistånd 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det hjälp och stöd den behöver. 

I socialtjänstlagen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem till-

godosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Ett övergripande mål i arbete med ekonomiskt bistånd är att den enskilde skall bli självförsör-

jande. En grundläggande utgångspunkt är att behovet av ekonomiskt bistånd bör vara av till-

fällig karaktär. 

Handläggningen skall bygga på respekt för den enskilde vilket till exempel innebär att eventu-

ella krav skall anpassas efter den enskildes egen förmåga och förutsättningar. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Rättssäker handläggning För att säkerställa att alla handläggs likvärdigt och en-
ligt gällande lagstiftning 

Ärenden handläggs skyndsamt De handläggningstider som har en lagstadgad tids-
gräns handläggs inom den gränsen, övriga ärenden 
handläggs skyndsamt. 

Familjerådgivning 
Familjerådgivningen är en förebyggande, frivillig och utåtriktad verksamhet som arbetar för 

att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Syftet är att 

parterna ska få den hjälp och det stöd de behöver för att få en mer tillfredställande relation och 

därigenom också en bättre psykisk hälsa. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Medborgare som nyttjar familjerådgivningen är nöjda Med nöjdhet avses både att besökarna anser sig 
nöjda, samt andra mått så som bemötande och trygg-
hetsmått 

Familjerådgivningen är tillgänglig för allmänheten Goda öppettider, lätt att komma i kontakt med, tydlig 
information kommuniceras till medborgare 

Familjerätt 
Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodo-

ses i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Dessa behov kan sammanfattas som daglig om-

sorg, känslomässig, social och intellektuell utveckling samt tillgång till båda föräldrarna. Fa-

miljerätten ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 
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Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Familjerätten är tillgänglig för allmänheten Tydlig information till allmänheten, goda öppettider 
och telefontider 

Individen känner sig nöjd, trygg och delaktig i kontak-
ten med familjerätten 

Individen ska bemötas på ett respektfullt sätt 

Insatser för barn och unga 
Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhål-

landen. 

Insatserna för barn och unga bygger på frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas 

och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsätt-

ningar finns möjligheter att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det hjälp och stöd den behöver. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Individen får den insatsen den behöver i rätt tid Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut 

Insatser för vuxna 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det hjälp och stöd den behöver. 

Verksamheten ska erbjuda vård och stöd till personer med missbruks- eller beroendeproblem, 

personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation samt den personen som utövar 

våld i nära relationer. Insatserna för vuxna bygger på frivillig medverkan och samtycke, och 

ska utformas och genomföras tillsammans med individen. Under vissa förutsättningar finns 

möjligheter att föreslå åtgärder mot individens vilja. 

Socialnämndens insatser ska utformas utifrån den enskildes behov. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Individen får den insatsen den behöver i rätt tid Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut 

Insatser enligt LSS 
Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skall främja jämlik-

het i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i målgrup-

pen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträck-

ning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Den enskilde är delaktig i utformningen av sin insats Den ska också erbjudas möjlighet till en samordnad 
individuell plan 

Insatser verkställs skyndsamt Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut 

Insatser enligt SoL funktionsvariation 
Insatserna enligt socialtjänstlagen till individer med funktionsvariation ska leda till att den en-

skilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller 

hennes behov av särskilt stöd. Verksamheten ska verka för att människor som av fysiska, psy-

kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sam-

hällets gemenskap och att leva som andra. 

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 
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berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträck-

ning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Den enskilde är delaktig i utformningen av sin insats Bland annat är delaktig i utformningen av sin genom-
förandeplan 

Den enskilde är nöjd och trygg med verksamheten Mäts delvis i den årliga brukarundersökningen 

Konsumentvägledning 
Konsumentvägledningen ska stödja kommunens medborgare till att kunna tillvarata sina 

lagstadgade rättigheter genom konsumentjuridisk rådgivning och praktisk hjälp. 

Konsumentvägledningen har en särskilt viktig uppgift att stödja konsumenter som är i utsatta 

eller sårbara situationer, till exempel personer med funktionsnedsättning, språksvårigheter och 

dem med digitalt utanförskap. 

Konsumentvägledningen är förebyggande både genom informationsinsatser men även för att 

hindra att medborgaren hamnar i ekonomiska problem. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Verksamheten är tillgänglig Medborgare ska enkelt och via olika vägar kunna 
komma i kontakt med konsumentvägledningen 

Bemötande och resultat Medborgaren blir mött med respekt och får rätt konsu-
mentjuridisk rådgivning. 

Ledning och gemensam verksamhet inkl. myndighetsutövning 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn. 

Socialtjänsten ska se till att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de be-

höver, men ska även arbeta förebyggande och inventerande. Socialtjänsten ska under hän-

synstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Rättssäker handläggning Individen ska tillförsäkras likabehandling och att be-
sluts fattas korrekt utifrån gällande lagar 

Ärenden handläggs skyndsamt Ärenden som har en lagstadgad tidsgräns ska hand-
läggas inom denna. Övriga ärenden ska handläggas 
skyndsamt. 

Öppenvård barn, unga och vuxna 
Öppenvården ska hjälpa medborgaren med förebyggande och tidiga insatser för att personen 

ska komma ur den problematiken den är i. Öppna insatser sätts in för att personen ska kunna 

fortsätta bo hemma och leva som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Öppenvården kan 

även ta över vård av en person efter slutenvård. Öppenvården bygger på frivillighet, delaktig-

het, samtycke och personens egen vilja till förändring. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Individen känner sig nöjd, trygg och delaktig i kontak-
ten med socialtjänsten och utformningen av insatsen 

För att säkerställa att de som har ett behov av insat-
sen väljer att söka den hjälpen som finns 

Öppenvården är tillgänglig för allmänheten Till exempel att information om de insatser och aktivi-
teter som genomförs når ut till allmänheten. 
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Äldreomsorgen 
Omvärldsspaning 

Demografiprognosen för de åldersgrupper som nyttjar hemtjänst och särskilt boende visar på 

en ökning av behovet runt 10% de kommande tre åren, och ytterligare 10% de fem efterföl-

jande åren. Det kommer skapa stora utmaningar kring personalförsörjningen, och det kommer 

kräva snabba anpassningar för att hantera variationer i volym. Den demografiska utvecklingen 

ser liknande ut i hela riket, och gemensamt är att det finns få lösningar. Långsiktigt är det 

ohållbart att fortsätta bedriva äldreomsorg på samma sätt som idag, trots en betydligt större 

andel av befolkningen i åldersgruppen 80+. Inom både särskilt boende och hemtjänst är tren-

den att det år för år är en allt lägre andel av befolkningen som behöver insatserna, och det är 

en trend som troligtvis kommer hålla i sig, men det kommer krävas ett aktivt arbete mot det 

målet. 

