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Från: Mats Thörnberg  

Skickat: den 16 mars 2021 09:44 

Till: Vansbro Kommun 

Ämne: SV: Medborgarförslag 

Bifogade filer: Scan0007.pdf 

 

Hej 

 

Här kommer sidorna underskrivna och scannade. 

// Mats 

 

Från: Vansbro Kommun 

Skickat: den 15 mars 2021 07:23 

Till: 'Mats Thörnberg' 

Ämne: SV: Medborgarförslag 

 

Hej Mats! 

 

Precis som du säger är det tillåtet att mejla, men det måste fortfarande följa med en underskrift. Det du 

kan göra är att skanna din underskrift och lägga i mejlet. Jag bifogar en länk till vår hemsida där det står 

lite mer om vad man ska göra för att skicka ett medborgarförslag. 

https://vansbro.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-11-19-nu-infor-vi-medborgarforslag.html  

 

Vänligen, 

Sebastian Nilsson Qvist 
Kommunsekreterare 
Sekretariat 
0281-750 21 
sebastian.nilsson-qvist@vansbro.se  
Norra Allégatan 30 

786 31 Vansbro 

www.vansbro.se 

 
 
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara dina rättigheter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på vår webbplats vansbro.se/gdpr Du kan också kontakta oss på telefon: 
0281-750 00. 



 

 

 

Från: Mats Thörnberg   

Skickat: den 12 mars 2021 19:32 

Till: Vansbro Kommun <vansbro.kommun@vansbro.se> 

Ämne: SV: Medborgarförslag 

 

Hej 

 

Så här står det på Vansbro kommuns hemsida: 

 

 
 

Alltså är det okej att maila. 

Registrera och återkoppla till mig, tack! 

 

// Mats Thörnberg 

 

Från: Vansbro Kommun 

Skickat: den 12 mars 2021 15:40 

Till: 'Mats Thörnberg' 

Ämne: SV: Medborgarförslag 



 

Hej Mats! 

 

Beträffande ditt medborgarförslag kan det inte föras vidare på grund av att det saknas en skriftlig 

namnunderskrift. Skicka gärna om ditt förslag med underskrift så kommer det att registreras. 

 

Med vänlig hälsning, 

Sebastian Nilsson Qvist 
Kommunsekreterare 
Sekretariat 
0281-750 21 
sebastian.nilsson-qvist@vansbro.se  
Norra Allégatan 30 

786 31 Vansbro 

www.vansbro.se 

 
 
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara dina rättigheter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på vår webbplats vansbro.se/gdpr Du kan också kontakta oss på telefon: 
0281-750 00. 
 

 

Från: Mats Thörnberg   

Skickat: den 11 mars 2021 20:30 

Till: Vansbro Kommun <vansbro.kommun@vansbro.se> 

Ämne: Medborgarförslag 

 

Hej 

 

På Vansbro kommuns hemsida under avdelningen ”trafik och infrastruktur” står att kommunen strävar 

efter att erbjuda god cykelkultur, samt att kommunen kontinuerligt arbetar med att utveckla cyklande 

genom att skapa fler sammanhängande cykelvägar. 

 

Jag är bosatt i Nås sedan 1990 och under den tiden har det inte anlagts en enda meter cykelväg i Nås, 

vad jag känner till. 

 

Eftersom det endast finns ett serviceställe i byn, dit folk behöver ta sig för att handla, hämta ut paket, 

göra postärenden o.s.v. tycker jag det vore lämpligt om folk kan ta sig dit på ett någorlunda trafiksäkert 

sätt. Så är inte fallet idag, eftersom man då behöver gå eller cykla längs med E 16. 

 

En lämplig dragning av GC-väg ser ni i bifogad kartbild. 

 

Om beslutet blir att GC-väg inte ska anläggas, vill jag gärna ha en förklaring till det beslutet. 

 

Med hälsningar 

 

Mats Thörnberg 
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Kommunstyrelsen   

   
 

 
Justerande   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 29 Ärende KS 2020-01245 

Utökning av aktiekapital i Dala Vatten och Avfall AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 
För Vansbro kommuns del godkänna ökningen av aktiekapital från 680 000 
kr till 4 000 000 kr i Dala vatten och avfall AB. 
För Vansbro kommuns del godkänna att en ökning av aktiekapital sker 
genom nyemission vilket innebär att antalet aktier ökar från 6 800 st. till 40 
000 st. 
För Vansbro kommuns del godkänna att aktieägaravtalet och 
bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB justeras. Innebärande att 
aktiekapitalet ändras till lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr samt att 
antal aktier ändras till lägst 20 000 st. och högst 80 000 st. 
Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare i Dala vatten 
och avfall AB ändra bolagsordning och genom nyemission öka 
aktiekapitalet.  
Vansbro kommun tecknar sig för 25% av aktierna i nyemissionen, 
motsvarande aktier för 830 000 kr, så att Vansbro kommuns andel av 
aktierna ökar från 170 000 kr till 1 000 000 kr.  
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 
Beslut ovan ska gälla under förutsättning att samtliga ägarkommuner i Dala 
vatten och avfall AB fattar likartade beslut.  

Ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB (bolaget) 556714-8555 har inkommit med en 
begäran om utökat aktiekapital. Aktiekapitalet i bolaget är 680 000 kr, 170 
000 kr för var och en av på de fyra ägarna. Enligt ägardirektiv 2014-05-16 
ska bolaget ha en långsiktig solid ekonomi med utrymme för nödvändiga 
investeringar.  
Enligt uppdrags- och samarbetsavtal 2012-01-01 ska kostnaden som bolaget 
debiterar teknikbolagen Gagnef Teknik AB, Leksand Vatten AB, Rättvik 
Vatten och Avfall AB och Vansbro Teknik AB inte överstiga Dala Vatten 
och Avfall AB:s självkostnader. Betalning kan ske á-conto i förskott eller i 
efterskott på basis av verkligt upparbetade kostnader. 
Bolaget har ett relativt lågt aktiekapital utan utrymme för nödvändiga 
investeringar och utan möjlighet att bygga likviditet genom resultat. 
Fakturering sker sedan januari 2013 med 3 700 000 kr á-conto i förskott 
varje månad. Bolaget har trots förskottsfakturering svag likviditet och 
problem att hantera betalning av större leverantörsfakturor vid 
månadsskiften.  
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Kommunstyrelsen   

   
 

 
Justerande   Utdragsbestyrkande 
    

 

Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av 
större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda 
till att kontrollbalansräkning ska upprättas. 
Kontrollbalansräkning är lagstadgad och ska upprättas när mer än halva 
registrerade aktiekapitalet är förbrukat. När det inträffar ska styrelsen kalla 
till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska återställa det 
registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. I annat fall kan 
styrelseledamöterna bli personligt ansvariga för bolagets skulder. 
Det finns ett flertal sätt att hantera den låga likviditeten. 

- Ett alternativ är att öka aktiekapitalet, förslagsvis från 680 000 kr till 
4 000 000 kr och genom nyemission. Förslaget innebär att bolagets 
ägare Gagnefs kommun 212000-2155, Leksand Vatten AB 556536-
6928, Rättviks kommun Kommunhus AB 556692-0152 samt 
Vansbro Kommun 212000-2130 ökar sitt aktiekapital från 170 000 kr 
vardera till 1 000 000 kr vardera. 

- Ett annat alternativ är att öka förskottsfaktureringen till 
teknikbolagen, förslagsvis en fördubbling av tidigare nivå från 3 700 
000 kr till 7 400 000 kr. 

- Ett tredje alternativ är att öka extern upplåning. Dala Vatten och 
Avfall AB har per 31 december 2019 27 725 000 kr i extern 
upplåning och amorterar 600 000 kr per år, vilket innebär att 
amorteringen är något lägre än avskrivningskostnaden som är 700 
000 kr per år. Det finns sedan tidigare beslut på kommunal borgen 
från de fyra ägarkommunerna som uppgår till 30 000 000 kr. 