Stort fokus framöver kommer behöva läggas på att ta tillvara på de digitala hjälpmedel som 

finns, för att minska behovet av personalintensiva insatser och möjliggöra att äldre kan fort-

sätta leva oberoende i så stor utsträckning som möjligt. Den allt högre graden av digitala in-

slag i äldreomsorgen ställer också helt nya krav på kompetens hos medarbetarna, vilket kom-

mer kräva både vidareutbildningar och rekrytering av andra kompetenser. 

Arbetsmarknaden i Vansbro kommun är het och det är en låg arbetslöshet, vilket gör det svårt 

att rekrytera till äldreomsorgen. Visserligen är det ett angenämt problem med låg arbetslöshet, 

men vid hård konkurrens om arbetskraften ställs krav på att vara en attraktiv arbetsgivare för 

att kunna säkra upp kompetensförsörjningen. 

Från 1 januari 2023 börjar en ny lag att gälla som möjliggör sammanhållen vård- och om-

sorgsdokumentation mellan kommun och region, vilket kommer förbättra möjligheterna till en 

god och nära vård. 

Budget 

  

 

 

Budgetbehov (tkr) 2023 2024 2025

Utökning enhetschef 100% 750-          750-           750-           

Demografi Hemtjänst 1 100-       2 500-       3 000-       

Demografi, 3 platser Säbo 1 200-       2 700-       3 300-       

Demografi Hälso och sjukvård 300-          670-           820-           

Införandet av digitala lås 150          150           150           

Förändring hemtjänst Dala-järna / Nås 1 200       1 200       1 200       

Generellt statsbidrag äldreomsogen 700          

Utökad grundbemanning 3 150-       3 150-       3 150-       

Totalt Äldreomsorg 4 450-       8 420-       9 670-       
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Antalet medarbetare och brukare per chef har ökat senaste åren, vilket innebär att arbetsmiljön 

blivit lidande. För att hinna med att arbeta med utvecklingsarbete och effektivitetsarbete be-

hövs ytterligare en chef. 

Den demografiska utvecklingen i kommunen innebär att verksamheterna behöver växa för att 

kunna möta det växande behovet. Uppräkningen av budget för hemtjänst, särskilt boende och 

hälso- och sjukvård är en uppräkning med samma procentsats som brukarantalet förväntas 

öka. 

Införskaffande av digitala lås inom hemtjänsten möjliggör effektiviseringar av nyckelhante-

ringen genom förre resor för hantering av larm och omplaneringar utifrån händelser under da-

gen. Besparingen beräknas till 150 tkr per år. 

I det löpande effektiviseringsarbetet som genomförs i förvaltningen har möjligheten att inför-

skaffa en kostnadseffektiv lokal i Nås i samband med byggnation av trygghetsboendet identi-

fierats. Besparingen i form av minskat antal resor mellan Dala-Järna och Nås uppgår till cirka 

1 mkr, samtidigt som hyra av ny lokal som är anpassad till verksamhetens storlek kan hållas 

till ungefär 100 tkr/år. Ytterligare effektiviseringar inom planering beräknas minska budgetbe-

hovet med ytterligare 300 tkr. 

Under 2022 har ett statsbidrag på 1,1 mkr erhållits på grund av att bemanningen av sjukskö-

terskor på särskilt boende har varit god under 2021. 1/3 av statsbidraget används för under-

skottstäckning under 2022, och 2/3 används för att minska budgetbehovet under 2023. 

Bemanningen på särskilt boende är ansträngd och har under de senaste åren stegvis sänkts 

både i absoluta tal genom färre platser, men också genom färre personaltimmar per boende 

och dygn. Detta samtidigt som vårdtyngden för varje brukare har blivit större då de som flyt-

tar in på särskilt boende är allt äldre och sjukare. För att säkra upp arbetsmiljön och få lång-

siktig hållbarhet behöver bemanningen stärkas inom särskilt boende, och en rimlig nivå inom 

demensvården anses vara tre personer på förmiddag, tre personer på eftermiddag och tre per-

soner på kvällen alla dagar i veckan, på en avdelning med 9 brukare. För att nå dit, och samti-

digt öka bemanningen proportionellt på andra boenden i kommunen, behövs cirka 6,3 mkr per 

år. Ett första steg är att börja stärka upp vissa dagar och vissa turer genom att öka beman-

ningen med hälften av förslaget.  

 

Äldreomsorg - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 
 

Dagverksamhet 
Erbjuda personer med demenssjukdom stimuli och aktivitet utanför det egna hemmet, och ge 

avlastning till anhöriga som sammanbor med en demenssjuk person. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Brukarna erbjuds en hemlik och stimulerande miljö De aktiviteter som erbjuds i dagverksamheten ska bi-
dra till att stimulera fysisk aktivitet och till att behålla 
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Kvalitetsfaktor Beskrivning 

funktionsförmågor för att klara aktiviteter i det dagliga 
livet. 

Samverkan med anhöriga och andra verksamheter För att dagverksamheten ska uppnå sitt syfte behöver 
den samverka med anhöriga, hemtjänst, hemsjuk-
vård, primärvård och biståndshandläggare 

Hemtjänst 
Bedriva hemtjänst till individer med biståndsbeslut. Hemtjänsten ska erbjuda biståndsbe-

dömda insatser på en skälig levnadsnivå med god kvalitet. Hemtjänsten underlättar för indivi-

den att bo kvar i hemmet med bevarade förmågor. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Hemtjänsttagare känner sig trygga med att bo kvar 
hemma med stöd från hemtjänsten 

Att hemtjänsttagarna känner sig trygga är en förutsätt-
ning för att hemtjänsttagare ska vilja fortsätta leva så 
självständigt som möjligt i sitt eget hem 

Hälso- och sjukvård 
Den kommunala hälso- och sjukvården i Vansbro kommun finns för att leverera en patientsä-

ker hälso- och sjukvård till de personer som faller inom ramen för Vansbro kommuns åta-

gande i samverkan med primärvården. Alla patienter ska känna sig trygga när deras behov av 

hälso- och sjukvård från Vansbro kommun tillgodoses. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Vård och behandling utförs korrekt och i tid Hälso- och sjukvården ska bland annat tillgodose pati-
entens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, 
samt vara av god kvalitet med en god hygienisk stan-
dard. 

Patienter upplever trygghet i kontakten med hälso- 
och sjukvården 

Patienterna ska känna sig trygga med den kommu-
nala hälso- och sjukvården. 

Korttidsboende 
Bedriva korttidsvistelse till medborgare med biståndsbeslut. Verksamheten ska erbjuda en 

social tillvaro och arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Boende på korttidsboendet erbjuds en hemlik och sti-
mulerande miljö 

Hemmastaddhet, hemkänsla och att känna sig 
hemma är uttryck som används för att beskriva posi-
tiva relationer till en plats, som har att göra med att på 
ett självklart sätt känna sig bekväm i ett sammanhang 
och att veta hur en ska och kan agera. Miljön ska vara 
stimulerande både för fysisk och mental aktivitet. 

Boende på korttidsboendet känner sig trygga Vården och omsorgen om de boende ska ske under 
trygga förhållanden. 

Ledning och gemensam verksamhet inkl. anhörigstöd 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn.  

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. Verksamheten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i ge-

menskap med andra. 

Hälso- och sjukvården ska bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård för de personer som 

omfattas av kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård. 
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Särskilt boende 
Bedriva särskilt boende för personer med beviljad insats. Individens behov ska stå i centrum 

och den ska känna delaktighet, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Boende på särskilda boenden i kommunen erbjuds en 
hemlik och stimulerande miljö 

Hemmastaddhet, hemkänsla och att känna sig 
hemma är uttryck som används för att beskriva posi-
tiva relationer till en plats, som har att göra med att på 
ett självklart sätt känna sig bekväm i ett sammanhang 
och att veta hur en ska och kan agera. Miljön ska vara 
stimulerande både för fysisk och mental aktivitet. 

Boende på särskilda boenden i kommunen känner sig 
trygga 

Vården och omsorgen om de boende ska ske under 
trygga förhållanden. 

 

 

Samhälle 
Omvärldsspaning 

Sektor samhälle ser behovet att fortsätt möjliggöra för infrastruktur och bostäder för att klara 

kompetensförsörjningen i Vansbro kommun. Kommunen behöver planlägga mark för bostä-

der, handel, industri. 

Sektor samhälle ser fortsatt brist på kompetensförsörjning dom kommande åren och befarar 

att det kommer att öka i takt med att hela regionen har behov av kompetens. 

För att kunna planera för en hållbar samhällsutveckling krävs kompetens inom Sektor Sam-

hälle. Idag bedrivs arbetet till stor del med hjälp av externa konsulter. Kompetens inom för-

valtningen tar tid att bygga upp. För att sedan behålla kompetensen är det helt avgörande att 

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Det pågår rekryteringar inom Sektor Samhälle. Då flera kommuner i landet står inför samma 

utmaningar blir det allt svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper inom till exempel bygg, plan 

samt specialister inom mark- och exploatering samt trafik. Introduktion på helt nya tjänster är 

en utmaning då det saknas interna arbetssätt och rutiner. 

Sektor Samhälle har engagerade medarbetare som gemensamt och även tvärsektoriellt arbetar 

för att nå våra gemensamma mål. Att arbeta tvärsektoriellt och tillsammans är en framgångs-

faktor för hela kommunen. Kompetensutveckling av befintlig personal genomförs regelbun-

det, men det krävs ytterligare specialistkompetenser inom hela sektorn. Det behövs även mer 

stöd för att klara kraven på informationshantering, GDPR, arkivering och gallring med mera. 

Gemensamt för hela sektorn är den digitala utvecklingen i samhället som innebär ett ökat be-

hov av ny kompetens och olika former av kompetensutveckling. Digitaliseringen ökar hela ti-

den. Våra medborgare/företag förväntar sig väl fungerande digitala processer. Sektorn Sam-

hälle har kommit långt i digitaliseringen, men har fortfarande en lång väg kvar. Här krävs fler 
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digitala verktyg och system för att klara utvecklingen. Viktigt att notera är att digitaliseringen 

i sig löser inte den kompetensbrist som sektorn har, den ställer krav på nya kompetenser. 

Generellt ökar också kraven från myndigheter, exempelvis nya lagkrav, vilket ger oss nya ut-

maningar, som kräver mer specialistkunskap för att hantera en ökad komplexitet. En ny över-

siktsplan behöver tas fram. Innan 1 januari 2024 behöver kommunen ha tagit fram en vatten-

tjänstplan. Inom miljösidan utreds nu ett regeringsuppdrag av Miljösamverkan Sverige ”Att 

främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”. Syftet med den är att stärka 

professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kom-

petens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt. Det kan 

komma att ställas krav på vilken kompetens en tillsynsmyndighet måste ha och att det ska fin-

nas tillgång till juridisk kompetens. För Vansbro kommun som är en liten kommun kan detta 

bli en utmaning, även om samverkan med andra kommuner kommer att kunna vara ett alter-

nativ kräver även det extra resurser. 

Livsmedelsverket har nu i oktober beslutat om en ny riskklassningsmodellen för livsmedels-

anläggningar. Den nya modellen ersätter dagens riskklassningsmodell från och med 2024, 

miljökontoret kommer att påbörja omklassningen av företag först efter att en ny taxa tagits 

fram. Inom de flesta myndighetsområden behöver taxorna uppdateras. Inom GIS-området be-

höver en helt ny taxa tas fram. 

Infrastruktur som robust höghastighetsbredband behöver fortsätta att expandera och bli en 

möjliggörare till företag, hemmaarbete och ett hjälpmedel inom bland annat skola och äldre-

omsorg. Det efterfrågas svartfiber och vilken möjlighet kommunen har att kunna erbjuda ka-

pacitet till andra aktörer och företag som efterfrågar ökad kapacitet och redundans. Även 

andra aktörer som är direkt beroende av höghastighetsbredband som till exempel 5G generat-

ionens mobilnät prioriteras. 

Elektrifieringen av Vansbro kommun och att skapa förutsättningar för mer och fler hållbara 

transporter är nödvändigt. Ett arbete har påbörjats med företag som bygger sajter för snabb-

laddning. Ambition är att kunna bygga och erbjuda snabblandning i Vansbro kommun inom 

kort. Även långtidsladdning kommer att behöva prioriteras. 

För att lyckas med arbetet inom samhällsutveckling behöver GIS-verksamhet (geografisk in-

formation) inom Sektor samhälle utökas. Detta för att säkerställa att förvaltningen, övriga 

kommunen och företagen har tillgång till kvalitetssäkrad geografisk information. Behov av 

bra underlag finns i allt från den strategiska planeringen ner till detaljplan och bygglovsfasen. 

Fastighetsgränser är av varierande kvalité och behöver förbättras. 

Det ska finnas ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljömässig, social och ekonomisk håll-

barhet i vårt arbete. Alla inom kommunen är en del av hållbarhetsarbetet och alla har ett an-

svar. Kommunen ska vara ett föredöme och stöd till andra. Sektor samhälle kommer att arbeta 

för ett förstärkt samarbete både internt och externt både med föreningar, företag andra kom-

muner och myndigheter. 