 

Förslag 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 
För Vansbro kommuns del godkänna ökningen av aktiekapital från 680 000 
kr till 4 000 000 kr i Dala vatten och avfall AB. 
För Vansbro kommuns del godkänna att en ökning av aktiekapital sker 
genom nyemission vilket innebär att antalet aktier ökar från 6 800 st. till 40 
000 st. 
För Vansbro kommuns del godkänna att aktieägaravtalet och 
bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB justeras. Innebärande att 
aktiekapitalet ändras till lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr samt att 
antal aktier ändras till lägst 20 000 st. och högst 80 000 st. 
Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare i Dala vatten 
och avfall AB ändra bolagsordning och genom nyemission öka 
aktiekapitalet.  
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Vansbro kommun tecknar sig för 25 % av aktierna i nyemissionen, 
motsvarande aktier för 830 000 kr, så att Vansbro kommuns andel av 
aktierna ökar från 170 000 kr till 1 000 000 kr.  
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 
Beslut ovan ska gälla under förutsättning att samtliga ägarkommuner i Dala 
vatten och avfall AB fattar likartade beslut.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2021-03-01 
Protokollsutdrag, styrelsemöte, 2020-09-16 
Aktieägaravtal Dala vatten och avfall 
Bolagsordning Dala vatten och avfall 
Ägardirektiv Dala vatten och avfall 
Uppdrags- och samarbetsavtal 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-03-01 KS 2020/1245 

Ekonomichef Erik Mååg   
erik.maag@vansbro.se   
Tel: 0281-75003   

 
 Kommunfullmäktige 
 

Utökning av aktiekapital Dala vatten och avfall AB 

Rekommendation till beslut 

För Vansbro kommuns del godkänna ökningen av aktiekapital från 680 000 kr till 
4 000 000 kr i Dala vatten och avfall AB. 

För Vansbro kommuns del godkänna att en ökning av aktiekapital sker genom 
nyemission vilket innebär att antalet aktier ökar från 6 800 st. till 40 000 st. 

För Vansbro kommuns del godkänna att aktieägaravtalet och bolagsordningen för Dala 
Vatten och Avfall AB justeras. Innebärande att aktiekapitalet ändras till lägst 2 000 000 
kr och högst 8 000 000 kr samt att antal aktier ändras till lägst 20 000 st. och högst 80 
000 st. 

Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare i Dala vatten och avfall 
AB ändra bolagsordning och genom nyemission öka aktiekapitalet.  

Vansbro kommun tecknar sig för 25% av aktierna i nyemissionen, motsvarande aktier 
för 830 000 kr, så att Vansbro kommuns andel av aktierna ökar från 170 000 kr till 
1 000 000 kr.  

Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Beslut ovan ska gälla under förutsättning att samtliga ägarkommuner i Dala vatten och 
avfall AB fattar likartade beslut.  

Ärendet 

Dala Vatten och Avfall AB (bolaget) 556714-8555 har inkommit med en begäran om 
utökat aktiekapital. Aktiekapitalet i bolaget är 680 000 kr, 170 000 kr för var och en av 
på de fyra ägarna. Enligt ägardirektiv 2014-05-16 ska bolaget ha en långsiktig solid 
ekonomi med utrymme för nödvändiga investeringar.  

Enligt uppdrags- och samarbetsavtal 2012-01-01 ska kostnaden som bolaget debiterar 
teknikbolagen Gagnef Teknik AB, Leksand Vatten AB, Rättvik Vatten och Avfall AB 
och Vansbro Teknik AB inte överstiga Dala Vatten och Avfall AB:s självkostnader. 
Betalning kan ske á-conto i förskott eller i efterskott på basis av verkligt upparbetade 
kostnader. 
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Bolaget har ett relativt lågt aktiekapital utan utrymme för nödvändiga investeringar och 
utan möjlighet att bygga likviditet genom resultat. Fakturering sker sedan januari 2013 
med 3 700 000 kr á-conto i förskott varje månad. Bolaget har trots förskottsfakturering 
svag likviditet och problem att hantera betalning av större leverantörsfakturor vid 
månadsskiften.  

Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av större 
leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda till att 
kontrollbalansräkning ska upprättas. 

Kontrollbalansräkning är lagstadgad och ska upprättas när mer än halva registrerade 
aktiekapitalet är förbrukat. När det inträffar ska styrelsen kalla till extra bolagsstämma 
för att besluta om bolaget ska återställa det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget 
ska likvideras. I annat fall kan styrelseledamöterna bli personligt ansvariga för bolagets 
skulder. 

Det finns ett flertal sätt att hantera den låga likviditeten. 

• Ett alternativ är att öka aktiekapitalet, förslagsvis från 680 000 kr till 4 000 
000 kr och genom nyemission. Förslaget innebär att bolagets ägare 
Gagnefs kommun 212000-2155, Leksand Vatten AB 556536-6928, 
Rättviks kommun Kommunhus AB 556692-0152 samt Vansbro Kommun 
212000-2130 ökar sitt aktiekapital från 170 000 kr vardera till 1 000 000 
kr vardera. 

• Ett annat alternativ är att öka förskottsfaktureringen till teknikbolagen, 
förslagsvis en fördubbling av tidigare nivå från 3 700 000 kr till 7 400 000 
kr. 

• Ett tredje alternativ är att öka extern upplåning. Dala Vatten och Avfall 
AB har per 31 december 2019 27 725 000 kr i extern upplåning och 
amorterar 600 000 kr per år, vilket innebär att amorteringen är något lägre 
än avskrivningskostnaden som är 700 000 kr per år. Det finns sedan 
tidigare beslut på kommunal borgen från de fyra ägarkommunerna som 
uppgår till 30 000 000 kr. 

Slutsats 

Utifrån ovan angivna alternativ är bedömningen att en utökning av aktiekapitalet är det 
långsiktigt bästa alternativet. Bolagets låga aktiekapital samt att bolaget saknar 
möjlighet att utöka det egna kapitalet genom att generera överskott motiverar en 
utökning av aktiekapitalet. Medel för nyemissionen tas från likvida medel och är ingen 
kostnad. Det påverkar heller inte kommunens soliditet.  
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Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Dala vatten och avfall 
Aktieägaravtal Dala vatten och avfall 
Ägardirektiv för Dala vatten och avfall 
Uppdrag och samarbetsavtal 
Protokollsutdrag styrelsemöte 20200916 
 

Beslutet expedieras till: 

Dala vatten och avfall AB 
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Kommunstyrelsen   
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KS § 30 Ärende KS 2020-00919 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Ärendet 
Vansbro kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.  
 

Förslag 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att: 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 
Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomichef, 2020-12-10 
Protokollsutdrag, kommuninvest, 2020-04-16 
Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 
2020-12-102020-12-
102020-12-102020-12-
10 

KS 2020/919 

Ekonomichef Erik Mååg   
erik.maag@vansbro.se   
Tel: 0281-75003   

 
 Kommunfullmäktige 
 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 

kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 kr per invånare. 

Finansiering sker via likvida medel, ingen nyupplåning krävs. 

Ärendet 

Vansbro kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner.  

Återbetalning av förlagslån  

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 
som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen 

Vansbro kommuns förlagslån till Föreningen uppgick innan det återbetalades, den 30:e 
september 2020, till 1 188 000 kr, jämte ränta.  



  2(3) 

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

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. Svenska kommuner och regioner i samverkan  

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital behöver 
medlemmarna öka sin kapitalinsats till Föreningen.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom 
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:  

År 2021 1 000 kr/invånare 
År 2022 1 100 kr/invånare 
År 2023 1 200 kr/invånare 
År 2024 1 300 kr/invånare 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner. 

Vansbro kommuns insatsnivå år 2024 uppgår till 8 702 200 kr. Detta för att kommunens 
kapitalinsats ska uppgå till den bestämda nivån på 1 300 kr per invånare år 2024. Detta 
uträknad efter nuvarande befolkningsnivå.  