Bibliotek och kultur, simhall gym, turism och fritidsverksamheterna är viktiga i samarbete för 

att skapa bra psykosociala miljöer för våra medborgare.  

Mot bakgrund av ungdomsstrategi, Luppundersökning och ungas röster kommer det sannolikt 

finnas behov av utökad fritidsverksamhet för unga och förebyggande insatser i samverkan 

med övriga sektor och andra aktörer. Fritidsbanken där sport- och fritidsutrustning lånas ut 
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gratis kan vara ett bra verktyg i sammanhanget. 

Inför nästa vandrings- och cykelsäsong ska det finnas en organisation och ekonomi för att un-

derhålla de leder vi kommer att prioritera. 

Ett varierat utbud av kultur är viktigt för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Forsk-

ning visar också på en tydlig koppling mellan utbildning, bildning, kultur och god hälsa. Kul-

turarbetet i kommunen är till största delen beroende av ideella föreningar. Föreningarna har 

svårt att engagera frivilliga och utan dem kommer utbudet av kultur att minska.  

Bibliotekets läsfrämjande arbete blir allt viktigare. Läsförmågan sjunker, läslust hos unga rap-

porteras gå ned och socioekonomiska faktorer får en allt större betydelse för människors 

läsvanor och biblioteksanvändning. En god läsförmåga är en starkt bestämmande faktor för 

människors livschanser och delaktighet och därmed för social hållbarhet, kompetens och olika 

former av kompetensutveckling. Den digitala utvecklingen i samhället, innebär för biblio-

tekets del nya arbetssätt samt ett ökat behov av ny kompetens och olika former av kompetens-

utveckling. 

 

 

Budget 

 

 

 

 

100% tjänst folkhälsa och fritid Idag finansieras tjänsten med schabloner från Migrationsver-

ket. Då schablonintäkterna minskat kraftigt behövs annan finansiering för tjänsten.  Tjänsten 

arbetar även med föreningsutveckling och fritidsbank. Tjänsten är en förutsättning för att 

kommunen ska kunna arbeta med på ett bra sätt med bland annat ungdomsfrågor och 

ANTDS=(Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) samt frilufts/föreningsliv .  

Planarkitekt – en ny tjänst för att möjliggöra nybyggnationer av bostäder krävs att kommunen 

kan tillskapa planer. För att göra detta krävs nyrekrytering av planarkitekt med inriktning mot 

exploatering. Under augusti 2022 slutade plansamordnaren sin tjänst, vilket delvis finansierar 

nya tjänsten, en viss finansiering kommer även ske genom minskade konsultinköp på områ-

det. Alternativet är att fortsätta använda konsulter men detta är även en arbetsmiljöfråga för 

verksamheten.  

Budge behov (tkr) 2023 2024 2025

100% tjänst - folkhälsa och fritid 690-          690-           690-           

Planarkitekt med inriktning mot mark och exploatering 200-          200-           200-           

Uppräkning vinterväghållningskostnader 100-          100-           100-           

GIS - utvecklare/verksamhetsutvecklare , mätingenjör 200-          650-           

Fritidscheckar 400-          400-           400-           

Tjänst på 50% för att arbeta med hållbarhet och Agenda 2030 300-          300-           300-           

Totalt Samhälle 1 890-       2 340-       1 690-       
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Uppräkning vinterväghållningskostnader. Som en följd av kostnadsökningar som beror på 

ökad inflation kommer vinterväghållningen att bli dyrare. 

GIS-utvecklare  GIS - Geografiska informationssystem - används för att hantera, analysera 

och presentera information som kan redovisas på kartor. Kommunen arbetar för att få en helt 

digital samhällsbyggnadsprocess. Genom att offentliggöra geodata i större utsträckning kan vi 

underlätta för medborgare och företag. Det är även lagkrav att kommunerna tillgängliggör nya 

detaljplaner digitalt från och med 1 januari 2022.  

Då befintlig personal inte besitter den kompetensen som krävs för till exempel mätning så be-

höver extern konsult anlitas. Med tanke på den mängd inmätningar som ska göras med nya 

planer och byggnader samt rättning av fastighetsgränser i gamla planer är det mest ekono-

miskt fördelaktigt att anställa egen personal. Genom att gå omlott med nuvarande GIS-sam-

ordnare möjliggörs även en bra introduktion i befintliga geodatasystem innan kommande 

pensionsavgång.  

 

Fritidscheckarna finansieras idag av schablonersättningar från Migrationsverket. Den finan-

sieringen ryms inte inom schablonintäkterna från år 2023 och måste finansieras i ram.  

Halvtidstjänst för att driva kommunens hållbarhetsarbete och Agenda 2030 arbetet kommunö-

vergripande. Kommunen ska arbeta in de globala målen i kommunens styrdokument. Hållbar-

hetsutvecklare ska vara ett stöd för organisationen och kunna projektleda arbetet med Agenda 

2030 ställa samt följa upp hållbarhetskrav i projekt och upphandlingar.  

 

Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer  

Övergripande ledning och styrning sektor Samhälle 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn. Verksamheten ska 

vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för att medarbetaren ska känna del-

aktighet, engagemang och arbetsglädje. 

Sektor samhälle verkar för medborgarnas behov och intressen. Bra boende med god infra-

struktur, rikt fritids- och föreningsliv, bra företagsklimat och en utveckling som är hållbar 

över tid. 

Bibliotek och kultur 
Folkbibliotek: Biblioteket skall verka för samhällets demokratiska utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten skall också främja litteraturens 

ställning och finnas tillgänglig för alla.  

Skolbiblioteket: Har i uppdrag att stödja elevernas lärande och nå uppsatta mål inom läropla-

nen. Det ska fungera som en pedagogisk resurs för elever och lärare. 

Kulturverksamheten: Medverka till att öka attraktionskraften för Vansbro kommun och att bi-

dra till ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud för alla. 
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Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Kulturbidrag är tillgängliga för allmänheten Medborgare och föreningar i kommunen får känne-
dom om de bidrag som finns att söka 

Bibliotekets verksamhet är tillgänglig för allmänheten Avser även skolbibliotekets tillgänglighet för skolele-
ver. 

Kommunal simhall/gym 
Det prioriterade utbudet i Simhall och gym är allmänhetens bad, motionssim och simundervis-

ning för skolelever. Därutöver är gruppträningspass i vatten, tillgång till gym, gruppträningar i 

gymmet, målgruppsanpassade aktiviteter, aktiviteter vid exempelvis lov och möjlighet till för-

eningsdriven simträning viktiga aktiviteter. Då kommunen inte håller öppet ska det finnas 

möjlighet att hyra simhallen. 