Kommunens insatsnivå uppgår idag till 6 024 600 kr vilket gör att kommunen ska 
inbetala 2 677 600 kr till Kommuninvest under åren 2021-2024. Den årliga 
inbetalningen uppgår till 669 400 kr.  
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Planen har senast fastställts av styrelsen 2020-03-11. Den reviderade planen redovisades för och fastställdes av 
föreningsstämman 2020-04-16. 
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1. Sammanfattning 
Detta dokument benämnt ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 
riktlinjer och beslutsordning” innehåller föreningens plan för kapitaluppbyggnad 
under en kapitaliseringsperiod om fyra år med verkan från och med den 1 januari 2021 
(”Kapitaliseringsperioden”). Planen avser att enligt föreningens stadgar utgöra grund 
för beräkning av föreningsmedlemmarnas obligatoriska medlemsinsatser under 
Kapitaliseringsperioden.  

2. Syfte och bakgrund 
Efter finanskrisen som inleddes år 2008, har Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Kommuninvest” eller ”Föreningen”) medvetet valt att förstärka Föreningens 
kapitalbas. Förmågan att klara finansiella störningar har därmed förbättrats. Detta har 
varit en naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn efter finanskrisen.  
 
Kommuninvest har under flera år bedrivit ett omfattande påverkansarbete såväl 
nationellt som i Europeiska Unionen som har syftat till att få till stånd en reglering som 
är anpassad till vår roll och vårt uppdrag från den svenska kommunsektorn. 
 
Europeiska Parlamentet, Rådet och Kommissionen har under våren beslutat om vilka 
kapitalkrav som ska ställas på verksamheter som finansierar offentliga investeringar, så 
kallade offentliga utvecklingskreditinstitut (public development credit institutions). 
Kommuninvest ingår i denna grupp, vilket innebär att bruttosoliditetskravet på EU-nivå 
och nationell nivå är anpassat till den verksamhet som Kommuninvest självt och genom 
bolag (”Koncernen”) bedriver. Anpassningen sker genom att all utlåning undantas i 
beräkningen av bruttoexponeringsbeloppet.  
 
Föreningens styrelse har tidigare uttalat att Kommuninvest ska bygga upp ett kapital 
som motsvarar 1,50 procents bruttosoliditetsgrad, räknat på samtliga exponeringar 
inklusive utlåningen. Detta krav tas bort i och med fastställandet av detta dokument 
samt ändringar i Ägardirektiv. Den nationellt ansvariga myndigheten – Finans-
inspektionen – har utifrån den fastställda EU-lagstiftningen lagt fast ett kapitalkrav på 
Koncernen. Finansinspektionen bedömer att Koncernen fortsatt har ett behov av att 
hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Finansinspektionen bedömer att 
Koncernen har ett kapitalbehov motsvarande 1,0 procent i bruttosoliditet.  
 
Denna plan med riktlinjer syftar till att visa hur styrelsen vill verka för att nödvändig 
kapitaluppbyggnad ska klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta 
föreningsstämmans godkännande för viss åtgärd i denna process. 
 
Denna plan med riktlinjer kompletterar därigenom den yttre ram för 
kapitaluppbyggnaden som stadgarna utgör och preciserar vilka belopp på obligatorisk 
medlemsinsats som medlemmarna ansvarar för.  
 

3. Förutsättningar 
Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare 
förutsättningar. 
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• Den bruttosoliditetsgrad1 som Koncernen och Bolaget ska uppnå från den 1 januari 
2020 är 1,0 procent. 

• Planen ska av säkerhetsskäl ange hur Kommuninvest kan komma att agera om 
kravet på bruttosoliditet för Koncernen blir högre än 1,0 procent eller om andra 
regulativa bestämmelser ställer krav på högre på medlemmarna i form av ökade 
medlemsinsatser. 

• De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet 
bygger på, utgår från Koncernens och Bolagets nu gällande kapitalplan och interna 
kapitalutvärdering. 

• Om den faktiska utvecklingen av Koncernens utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i Koncernens totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal 
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska den planerade 
kapitaluppbyggnaden, efter stämmobeslut, revideras i motsvarande grad. 

4. Planen 
4.1 Kapitalstorlek och tidpunkter 
Koncernen ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade 
kapitalkrav uppfylls samt att tillräckliga tidsmarginaler finns för föreningsmedlemmarna 
att besluta om kapitaltillskott till Föreningen. 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kreditmarknadsbolaget”) ska ha ett kapitalmål 
som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade kapitalkrav uppfylls. Med beaktande 
av värdena i nu gällande kapitalplan innebär det att det kapital som minst behövs vid 
utgången av 2020 är 7,3 miljarder kronor. 

4.2 Kapitaliseringsperiod 
I stadgarna anges att en kapitaliseringsperiod omfattar fyra år, vilket innebär att 
föreningsstämman vart fjärde år beslutar om beloppen för medlemmarnas insatser. I 
stadgarna anges vidare att föreningsstämman ska besluta om fastställande av en Plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. I Planen ska framgå vilka insatsbelopp som ska 
gälla under kommande kapitaliseringsperiod. Utgångspunkten är att stadgarna, i sin 
utformning fram till 2020-04-16, gäller för krav på kapitalinsats från nuvarande och nya 
medlemmar fram till och med utgången av år 2020.  
 
För primärkommuner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 - 2024 följande: 
 
År 2021 1000 kr/invånare 
År 2022 1100 kr/invånare 
År 2023 1200 kr/invånare 
År 2024 1300 kr/invånare 
 
För regioner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 – 2024 följande (stadgarna 
anger att regionerna ska betala motsvarande en femtedel av nivån för 
primärkommunerna): 
 
År 2021 200 kr/invånare 
År 2022 220 kr/invånare 
                                                 
1 ”kapitalmått” dividerat med ”institutets totala exponeringsmått”. 
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År 2023 240 kr/invånare 
År 2024 260 kr/invånare 
 
4.3 Kapitalsammansättning i Föreningen respektive Kreditmarknadsbolaget 
 
Kapitalet i Föreningen kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer samt 
insatser som uppkommit genom överföring av vinstmedel till insatserna genom 
insatsemissioner. Denna del ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
 
Huvuddelen av kapitalet ska bestå av inbetalda obligatoriska medlemsinsatser och 
tidigare överskott. 
 
Nuvarande stadgar rörande insatskapitalets storlek, möjlighet för medlemmarna att göra 
särskilda insatser och föreslagen återbetalning av förlagslån med samtidig möjlighet för 
medlemmarna att sätta in motsvarande kapital i Föreningen är tillräckliga åtgärder 
rörande kapitalstorleken för att Kommuninvest ska kunna fortsatt bedriva verksamheten 
utifrån nuvarande uppdrag och med nuvarande affärsmodell.  
 
Kapitalet i Kreditmarknadsbolaget kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Aktiekapital som genom riktade nyemissioner till föreningen ökas med i första hand 
de medel som inflyter i föreningen som insatser från medlemmarna. Aktiekapitaldelen 
ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
- Andra kapitalinstrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av 
Föreningen. 
 
4.4 Om antagandena om utlåning m.m. ändras 
Om den faktiska utvecklingen av Koncernens utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i det totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal behöver 
vara större än vad som anges i avsnitt 4.1, ska den planerade kapital-uppbyggnaden 
revideras upp i motsvarande grad.  
 
Minskar det totala exponeringsmåttet under de kommande åren, ska den nu planerade 
nödvändiga kapitaluppbyggnaden normalt ändå inte minskas. Styrelsen kan, enligt § 5.2 
i stadgarna, besluta om lägre nivå på den obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå 
som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ett angivet år. 
 
4.5 Om ytterligare former för kapitaluppbyggnad 
Om den ökning av kapitalet som anges i denna plan inte förslår kan följande vägar för 
anpassning av kapitalets storlek användas: 
 
- Ändring av stadgarna för att ytterligare höja beloppet för den högsta insatsnivån och 
ett beslut om att påkalla medlemmarnas inbetalning upp till den nya nivån (se nedan i 
avsnitt 5.3). 



Sida 5/6 
 

 

 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

- Reducering av verksamheten för att anpassa tillgångsvolymen till tillgängligt kapital 
(se nedan i avsnitt 5.3). 
- Avveckling av hela verksamheten under ordnade former (se nedan i avsnitt 5.3). 
 

5 Riktlinjer och beslutsregler2 
5.1 Föreningen och Kreditmarknadsbolaget 
Det är Kommuninvest Ekonomisk förening som ansvarar för att kapitalanskaffningen 
för uppbyggnaden av kapitalnivån i Koncernen kommer till stånd. De medel som ökar 
Föreningens medlemskapital eller inflyter som medlemsinsatser, används för att 
förvärva nyemitterade aktier i Kreditmarknadsbolaget. 
 
I övrigt regleras Kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs. 
 
5.2 Uppdrag till styrelsen och rapportering till kommande föreningsstämmor 
Styrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till att 
Koncernen och Bolaget uppfyller den finansiella lagstiftningens minimikrav. 
 
Styrelsen rapporterar i Föreningens årsredovisningar och i andra former om hur 
kapitaluppbyggnaden faktiskt framskrider. 
 
Styrelsen upprättar och ajourhåller denna Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 
Om styrelsen finner skäl att förändra den plan som beskrivs i avsnitt 4 ovan ska 
information lämnas vid kommande föreningsstämmor och i andra former direkt till 
föreningsmedlemmarna då styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska även rapportera 
om den, enligt § 5.2 i stadgarna, beslutat om lägre nivå på den obligatoriska 
medlemsinsatsen än den nivå som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
ett angivet år. 
 
5.3 Beslut som ska fattas av föreningsstämman 
När det gäller kapitaluppbyggnaden ska föreningsstämman (ordinarie och eventuell 
extrastämma): 
 
• Fatta alla de beslut som ankommer på föreningsstämman enligt lagen om ekonomisk 

förening samt gällande stadgar. Det betyder exempelvis: 
o Fastställa nya stadgar och eventuella ändringar av dessa. 
o Besluta om kapitalinbetalning enligt stadgarnas avsnitt 5.7 ”insats för 

föreningens regelefterlevnad”. 
o Fastställa Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

 
• På styrelsens förslag besluta om 

o Insatser i form av förlagsinsatser ska få utges till andra än medlemmarna och 
de företag som får låna av Kommuninvest, svenska kommuner eller regioner 
som ännu inte blivit medlemmar samt Sveriges Kommuner och Regioner. 

                                                 
2 Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämmorna 2015 till 2020. 
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o Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att 
Föreningen eller Koncernen inte kan (eller önskar) klarar att uppfylla 
lagstadgade krav på kapital. 

 
Övriga beslut rörande kapitaluppbyggnaden fattas av styrelsen eller av den/dem som 
styrelsen uppdragit åt att fatta beslut i viss fråga. 
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Kommunstyrelsen   

   
 

 
Justerande   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS § 38 Ärende KS 2021-00117 

Policy för markanvisningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 
markanvisning, daterade 2021-02-24. 

Ärendet 
Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning 
anta riktlinjer för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Vansbro kommun har inte använt sig av markanvisning 
tidigare. Detta på grund av att det saknas intresse för bostadsbyggande från 
marknaden. Det senaste året har dock kommunen blivit kontaktad av olika 
aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande. 
Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. 
För att möjlighet skall finnas att exploatera mark för bland annat 
bostadsbyggande behöver Vansbro kommun därför anta riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal, enligt gällande lagstiftning. 

Förslag 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 
markanvisning, daterade 2021-02-24. 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadschef, 2021-02-24 
Riktlinjer markanvisningsavtal Vansbro kommun 
 



  1(4) 

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

Samhällsbyggnad 2021-02-24 2021-00017 

Samhällsbyggnadschef  
Per-Erik Nilsson 

  

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

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Policy för markanvisningar 

 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige antar policys för markanvisning, daterade 2021-02-24. 

Ärendet 

Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning anta policy 
för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Vansbro 
kommun har inte använt sig av markanvisning tidigare. Detta på grund av att det saknas 
intresse för bostadsbyggande från marknaden. Det senaste året har dock kommunen 
blivit kontaktad av olika aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande. 

Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om kommunen avser 
att ingå exploateringsavtal, anta policy som anger utgångspunkter och mål för sådana 
avtal. 

För att möjlighet skall finnas att exploatera mark för bland annat bostadsbyggande 
behöver Vansbro kommun därför anta policys för markanvisning och 
exploateringsavtal, enligt gällande lagstiftning. 

Bakgrund 

Aktörer på bostadsmarknaden har kontaktat Vansbro kommun med intresse att bygga 
bostäder. För att skapa förutsättningar för exploatering av bland annat bostadsbyggande 
behöver Vansbro kommun ha fastställda policys för markanvisning och 
exploateringsavtal. 

Analys 

Vad är en markanvisning? 

Enligt 1§ lagen (2014:499) om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras 
markanvisning som: En överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som 
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ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggelse. En markanvisning som träffas i ett tidigt skede i 
planprocessen, innebär oftast att byggherren har en aktiv roll i planering och 
framtagande av detaljplan. Markanvisning kan också ske på mark som omfattas av 
antagen detaljplan. 

Enligt Boverket så anser de flesta kommuner att riktlinjer har lett till en tydligare 
markanvisningsprocess, men även att kommunens krav i markanvisningarna tydliggörs. 

Policys för markanvisning  

Policy ska enlig lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar innehålla 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 
samt principer för markprissättning. Policys är dock endast vägledande och det är 
således möjligt för kommunen att frångå dessa i ett enskilt fall. 

Vad är ett exploateringsavtal? 

Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Avtalet tecknas 
mellan kommunen och ägaren (exploatören) till det markområde som enligt detaljplanen 
avses exploateras och reglerar ekonomiska åtaganden, eventuella markregleringar och 
andra frågor som har betydelse för genomförandet av detaljplanen. Avtalets innehåll 
gällande exploatörens åtaganden kan principiellt liknas vid innehållet i ett 
marköverlåtelseavtal.  

I normalfallet tecknas i ett tidigt skede, innan detaljplaneprocessen påbörjats, 
intentionsavtal med exploatören för att klargöra grundläggande principer för kostnads-
och ansvarsfördelning avseende de kommande planerings-och genomförandefrågorna. 
Intentionsavtalet kan principiellt liknas vid ett markanvisningsavtal med motsvarande 
krav på exploatören men utan formuleringar om överlåtelse av mark från kommunen till 
exploatören.  

Upprättande av intentionsavtal och exploateringsavtal hanteras av 
samhällsbyggnadsavdelningen och beslutas slutgiltigt av kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet tas fram parallellt med detaljplanearbetet och 
ska alltid tecknas innan detaljplanen godkänns inför antagande i kommunfullmäktige. 

 

Policys för exploateringsavtal  

Riktlinjer ska enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:899) ange grundläggande 
principer för:  

1. Fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
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2. Medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning,  

3. Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 
ingå exploateringsavtal. 