Syftet är främst att främja folkhälsa, en aktiv fritid, simkunnighet och vattenvana. Verksam-

heten syftar också till att stödja simningen som sport och erbjuda utövarna möjlighet till trä-

ning 

Allmänheten är den primära målgruppen. Barn och ungdomar från den egna kommunen är 

särskilt prioriterade. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Anläggningen är fungerande och säker Regelbundna kontroller av anläggning genomförs och 
eventuella åtgärder som behövs genomförs i tid. 

Verksamheten är tillgänglig för allmänheten, skolor 
och föreningar 

Simhallen är till för allmänheten, skolelever samt före-
ningar. 

Vansbro Stadsnät 
Vansbro Stadsnät ska bygga ut ett fibernät där medborgare och företag har möjlighet att an-

sluta sig. Syftet är att kunna erbjuda höghastighetsinternet till fler aktörer än på en helt öppen 

marknad utan skattefinansiering, och därigenom främja tillväxt, konkurrenskraft och innovat-

ionsförmåga. Stadsnätet ska vara tillgängligt och robust och möjliggöra för nuvarande och 

framtida digital infrastruktur. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Stadsnätet är robust För att säkerställa att servicenivån på fibernätet mots-
varar de avtal vi har med våra kunder och samarbets-
partners. 

Höghastighetsinternet är tillgängligt för medborgare 
och företag 

Höghastighetsinternet erbjuds till den andel hushåll 
och företag som antagen bredbandsstrategi efterfrå-
gar. 

Fysisk planering 
Genomföra den kommunala planeringen för den långsiktiga användningen av mark- och vat-

tenområden. Planera för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av den fy-

siska miljön och dess invånare. Genom god planering säkerställer kommunen att det finns 

områden för nutida och för framtida behov, som service och boende. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Framtagna planer är tillgängliga för medborgare och 
företag 

Översiktsplan hålls aktuell. Detaljplaner är tillgängliga 
för allmänheten. 

Tillgång till planlagda områden för bostäder, handel 
och industri 

Det finns tillgång till planlagda området för privatper-
soner och företag som vill etablera sig i kommunen. 
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Fritidsgård 
Fritidsgårdens uppdrag är att erbjuda en drogfri, trygg, relationsskapande och stimulerande 

mötesplats för unga från åk 7 tills de fyller 18 år, samt alla gymnasiestuderande utanför skol-

tid. Fritidsgårdens syfte är att främja ungas personliga och gemensamma utveckling i en miljö 

där demokrati, delaktighet och jämställdhet råder. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Utbud av aktiviteter som tilltalar målgruppen Att ha en plattform som kan locka ungdomar till verk-
samheten 

Verksamheten ska vara trygg och jämställd och besö-
kare ska uppleva att de får ett gott bemötande 

För att fritidsgårdar ska kunna vara en naturlig del av 
alla ungdomars fritidsaktiviteter. 

Myndighetsutövning bygglov, miljö och bostadsanpassning 
Att på ett rättssäkert och tydligt sätt handlägga medborgares, företags och myndigheters ären-

den enligt gällande lagstiftning. Genom att vara tillgängliga för allmänheten och ha en god 

kommunikation under handläggningen gör vi det enkelt både för medborgare att bo och för 

företag att verka i kommunen. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Ärenden handläggs i rätt tid Inom lagstadgade tidsrymder 

Ärenden handläggs rättssäkert och den sökande får 
insikt i processen 

Medborgare och företag som är i kontakt med myn-
dighetsutövningen inom sektor samhälle ska tillförsäk-
ras en rättssäker och transparent handläggning. 

Gata- och parkförvaltning 
Gata- och parkförvaltningen finns till för att Anlägga, underhålla och reparera kommunal in-

frastruktur så som exempelvis gator, parker och belysning. Verksamheten ska säkerställa kva-

litet på kommunens gatu- och parkområden, både ur trafiksäkerhetsperspektivet och den psy-

kosociala miljön. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Underhåll genomförs enligt långsiktig underhållsplan För att säkerställa långsiktig hållbarhet 

Miljö 
Att säkerställa en hållbar miljö för invånare och besökare i kommunen. Att vara stödjande och 

rådgivande till kommunens verksamheter, invånare och företag i arbetet med att nå de lokala, 

nationella och internationella miljömålen. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Kommunens organisation, medborgare och företag 
medvetandegörs om hur de kan agera långsiktigt håll-
bart 

Hjälper företag och invånare att förstå konsekvenser 
för miljön i olika ställningstaganden för att möjliggöra 
bättre underbyggda val både i stora och små frågor. 

Samverkan fungerar med andra organisationer i kom-
munkoncernen kring miljöfrågor 

Det är viktigt att alla kommunala verksamheter som 
verkar inom kommunens gränser har en samsyn och 
agerar tillsammans i miljöfrågor. 

Kommunkansli 
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Omvärldsspaning 

Säkerhet och beredskap 

Det finns många skäl till att kraven på säkerhet och beredskap kommer att öka. Anledningarna 

är många, återuppbyggnaden av civilförsvaret är en. Klimatförändringarna en annan. Vi kom-

mer att få se återkommande översvämningar, inte bara vårflod. Häftiga regn kommer att ge 

vattenflöden som dagvattensystem och marker inte orkar ta emot, vilket bland annat kan leda 

till översvämmade källare och avskurna vägar. Vi kommer att se värmeperioder som leder till 

torka, som i sin tur kan leda till skogsbränder och andra stora bränder. Värmen påverkar även 

kommunens kärnverksamheter, exempelvis äldre personer i såväl särskilda som privata boen-

den. 

Oroligheter och krig i vår absoluta närhet ger stor påverkan i vårt land. Vi kan få ta emot stora 

flyktingströmmar, då många miljoner människor är på flykt i Europa och massflyktsdirektivet 

för första gången har trätt i kraft. Det ställer stora krav på våra samhällsfunktioner i Vansbro 

kommun.  

Annan påverkan av kriget i Ukraina är exempelvis brist på vissa varor, logistiska problem och 

inte minst en oro bland befolkningen. Ekonomin påverkas då många varor blir dyrare. Något 

som påverkar kommunens verksamheter, men även privatpersoner som kan få ansträngd eko-

nomi. 

Försvarsmaktens bedömning är att de säkerhetspolitiska spänningar som nu råder kan komma 

att pågå under lång tid och Sverige behöver agera därefter. Det ställer krav på såväl omedel-

bar skärpa som långsiktig fokuserad uthållighet för myndigheter och företag med ansvar för 

samhällsviktig verksamhet. 

Civilt försvar 

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret 

består av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där 

många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målet för det civila försvaret. Att skapa ett 

starkt civilt försvar är en process som kommer att behöva fortgå under många år framåt. Verk-

samheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, närings-

liv och frivilligorganisationer. 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerheten hotas av cyberattacker. Särskilt uppmärksammas det i det rådande sä-

kerhetspolitiska läget, men är frekvent förekommande och har så varit under lång tid.  

Bristande informationssäkerhetskompetens är en faktor som många organisationer brottas 

med. Informationssäkerhetsarbetet måste synliggöras i större utsträckning, få högre strategisk 

vikt och vävas in i verksamheters befintliga lednings- och ekonomistyrningssystem. 

Kommunikation 
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Det är av största vikt att kommunens kommunikation med allmänheten, men även med egen 

personal är relevant, öppen, ärlig och proaktiv. Inte minst i kristider. Det sprids mycket falsk 

information i olika medier, något som riskerar att minska förtroendet för myndigheter.  

Demokratiska aspekter 

En konsekvens av bristande förtroende kan vara en minskad tilltro till de demokratiska pro-

cesserna och ett minskat deltagande i dessa. Ett grunduppdrag för kommuner är att genomföra 

demokratiska val som grundas på allmän och lika rösträtt. Valen ska vara fria, hemliga och 

direkta. I vår omvärld har vi sett påverkansoperationer vid val och vi vet att det finns krafter 

som agerar mot och i Sverige.  

Sociala risker 

Folkhälsomyndighetens rapport ” Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022” visar att av be-

folkningen 16–84 år var det enligt 2021 års undersökning 28 procent som svarade nej på frå-

gan om man i allmänhet tycker att man kan lita på de flesta människor. Tillit används ofta 

som indikator på vad som kallas socialt kapital, det vill säga kvantiteten och kvaliteten på so-

ciala interaktioner som formas genom sociala nätverk och normer. Det är viktigt att identifiera 

och motverka sociala risker i ett tidigt skeende.  

Digitalisering 

Hur vi studerar, arbetar, fattar beslut och inordnar vardagslivet är idag definierat av industri-

samhällets krav och behov. Samtidigt förändras världen och vi står inför utmaningar som 

sammanfattas i nationella och globala mål. Vi går in i en digital tid som är mycket snabbför-

änderlig och det ställer krav på både strukturer och beteenden. Digitalisering har länge varit 

ett ledord i kommunens styrande dokument.  

En tydlig utveckling är att innovation handlar allt mer om hur man organiserar verksamheten 

framför teknisk utveckling. Verksamhetsutveckling är helt avgörande för organisationer för 

att möta omvärldsförändringar, tillvarata teknisk utveckling och skapa mervärde. 

Framtidens organisering 

Utvecklingen kring digitalisering och möjligheten till arbete på exempelvis distansarbete gör 

att arbetslivet förändras och går från kontroll till tillit, från chefskap till självledarskap, från 

policies till värdegrund. Det ställer stora krav på medarbetare och ledare. En av nycklarna är 

hur vi nyttjar de resurser vi har på bästa möjliga sätt, för medarbetare och medborgare. Det 

allra viktigaste för en arbetsgivare är att arbeta för att medarbetare mår bra, det skapar en god 

arbetsmiljö och gör det möjligt att locka rätt kompetens. Det är därför viktigt att stärka ledar-

skapet genom att bland annat utveckla kompetens internt. 

Arbetsmiljö 

Den psykiska ohälsan ökar i hela Sverige, ökade krav både på arbetet och i privatlivet kan 

leda till sjukskrivningar. För att möta dessa krav behöver kommunen ha ett bra systematiskt 

arbetsmiljöarbete där dessa frågor finns med. De senaste årens pandemi och höga frånvaro 
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bland medarbetare och chefer har gjort att medarbetare och chefer arbetat under stor press. 

Risken finns att det leder till ökade sjukskrivningstal.  

Schrems II-domen 

I juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen slog 

fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för person-

uppgifter när dessa förs över till USA. 

Personuppgiftsansvariga ställs nu inför utmaningen att använda sig av standardavtalsklausuler 

samt genom ytterligare skyddsåtgärder tillförsäkra en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för 

personuppgifterna som inom EU och EES, alternativt att man hittar inomeuropeiska tjänster 

för behandling av personuppgifter. 

Brottsförebyggande arbete 

En ny lag kommer att reglera kommuners ansvar för att arbeta brottsförebyggande. Kommu-

ner anses ha en särskilt viktig roll i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. För att sä-

kerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är prioriterat, effektivt och kunskapsba-

serat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska lagstadgas i en ny lag.  

 Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta 

ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta 

visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samord-

ningsfunktion.  Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 

Kompetensförsörjning 

Näringslivet i Vansbro kommun står inför sin största kompetensutmaning på många årtion-

den. I media presenteras nästan dagligen den utmaning Skellefteå står inför i samband med 

uppstarten av batterifabriken, men i relation till kommunens storlek så står faktiskt Vansbro 

kommun inför en lika stor utmaning. Den största orsaken till detta är Lykos snabba expansion, 

men även vid sidan av Lyko finns en pågående generationsväxling och ytterligare ett antal fö-

retag med stark utveckling och behov att rekrytera. Bland dessa finns Edvin Larsson Meka-

niska och Orkla men också ett antal andra industriföretag av olika storlek. 

För kommunen kommer det vara svårt att hitta medarbetare och vi kommer att behöva hitta 

nya sätt att attrahera, utveckla och behålla de medarbetarna via har. Ett exempel är kompe-

tensutveckling under anställningen, eller kanske inför anställning, ett annat är att kunna arbeta 

kvar till 67 år istället för till 65 år.  Kompetensbristen finns i stort sett i alla sektorer. I flera 

undersökningar beskrivs också att bristen på kompetens på arbetsmarknaden gör att organisat-

ionen inte kan förlita sig på att hitta kompetensen utifrån utan måste utveckla den internt. 
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 Budget 

 

  
Kostnader för ekonomisystem och fakturatransporter ryms inte inom budget. Även anpassning 

till ny betallösning och säkerhetskrav. 

Kommunen har lånat ut 1 mkr till Vansbro simningen för reparationer på Plasket. Detta ska 

enligt politiskt beslut återbetalas på 10 år genom att budget för föreningsbidragen ökas med 

100 tkr i 10 år.  

Tjänst 100% som arbetar med digitalisering kommunövergripande. Det handlar om verksam-

hetsutveckling som är en förutsättning för att klara dagens och morgondagens välfärdsupp-

drag. Arbetet kommer att resultera i ökade kostnader när tjänsten börjar leverera resultat och 

förvaltningen måste då identifiera vilka besparingar kommunen gör och justera budget över 

tid när arbetssätten ändras.  