 

Konsekvenser 

Ansvars-och kostnadsfördelning 

Exploatören ska bekosta utbyggnad och ombyggnad av allmän plats och andra allmänna 
anläggningar såväl som andra åtgärder inom detaljplaneområdet som är nödvändiga för 
detaljplanens genomförande. Exploatören ska även bekosta nödvändiga åtgärder utanför 
detaljplaneområdet om de är till nytta för den kommande exploateringen. Exploatörens 
åtaganden i detta avseende ska stå i rimlig proportion till dennes nytta av detaljplanen. I 
normalfallet svarar exploatören för: 

 Samtliga kostnader för iordningställande av kvartersmark 

 Projektering och byggnation av gator och allmän platsmark som krävs för att 
exploateringen ska kunna genomföras  

 Kostnader för om-, utbyggnad och anpassning av allmänna anläggningar inom och i 
direkt anslutning till exploateringsområdet som krävs för en funktionell anslutning 

 Samtliga anslutningsavgifter till berörda huvudmän/ledningsägare enligt gällande 
taxor 

 Kostnaderna för de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för att genomföra planen 

 Att ställa för kommunen godtagbar säkerhet för exploatörens ekonomiska åtaganden 
enligt avtalet 

Slutsats 

Vansbro kommun bör anta policys för markanvisning och exploateringsavtal, vilket är 
en förutsättning för att genom direktavvisning och exploateringsavtal reglera 
kostnaderna mellan kommunen och exploatören vilka kostnader oftast är kopplade till 
genomförande av detaljplan.  

Beslutsunderlag 

Policys för markanvisning 

Policys för exploateringsavtal 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef 
Ekonomichef  
Bygg och Miljöchef  
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Upphandlare/Utredare 



2021-02-24 

Policy för kommunala markanvisningar i Vansbro 
kommun 

När kommunen äger mark som ska exploateras kan kommunen och exploatören skriva under 
en överenskommelse som ger exploatören ensamrätt att förhandla med kommunen om 
överlåtelse av ett visst markområde för bebyggelse. Detta görs genom en markreservation 
eller ett markanvisningsavtal, som oftast är kopplade till genomförandet av en detaljplan. 

Vansbro kommun har antagit följande policys för kommunala markanvisningar. 

1. Inledning 

Vansbro kommun har en långsiktig vision för utvecklingen av kommunen vilken vägleds av 
kommunens översiktsplan, kommunens fördjupade översiktsplan och kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. För att få en helhetsbild och förståelse för kommunens mål och 
ambitioner ska detta dokument om policys för kommunala markanvisningar läsas tillsammans 
med kommunens översiktliga planering, kommunens bostadsförsörjningsprogram och övriga 
vid varje tillfälle antagna, policys och måldokument för kommunen. Kommunen eftersträvar 
att bland annat via markanvisningar åstadkomma en jämn produktionstakt av 
bostadsbyggandet inom kommunen. Policys är tillämpliga på ärenden där beslut om 
markanvisning har lämnats av kommunstyrelsen efter den 2021-02-24. 

2. Definition av markanvisning 

Från den 1 januari 2015 gäller lag (2014:899) om policys för kommunala markanvisningar. 
Lagen gäller alla kommuner som anvisar mark för bebyggande. Av policys ska framgå 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 
principer för markprissättning. 

Inför planering av ny bebyggelse på av kommunen ägd mark görs markanvisningar till olika 
intressenter. Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt 
markområde för bebyggande. Denna rätt ges genom en markreservation eller ett 
markanvisningsavtal, dvs. någon form av avtal som inte nödvändigtvis behöver omfatta 
bestämmelser om genomförande av en detaljplan. Markanvisningen är dock i de flesta fall 
kopplad till genomförandet av en detaljplan enligt plan- och bygglagen. 

Markanvisningen är inte kommunens ställningstagande som planmyndighet i 
detaljplaneprocessen. Detaljplan för ny bebyggelse prövas i särskild ordning av 
samhällsbyggnadsnämnden och/eller kommunfullmäktige i enlighet med plan- och bygglagen. 
Förslag på markanvisningar inom kommunens mark tas dock alltid i nära samarbete mellan 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3. Avgränsning 

Policys behandlar inte försäljning av villatomter eller mindre verksamhetstomter på redan 
detaljplanelagd mark. Övrig försäljning av mark för verksamheter omfattas av policys. 
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Policys behandlar heller inte planläggning av mindre områden på kommunal mark såsom 
exempelvis om en fastighetsägare vill utöka sin fastighet till att även omfatta del av 
kommunal mark för parkering etcetera. 

3.1 Småhustomter 

Kommunala småhustomter säljs till personer direkt via överlåtelseavtal. Huvudprincipen är att 
kommunen står för plankostnad och utbyggnad av allmän plats. 

3.2 Verksamhetstomter 

Mindre verksamhetstomter på redan detaljplanelagd mark säljs vanligtvis direkt via 
överlåtelseavtal. Särskild prövning av företagets bärkraft och att företaget har lämplig 
verksamhetsutövning görs innan överlåtelseavtal tecknas. Tilläggsköpeskilling, vite eller 
förhöjd avgäld/avgift om byggnationen inte färdigställs i enlighet med överlåtelseavtal 
tillämpas. Huvudprincipen är att kommunen står för plankostnad och utbyggnad av allmän 
plats. 

3.3 Övrig försäljning av mindre områden på kommunal mark 

Vid mindre planläggning av kommunal mark såsom exempelvis om en fastighetsägare vill 
utöka sin fastighet till att även omfatta en del av kommunal mark för parkering etc. överlåts 
marken vanligtvis direkt via överlåtelseavtal. Huvudprincipen är att byggherren står för 
plankostnaden samt eventuell nödvändig ombyggnad/utbyggnad av allmän plats. 

4. Markreservation eller markanvisningsavtal 

4.1 Markreservation 

En markreservation gäller vanligtvis enbart under en kortare period med syftet att övergå till 
ett markanvisningsavtal eller överlåtelseavtal/upplåtelseavtal när förutsättningarna och 
villkoren för projektet medger att ett sådant avtal kan tecknas. 

4.2 Markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal tecknas när förutsättningarna för projektet är relativt klara bl.a. i fråga 
om projektets innehåll, storlek och markpris eller om projektet är av stor ekonomisk betydelse 
för parterna och en tidig reglering av villkoren därför är att föredra. I markanvisningsavtalet 
skrivs alla vid tidpunkten kända förutsättningar för projektets genomförande och för 
överlåtelsen/upplåtelsen. Villkoren kan senare komma att kompletteras i samband med att 
slutgiltiga avtal upprättas. 

5. Förfarande vid markanvisning 

Det finns olika metoder för hur kommunen kan anvisa mark: 
samverkansförfarande/jämförelseförfarande eller direktanvisning, anbudsförfarande eller 
markanvisningstävling. Kommunen strävar efter att i första hand tillämpa 
samverkansförfarande/jämförelseförfarande inom områden där kommunen initierar ny 
detaljplan eller, i speciella fall, markanvisningstävling. Kommunen vill tillvarata 
byggherrarnas intresse att delta i utvecklingen av byggnationen av bostäder. Eftersom varje 
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markområde har unika förutsättningar gör kommunen en bedömning från fall till fall vilken 
tilldelningsmetod som är mest lämplig och när i tid som markanvisningen bör genomföras.  

5.1 Samverkansförfarande/jämförelseförfarande 

Samverkansförfarande/jämförelseförfarande sker när kommunen bjuder in byggherrar att 
anmäla intresse för ett specifikt område där ny detaljplan ska tas fram och/eller där en 
detaljplan har påbörjats. Kommunen utser en eller flera intressenter och tilldelar 
markanvisning inför gemensamt framtagande av detaljplanen. 

5.2 Direktanvisning 

Direktanvisning sker när kommunen tilldelar markanvisning till en särskild byggherre och när 
det inte finns behov av jämförelseförfarande. Detta sker vanligtvis när en byggherre själv 
föreslår ett projekt på en specifik plats på kommunens mark och detta projekt stämmer bra 
överens med kommunens vilja och mål för området. 

5.3 Anbudsförfarande 

Markanvisning kan ske genom att kommunen bjuder in byggherrar att skicka in anbud enligt 
vissa av kommunen uppsatta kriterier. Utvärderingen av inkomna intresseanmälningar görs 
enligt angivna kriterier och kan avse högsta pris för markområdet och/eller idéer om 
utformning och användning av området m.m. De kriterier som ska användas beslutas och 
avgörs i varje enskilt fall av kommunen. 