Kostnaden för tjänsten och dess följdkostnader uppgår till 750 tkr. Tack vare att kostnaden för 

utskrifter kommer att minska efter en ny upphandling går större delen av kostnaden att finan-

siera i egen regi.  

Exempelvis kan nämnas behov av e-tjänster som inackorderingstillägg, ansökan föreningsbi-

drag, klagomålshantering, lokalförfrågan där verksamheternas processer kan effektiviseras 

samtidigt som medborgarperspektivet bejakas genom exempelvis digitala nycklar och digitala 

bokningar för idrottshallar. Ytterligare digitaliserings- och effektiviseringsplaner finns och 

skulle de realiseras uppskattad ökad servicegrad internt inom Kommunen samtidigt som be-

sparingar görs på sikt. 

För att uppfylla kommunens mål om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver 

kommunen tillse såväl organisatoriska som tekniska förutsättningar som främjar detta. Digita-

lisering är en förutsättning för att klara dagens och morgondagens välfärdsuppdrag.  

För att lyckas i detta arbete så behöver kommunen ha en organisation som möter upp behoven 

och de krav som nu ställs på offentlig sektor. Endast genom prioriteringar där adekvata perso-

nella resurser och ekonomiska medel tillsätts kan digitaliseringsarbetet lyckas. Digitalisering 

är synonymt med verksamhetsutveckling något som på sikt ger en mer kostnadseffektiv orga-

nisation och inte minst, en attraktiv arbetsplats som kompetent personal vill vara en del av. 

Inom IT funktionen finns inte resurser för detta arbete.  

Budgetbehov (tkr) 2023 2024 2025

Systemkostnader ekonomi 250-          300-           300-           

Extra föreningsbidrag i 10 år 100-          100-           100-           

Tjänst 100 % för  Digitalisering, utvecklande av E-tjänster och webb. 250-          250-           250-           

Administrativt stöd 400-          800-           800-           

Utökat stöd intresseföreningar 30-             30-             30-             

Resurs för arbete med översiktsplan 750-          750-           -           

Totalt Kommunkansli 1 780-       2 230-       1 480-       
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Kvalificerat stöd till Kommunchef och sektorchefer för att genomföra kommunövergripande 

utredningar, stöd i styrmodellsarbetet mm. Innan tillsättning av tjänst krävs genomgång av 

förutsättningar och Kommunchefens ledningsgrupps arbetsmiljö.  

Enligt tidigare beslut ska intresseföreningar stödjas med denna summa.  

Resurs för att kunna arbeta med kommunens översiktsplan krävs en utökad tjänst under två år.  

 

Verksamhetsidéer 

Sekretariat 
Sekretariatet ska vara ett stöd till förvaltningen och säkerställa att den offentliga förvaltningen 

efterlever lagkrav och lokala styrdokument för att demokratiska värden avseende insyn och 

delaktighet för medborgare ska uppfyllas. Medborgarna ska vara välinformerade om kommu-

nens service och verksamhet. 

Näringsliv 
Att arbeta för att befintliga och nya företag ska uppfatta Vansbro kommun som en av de bästa 

kommunerna i Sverige att starta och driva företag i utifrån beslutad näringslivsstrategi. Syftet 

är att genom ett gott företagsklimat skapa förutsättningar för livskraftiga företag som utveck-

las, anställer fler, bidrar till jobb och skatteintäkter för en kommun som utvecklas i en positiv 

riktning. 

Kommunikation 
Kommunikation i god tid, på rätt plats och på ett bra sätt ger invånarna möjlighet att inhämta 

kunskap om, känna delaktighet i, ha insyn i och påverka kommunens verksamheter. Det ökar 

deras förtroende för Vansbros kommun. 

Ekonomi 
Redovisning: Att vara ett stöd till verksamheter, kunder och leverantörer i syfte att redovis-

ningen ska vara rättvisande, följa lagar och regler och ge bra underlag till ekonomiska rappor-

ter och beslut. Arbetar mot staten! 

 

Verksamhetsekonomi: Att vara stöd och hjälp till kommunens verksamheter i ekonomifrågor 

för att underlätta att förvaltningens uppdrag ska kunna genomföras på bästa sätt. 

Upphandling 
Att vara ett stöd till kommunens verksamheter i upphandlingsprocessen i syfte att följa lagar 

och regler samt ge verksamheterna möjlighet att göra goda affärer. 

Personal 
Att bidra till att verksamheterna har de bästa förutsättningarna för att nå sina mål genom att 

stödja verksamheterna att följa lagar och avtal, utarbeta rutiner och riktlinjer, bedriva ett stra-

tegiskt HR arbete samt stödja chefer och medarbetare i det operativa arbetet 



  

 

32 

 

Lön 
Säkerställa att rätt lön betalas till rätt person i rätt tid. Följa de kollektivavtal som är tecknade 

och betala ut ersättning enligt dem. Ge cheferna stöd i löneprocessen och att tolka avtalen på 

rätt sätt. 

Bemanningen 
Vansbro kommun ska ha en trygg personalförsörjning för att säkerställa och behålla en hög 

kvalitét inom våra verksamheter med en ekonomi i balans. Som vikarie i Vansbro kommun 

ska det vara självklart att fortsätta mot en anställning. 

Samhällsskydd och beredskap 
Genom att ge faktabaserad information, utbildning och övning stödjer sekretariatet kommu-

nens verksamheter och medborgare, för att säkerställa deras förmåga att förebygga, motstå 

och hantera krissituationer. 

Projektstöd 
Stötta, vägleda och samordna i de investeringar och projekt som ledningsgruppen beslutat om. 

Stödet skall vara riktat till den verksamhet där behovet av investeringen och projektet upp-

kommit men med ett nära samarbete till byggprojektledaren och andra drivande funktioner 

Service 

 
Omvärldsspaning  

• Ökad samverkan och samarbete med andra kommuner. Se över möjligheterna inom 

vilka områden som det är möjligt att hitta samverkanslösningar i gällande både utfö-

rande och upphandling. Delta i nätverk för områden inom sektorn på regional nivå.  

• Ökad digitalisering inom sektorns ansvarsområden. Genomföra de digitaliseringar som 

större kommuner genomfört med bra resultat.   

• Samverkansform med Stiftelsen Vansbrohem. Under förutsättning av erforderliga be-

slut och att gällande regelverk följs utveckla formerna för samverkan mellan Vansbro-

hem och sektor service fastighetsenhet.    