5.4 Markanvisningstävling 

Markanvisningstävling är mer omfattande än anbudsförfarande och används i speciella fall 
där kommunen bedömer att platsen och ändamålet kräver sådan åtgärd, såsom vid specifika 
krav gällande arkitektur, nytänkande, teknikutveckling eller utmanande lokala förutsättningar. 
Kommunen utlyser en tävling där kommunen tilldelar markanvisning till det förslag som bäst 
motsvarar kommunens krav och utmaningar som ställs i tävlingsunderlaget. Förfarandet liknar 
ett anbudsförfarande, men med skillnaden att byggherrar bland annat ska lämna in ett 
genomarbetat förslag med ritningar (arkitektritningar förväntas) där stort fokus ligger på 
gestaltningsfrågor. Vilka kriterier som används för tävlingen beslutas från fall till fall. 

6. Intresseanmälan och bedömningsgrunder 

Byggherre har möjlighet att göra en intresseanmälan. En intresseanmälan ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för projektet med principskisser och en beskrivning av byggnadstyper 
och upplåtelseform, byggnadsvolymer och utformning samt redogörelse för olika tekniska 
frågor av vikt för det aktuella projektet. Bedömningen av intresseanmälan sker utifrån 
byggherrens förutsättningar att driva projekt, tidigare erfarenhet, ekonomi och hur 
fördelningen ska ske mellan olika aktörer enligt vad som nämns under förfarande vid 
markanvisning och val av byggherre. Utvärdering av förslag och tävlingsförslag ska bl.a. ske 
med beaktande av kriterier såsom attraktiva boendemiljöer, hållbar utveckling, markpris, 
villkor motsvarande nivåer som ställs i kollektivavtal, hänsyn till social hållbarhet (såsom att 
byggherren genom ett aktivt arbete inom sociala frågor kan bidra med resurser såsom 
personalens tid, material, utbildningar, praktikplatser och mentorskap). För sistnämnda 
kriterium är målgruppen ungdomar och unga vuxna i närområdet till byggprojektet där 
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möjligheter att erbjuda praktikplatser främst till arbetslösa ungdomar, men också andra som 
står utanför arbetsmarknaden beaktas. 

7. Val av byggherre 

Kommunen ska se till att en mångfald av byggherrar har möjlighet att verka i kommunen. Vid 
bedömningen tas hänsyn till byggherrens ekonomiska stabilitet och intresse av långsiktig 
förvaltning, referensobjekt, konkurrens på marknaden och det aktuella områdets 
förutsättningar och behov. Kommunens översiktliga planering i form av översiktsplan 
och/eller fördjupad översiktsplan samt kommunens bostadsförsörjningsprogram ger en god 
bild av kommunens bedömningsgrunder för olika platser i kommunen avseende förtätning, 
exploateringsgrad, typ av bebyggelse m.m. Att byggherren är villig att uppfylla kommunens 
generella krav är en förutsättning för att markanvisning ska kunna ges. 

8. Markanvisningsavtalets huvudsakliga innehåll 

Utgångspunkten för kommunens markanvisningar och kommande 
överlåtelseavtal/upplåtelseavtal är att få genomförandeinriktade detaljplaner där byggherren 
avser påbörja byggnation omgående efter antagen och lagakraftvunnen detaljplan. 

För markanvisningar gäller därför bland annat följande villkor: 

 En markanvisning är tidsbegränsad. Om en bindande överenskommelse om 
exploatering (överlåtelseavtal/upplåtelseavtal) inte kan träffas inom angiven 
tidsbegränsning i markreservationen eller markanvisningsavtalet kan kommunen 
anvisa marken till annan. Kommunen kan medge förlängning. En förutsättning för 
förlängning är att byggherren aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på 
byggherren. En markanvisning gäller vanligtvis i max två år. 

 En markanvisning kan återtas under den angivna perioden om det är uppenbart att 
byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt 
som avsågs vid markanvisningen eller om kommunen och byggherren inte kan komma 
överens om markpriset eller villkoren i övrigt. Återtagen markanvisning ger inte 
byggherren rätt till ersättning eller ny markanvisning. 

 Projekt som avbryts till följd av myndighetsbeslut under detaljplaneprocessen ger inte 
byggherren rätt till ersättning eller ny markanvisning. 

 Gestaltningsprogram eller liknande för området som fastlagts i detaljplanen ska följas 
och genomföras. Vidare ska byggherren följa kommunala mål- och policydokument 
som närmare kommer att framgå av överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

 Markanvisning får inte överlåtas. 
 Kommunen ska ha rätt att ta ut en ersättning/avgift vid upprättande av 

markanvisningsavtal och som inte återbetalas. Ersättningen kan i vissa fall ske i form 
av handpenning som tillfaller kommunen om byggherren inte fullföljer projektet enligt 
avtalade villkor och detta inte beror på myndighetsbeslut. Om projektet fullföljs med 
överlåtelseavtal/upplåtelseavtal ska handpenningen avräknas, vilket kommer att 
framgå av avtalen. 

 Kommunen har rätt att i kommande överlåtelseavtal/upplåtelseavtal utkräva 
tilläggsköpeskilling, vite eller förhöjd avgäld/avgift om byggnationen inte färdigställs 
i enlighet med avtalet. Vanligtvis krävs att byggnationen ska ha färdigställts inom två 
år från tillträdesdagen. 
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Uppfylls syftet med markanvisningen ger detta byggherren rätt att förvärva eller rätt till 
upplåtelse av den aktuella marken enligt de villkor som anges i 
överlåtelseavtalet/upplåtelseavtalet och som tillämpas av kommunen vid tidpunkten för 
överlåtelsen/upplåtelsen. Aktuella villkor i markanvisningsavtalet återges i 
överlåtelseavtalet/upplåtelseavtalet, men kan också komma att omfatta ytterligare villkor som 
inte tagits med i markanvisningsavtalet eftersom en anpassning ska ske till rådande 
förhållanden och förslag till detaljplan eller antagen detaljplan. 

9. Ekonomi 

För att kommunen ska ingå markanvisningsavtal och överlåtelseavtal/upplåtelseavtal krävs 
som minimum att kommunens inkomster vid försäljning/upplåtelse av den kommunala 
marken täcker kommunens utgifter för detaljplanens upprättande och genomförande. 

9.1 Huvudprinciper för kostnadsfördelning 

Planläggning 

Huvudprincipen är att byggherren bekostar detaljplanen och dess utredningar under 
förutsättning att byggherren fullföljer projektet enligt villkor i upprättat markanvisningsavtal 
och överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. Fullföljer byggherren inte projektet tillfaller hela 
handpenningen kommunen. Om kommunens kostnader för detaljplanen och utredningar 
överstiger handpenningen ska byggherren även ersätta kommunen för belopp som överstiger 
handpenningen. Handpenningens storlek bedöms för varje enskilt projekt. En avgörande 
faktor för handpenningens storlek kan vara i vilken omfattning detaljplanen anpassas för den 
enskilde byggherren. 

Om byggherren ska svara för kostnaderna för detaljplanen och särskilda 
konsekvensutredningar ska detta tydligt framgå av överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. I 
förekommande fall ska särskilt planavtal tecknas med kommunen. 

Projektering och utbyggnad 

Huvudprincipen är att kommunen utför och bekostar projektering och utbyggnad av allmän 
plats med kommunalt huvudmannaskap och för anläggandet av kommunala vatten- och 
avloppsledningar. 

Byggherren bekostar alltid anslutningsavgifter m.m. enligt vid anslutningstidpunkten gällande 
taxa. 

Beroende på förutsättningarna i det enskilda projektet kan byggherren komma att bekosta 
allmänna anläggningar med kommunalt huvudmannaskap inom och i direkt närhet till aktuellt 
markområde samt flytt av ledningar. Detta sker efter förhandling mellan parterna om 
kostnadsfördelning för de allmänna anläggningarna och eventuell ledningsflytt. 

9.2 Markprissättning 

Huvudprincipen vid markprissättning inför överlåtelseavtal/upplåtelseavtal på kommunens 
mark är att kommunen låter utföra en värdering av markområdet av minst en (1) oberoende 
expert. Värderingen utgår från marknadsvärdet vid tidpunkten för överlåtelsen/upplåtelsen, 
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d.v.s. marknadsvärdet för marken vid en lagakraftvunnen detaljplan. Denna värdering ligger 
sedan som grund för kommunens bedömning av prissättning. Finns det jämförbara objekt där 
marknadsvärdering genomförts i närtid kan denna värdering eventuellt ligga till grund för 
prissättningen. 

Vid anbudsförfarande (se ovan 5.3) kan utvärderingen gälla högsta pris för markområdet. I 
dessa fall görs vanligen ingen opartisk värdering utan anbuden visar marknadsvärdet för 
området. 

10. Förfarande och beslut 

I Vansbro kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för att samordna och genomföra ny 
exploatering av bostads- och verksamhetsområden. Det är Kommunstyrelsen som ansvar för 
att ta de initiativ som krävs för att kunna tillhandahålla byggklar kommunal mark för bostäder 
och verksamheter samt att bevaka att exploatering av marken genomförs i enlighet med 
kommunens målsättning. Här ingår även ansvar för att utreda i vilken mån exploatören kan 
vara delaktig i att möta bildningsnämndens, socialnämndens, arbetsmarknadsnämnden eller 
andra nämnders behov av lokaler i området. I kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår 
således att ge förslag på förvärv av mark, markanvisningar, överlåtelse/upplåtelseavtal samt 
att ansvara för utförande och iordningställande av kommunal exploateringsmark. 

Kommunstyrelsen fattar beslut i fråga om markanvisningsavtal och markreservationer. 
Kommunfullmäktige beslutar i frågan om överlåtelseavtal/upplåtelseavtal. 

Kommunstyrelsen har även som uppgift att utöva den formella ägarrollen till kommunens 
fastigheter med undantag för de fastigheter som avser kommunala ändamål. Ansvaret för 
fastigheter för kommunala ändamål ligger hos servicenämnden. 

De byggherrar som är intresserade av att få kommunägd mark tilldelad kan meddela detta 
genom att skicka in en intresseanmälan. Intresseanmälan kan ställas till 
vansbro.kommun@vansbro.se  

11. Avsteg 

Dessa policys får frångås om det är nödvändigt för att på ett ändamålsenligt sätt kunna 
genomföra en detaljplan. 
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Policy för exploateringsavtal   

Beslut 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 
exploateringsavtal, daterade 2021-02-24. 

Ärendet 
Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning 
anta riktlinjer för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Vansbro kommun har inte använt sig av markanvisning 
tidigare. Detta på grund av att det saknas intresse för bostadsbyggande från 
marknaden. Det senaste året har dock kommunen blivit kontaktad av olika 
aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande. 
Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. 
För att möjlighet skall finnas att exploatera mark för bland annat 
bostadsbyggande behöver Vansbro kommun därför anta riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal, enligt gällande lagstiftning. 

Förslag 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta policy för 
exploateringsavtal, daterade 2021-02-24. 
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Riktlinjer exploateringsavtal Vansbro kommun 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Policy för exploateringsavtal 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige antar policys för exploateringsavtal, daterade 2021-02-24. 

Ärendet 

Sedan 1 januari 2015 ska kommuner vilka använder sig av markanvisning anta policys 
för detta enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Vansbro 
kommun har inte använt sig av markanvisning tidigare. Detta på grund av att det saknas 
intresse för bostadsbyggande från marknaden. Det senaste året har dock kommunen 
blivit kontaktad av olika aktörer med idéer och förslag om bostadsbyggande. 

Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:900) ska kommunen, om kommunen avser 
att ingå exploateringsavtal, anta policys som anger utgångspunkter och mål för sådana 
avtal. 

För att möjlighet skall finnas att exploatera mark för bland annat bostadsbyggande 
behöver Vansbro kommun därför anta policys för markanvisning och 
exploateringsavtal, enligt gällande lagstiftning. 

Bakgrund 

Aktörer på bostadsmarknaden har kontaktat Vansbro kommun med intresse att bygga 
bostäder. För att skapa förutsättningar för exploatering av bland annat bostadsbyggande 
behöver Vansbro kommun ha fastställda policys för markanvisning och 
exploateringsavtal. 

Analys 

Vad är en markanvisning? 

Enligt 1§ lagen (2014:499) om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras 
markanvisning som: En överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som 
ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
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markområde för bebyggelse. En markanvisning som träffas i ett tidigt skede i 
planprocessen, innebär oftast att byggherren har en aktiv roll i planering och 
framtagande av detaljplan. Markanvisning kan också ske på mark som omfattas av 
antagen detaljplan. 

Enligt Boverket så anser de flesta kommuner att riktlinjer har lett till en tydligare 
markanvisningsprocess, men även att kommunens krav i markanvisningarna tydliggörs. 

Policys för markanvisning  

Policys ska enlig lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. Policys är dock endast vägledande 
och det är således möjligt för kommunen att frångå dessa i ett enskilt fall. 

Vad är ett exploateringsavtal? 

Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Avtalet tecknas 
mellan kommunen och ägaren (exploatören) till det markområde som enligt detaljplanen 
avses exploateras och reglerar ekonomiska åtaganden, eventuella markregleringar och 
andra frågor som har betydelse för genomförandet av detaljplanen. Avtalets innehåll 
gällande exploatörens åtaganden kan principiellt liknas vid innehållet i ett 
marköverlåtelseavtal.  

I normalfallet tecknas i ett tidigt skede, innan detaljplaneprocessen påbörjats, 
intentionsavtal med exploatören för att klargöra grundläggande principer för kostnads-
och ansvarsfördelning avseende de kommande planerings-och genomförandefrågorna. 
Intentionsavtalet kan principiellt liknas vid ett markanvisningsavtal med motsvarande 
krav på exploatören men utan formuleringar om överlåtelse av mark från kommunen till 
exploatören.  

Upprättande av intentionsavtal och exploateringsavtal hanteras av 
samhällsbyggnadsavdelningen och beslutas slutgiltigt av kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet tas fram parallellt med detaljplanearbetet och 
ska alltid tecknas innan detaljplanen godkänns inför antagande i kommunfullmäktige. 

 

Policy för exploateringsavtal  

Riktlinjer ska enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglag (2010:899) ange grundläggande 
principer för:  

1. Fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 

2. Medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning,  
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3. Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 
ingå exploateringsavtal. 

 

Konsekvenser 

Ansvars-och kostnadsfördelning 

Exploatören ska bekosta utbyggnad och ombyggnad av allmän plats och andra allmänna 
anläggningar såväl som andra åtgärder inom detaljplaneområdet som är nödvändiga för 
detaljplanens genomförande. Exploatören ska även bekosta nödvändiga åtgärder utanför 
detaljplaneområdet om de är till nytta för den kommande exploateringen. Exploatörens 
åtaganden i detta avseende ska stå i rimlig proportion till dennes nytta av detaljplanen. I 
normalfallet svarar exploatören för: 

 Samtliga kostnader för iordningställande av kvartersmark 

 Projektering och byggnation av gator och allmän platsmark som krävs för att 
exploateringen ska kunna genomföras  

 Kostnader för om-, utbyggnad och anpassning av allmänna anläggningar inom och i 
direkt anslutning till exploateringsområdet som krävs för en funktionell anslutning 

 Samtliga anslutningsavgifter till berörda huvudmän/ledningsägare enligt gällande 
taxor 

 Kostnaderna för de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för att genomföra planen 

 Att ställa för kommunen godtagbar säkerhet för exploatörens ekonomiska åtaganden 
enligt avtalet 

Slutsats 

Vansbro kommun bör anta policys för markanvisning och exploateringsavtal, vilket är 
en förutsättning för att genom direktavvisning och exploateringsavtal reglera 
kostnaderna mellan kommunen och exploatören vilka kostnader oftast är kopplade till 
genomförande av detaljplan.  