• Personalförsörjningen inom sektorns arbetsområden. Säkerställa att personal med rätt 

kompetens anställs inom enheterna. Erbjuda heltidstjänster och att det är möjligt att 

arbeta inom flera av sektorns enheter. Internutbilda personalen för att höja kompeten-

sen inom respektive ansvarsområde.  

Vilka investeringar inom byggnadsbeståndet som kan genomföras med hänsyn till investe-

ringsram och ökad prisbild 

Budget 
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Den höga inflationen slår hårt mot fasta kostnaderna hos framförallt fastighetsförvaltningen. 

Avisering har gjorts av leverantörer om nya priser för pellets och flis fr o m hösten 2022 och 

elavtal med viss del rörlig kostnad har stigit under året. Vilka prisökningar som kommer att 

ske från fjärrvärmeleverantören för 2023 är inte klart i dagsläget. Höga priser på flis för inköp 

till fjärrvärmetillverkningen kommer att påverka det slutliga fjärrvärmepriset. Kostnaderna för 

inköp av material och utrustning där kommunen själva utför arbetet har ökat under 2022 och 

förväntas öka ytterligare under 2023. För köpta tjänster där extern part utför arbeten kommer 

både timpriserna höjas enligt avtal och materialpriserna som regleras mot faktisk kostnad. 

De flesta av våra externt hyrda lokaler regleras enligt index. Bedömningen är att hyresökning-

arna minst kommer att uppgå till 3% med hänsyn till ökade driftkostnader för hyresvärdarna. 

Ökade fjärrvärmekostnader och materialpriser vid underhåll och reparationer. I de flesta in-

hyrda lokalerna har kommunen eget el abonnemang.  

När trygghetsboendet i Nås är klart och inflyttat kommer hyreskostnaden att minska då kom-

munen bara har gemensamhetsytor kvar.   

Kommunen avser att hyra en lokal (i dagsläget en lägenhet) i Trygghetsboendet för att möjlig-

göra rast och paus för hemtjänstpersonalen. Finansieras av minskade resekostnader för hem-

tjänsten.   

Avisering har gjorts om prisökning av vissa livsmedel och prognosen pekar på att prisnivån 

kommer fortsätta öka. En uppskattning har gjorts om ca 10% ökning av livsmedelskostnaden 

totalt vilket behöver kompenseras kostenheten. För att hålla tillbaka kostnadsökningarna kom-

mer matsedeln att ses över och anpassas för livsmedel med lägre priser. Fortsatt arbete med 

att minska matsvinnet för att minimera dessa kostnader. 

 

Behov av stödboende inom LSS. I dagsläget är verksamhetsplanen att behovet av lägenheter 

kan lösas genom att hyra in servicelägenheter som ligger i anslutning till de befintliga LSS 

boendena.  

Budgetbehov prio 1 (tkr) 2023 2024 2025

Ökade driftskostnader fastighet 1 000-       1 100-       1 200-       

Hyreshöjning externa hyresvärdar 60-             120-           180-           

Hyreshöjning Vansbrohem 90-             180-           270-           

Trygghetsboende Nås 300           300           

Lokal / hemtjänst Nås 100-          100-           100-           

Prisökningar kosten 650-          650-           650-           

LSS och stödboende 250-           500-           

Vinterväghållning 50-             50-             50-             

Övergång komponentredovisning 1 250       1 250       1 250       

Totalt Service 700-          900-           1 400-       



  

 

34 

 

Ett avtal finns för den maskinella snöröjningen som kommer att höjas med index. Snöröj-

ningen ersätts med pris per nerlagd tid och kostnaderna för året beror helt på antalet röjnings-

tilllfällen som utförs.   

Avgår då detta kommer att gå till att finansiera ökade avskrivningar då underhåll till stor del 

kommer att göras med investeringsmedel i och med övergången till komponentredovisning. 

 

 

 

 

Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer 

Övergripande styrning och ledning 
Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn. 

Fastighetsförvaltning 
Tillhandahålla lokaler och ytor för den yttre miljön som stödjer verksamhetens behov. Säker-

ställa att fastigheterna förvaltas på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Uppfylla lagkrav för myndighetsbesiktningar och 
egenkontroller 

Utföra punkter enligt driftplan. 

Lokalförsörjning Säkerställa verksamheternas lokalbehov över tid. 
Hålla låg vakansgrad. Tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler 

Vaktmästeri 
Utifrån avtal leverera tjänster med rätt kvalitet och frekvens till kommunens verksamheter, 

medborgare och hyresgäster. Vara det självklara valet av tjänsteleverantör genom att leverera 

ett mervärde till våra uppdragsgivare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Leverans inom rätt tidsintervall Uppdrag sker inom beslutat intervall 

Återkoppling av utförda uppdrag Ej genomförda ordrar kontrolleras veckovis. 

Nöjda kunder Dialogmöte/uppföljning av avtal 1 gång /år med varje 
sektorchef. 

Kost 
Utifrån avtal leverera varierad och näringsrik mat med rätt kvalitet och frekvens till kommu-

nens för-,grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden samt biståndsbedömda matlådor till 

hemtjänstens brukare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Måltidskvalitet Säkerställa näringsinnehåll och variation. 

Nöjda kunder Kundnöjdhet 



  

 

35 

 

Lokalvård 
Utifrån avtal leverera tjänster med rätt kvalitet och frekvens till kommunens verksamheter, 

medborgare och hyresgäster. Vara det självklara valet av tjänsteleverantör genom att leverera 

ett mervärde till våra uppdragsgivare. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Nöjda kunder Dialogmöte/uppföljning av avtal 1 gång /år med varje 
sektorchef. 

Överenskommen volym, intervall och kvalitetsnivå Stämma av mot överenskomna avtal och uppgörelser 

IT-funktion 
Verksamheten skall tillhandahålla IT support, drift samt stabil och säker IT-infrastruktur till 

andra kommunala verksamheter. IT funktionen skall även vara rådgivande i övriga verksam-

heters digitala utvecklingsprocesser. 

Kvalitetsfaktor Beskrivning 

Nöjda kunder Kundnöjdhet 

Återkoppling av ärenden Återkoppling av samtliga ärenden sker inom rimlig tid. 

Överenskommelse funktion och kvalitetsnivå Stämma av mot överenskomna avtal och uppgörelser 

 
 

 

Strategisk utveckling   
För 2023-2025 avsätts 1 000 tkr per år. Medel för strategisk utveckling syftar till utveckl-

ingsinsatser som ligger utanför ordinarie verksamhet men som har bäring på Vansbro kom-

muns strategiska mål. Det kan handla till exempel om medfinansiering av egna eller andras 

projekt och aktiviteter. Medlen ska inte användas för löpande verksamhet. 