Beslutsunderlag 

Policys för markanvisning 

Policys för exploateringsavtal 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef 
Ekonomichef  
Bygg och Miljöchef  
Upphandlare/Utredare 
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Policys för exploateringsavtal i Vansbro kommun  

När en privatperson äger mark som ska exploateras kan kommunen och exploatören (till 
exempel byggherren eller fastighetsägaren) skriva under ett exploateringsavtal. Avtalet 
reglerar kommunens och exploatörens gemensamma mål och säkerställer genomförandet av 
detaljplanen. 

Vansbro kommun har antagit följande Policys för exploateringsavtal. 

1. Inledning 

Policys anger de övergripande principerna för exploateringsavtal vid genomförandet av 
detaljplaner och de förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 
ingå exploateringsavtal. Policys är tillämpliga på ärenden om detaljplaner där beslut om att 
inleda planläggning har lämnats av kommunstyrelsen efter den 2021-02-24  

Syftet med Policys är att tydliggöra kommunens utgångspunkter och mål för 
exploateringsavtal. 

2. Definition av exploateringsavtal 

Definitionen och innebörden av termen exploateringsavtal framgår av 1 kap. 4 § plan- och 
bygglagen (2010:900) (”PBL”). Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en 
detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare (nedan kallad ”exploatören”) avseende mark som inte ägs av kommunen, dock 
inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. Enligt 
6 kap. 39 § PBL ska riktlinjerna ange grundläggande principer för  

1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner,  

2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, 

 3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 
exploateringsavtal.  

3. Exploateringsavtalets innehåll och omfattning 

Kommunen avser att ingå exploateringsavtal när det krävs för att säkerställa genomförandet 
av en detaljplan inom varje geografiskt område där exploatering är aktuell på mark som ägs 
av annan än kommunen. Exploateringsavtalet ska i möjligaste mån reglera kommunens och 
exploatörens gemensamma mål avseende genomförandet. 

Syftet med exploateringsavtalet är att så långt som möjligt säkerställa att en detaljplan kan 
antas och genomföras på ett sådant sätt att krav på ett tidsenligt och väl fungerande 
bebyggelseområde blir tillgodosedda. 

Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en exploatör att helt eller delvis 
bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet 
enligt lag att tillhandahålla. Avtalet får inte heller avse ersättning för åtgärder som har 
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vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis 
utbyggnad eller avtalet omfattar medfinansieringsersättning. 

3.1 Gatukostnader, VA med mera 

Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap och av kommunala anläggningar för vattenförsörjning och 
avlopp. 

Exploatören ska, med stöd av PBL och andra författningar, ersätta kommunen för dess 
faktiska kostnader vid tidpunkten för betalningen för anläggande av gator, vägar och andra 
allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp och andra åtgärder. 
Även kostnader för inlösen av mark avsedd för allmän plats samt kommunens administrativa 
kostnader ingår. Med kommunens administrativa kostnader avses exempelvis kommunens 
förstudie, projektering, upphandling, tekniska utredningar samt administrationstid i samband 
med exploatering. 

Utformning och standard på allmän plats ska utföras i enlighet med normal standard för 
liknande områden vilka fastställs vid kommunens projektering av exploateringen. 
Kommunala mål- och policydokument som ställer specifika krav för området ska följas och 
kommer att biläggas och vara en del av exploateringsavtalet. 

Exploatören ska även bekosta nödvändiga åtgärder gällande gatukostnader utanför 
detaljplaneområdet om dessa är till direkt nytta för den kommande exploateringen. Med att 
åtgärderna ska vara nödvändiga avses inte bara sådana åtgärder inom ett specifikt 
detaljplaneområde som behövs för att den bebyggelse som planen medger ska kunna komma 
till stånd. Nödvändiga åtgärder kan också omfatta åtgärder som på annat sätt är direkt 
föranledda av detaljplanen. Exploateringsavtalet kan således omfatta även åtgärder som 
behöver vidtas utanför det område som den aktuella detaljplanen avser. Till denna kategori 
hör exempelvis åtgärder som behövs för att kommunikationerna till och från ett nytt 
bostadsområde ska fungera eller för att åstadkomma en säker och effektiv trafikreglering för 
ett nytt eller utvidgat köpcentrum, till exempel finansiering av nödvändiga avfarter eller andra 
investeringar i teknisk infrastruktur som är nödvändiga för att genomföra en detaljplan. Vem 
som ansvarar för och bekostar drift och underhåll av åtgärder utanför planområdet ska i dessa 
fall framgå av exploateringsavtalet. 

3.2 Kostnader vid etappvis exploatering 

Genom exploateringsavtal kan ersättningar och avgifter för åtgärder som har genomförts före 
avtalets ingående regleras om detaljplanen avser ett steg i en etappvis exploatering eller 
avtalet omfattar medfinansieringsersättning. Exploatören ska också i förskott erlägga 
kostnader för framtida planerade investeringar om den aktuella detaljplanen är en del i en 
etappvis exploatering och investeringarna är till direkt nytta för exploateringen. 

3.3 Kostnader för exploatering av område i enlighet med detaljplan 

Vid exploatering av område i enlighet med detaljplan ska exploatören bekosta att 
markförorening saneras och att skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas för att kvartersmarken 
ska vara lämplig för bebyggelse samt att krav på bullerdämpande åtgärder uppfylls. 
Exploatören ska även bekosta eventuellt genomförande av konsekvensutredningar såsom 
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bullerutredningar, miljötekniska utredningar, fördjupade arkeologiska eller geotekniska 
undersökningar föranledda av byggnation eller uppförande anläggningar efter detaljplanens 
antagande. 

3.4 Marköverlåtelser med mera 

Kommunen avser att, med stöd av PBL och andra lagar och förordningar, genom 
exploateringsavtal reglera överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och kvartersmark för allmän byggnad. 
Ersättning för sådan mark bestäms enligt bestämmelser i expropriationslagen. Kommunen får 
i underlaget för exploatörens skyldighet att bekosta gator, vägar och andra allmänna platser 
även använda kommunens kostnader för att förvärva den mark som behövs för dessa platser 
genom att kvitta nämnda ersättning mot den ersättning för gatukostnader som exploatören ska 
svara för. Detta innebär att kommunen inte är skyldig att erlägga något belopp för 
markinlösen såvida ersättningen inte överstiger beräknade gatukostnader inklusive 
kostnaderna för markförvärv. Kommunens förvärv av mark för allmän plats räknas dock in i 
det slutliga beloppet för anläggningskostnaderna vilka exploatören ska bekosta. 

För mark som överlåts från kommunen till exploatören ska ersättning utgå baserat på 
marknadsvärdet vid tidpunkten för överlåtelsen. 

Mark som genom marköverlåtelse övergår till kommunen ska, om inte annat avtalas, vara fri 
från markföroreningar, ledningar, hinder i mark, arkeologi, panträtter, nyttjanderätter och 
andra gravationer. 

Kommunen avser vidare att genom exploateringsavtal reglera upplåtelse av mark som behövs 
för att tillgodose behovet av allmän plats med enskilt huvudmannaskap genom att exploatören 
åtar sig att upplåta erforderlig mark utan ersättning till blivande fastighetsägare. 

3.5 Fastighetsbildning med mera 

Exploatören ska, om inte annat avtalas, bekosta erforderliga fastighetsbildningsåtgärder och 
anläggningsåtgärder för bildande av gemensamhetsanläggning/ar. 

Vid enskilt huvudmannaskap ska exploatören bekosta erforderliga anläggningsåtgärder för 
bildande av gemensamhetsanläggning/ar. 

3.6 Gestaltningsprogram 

Exploateringsavtal ska i den mån det är möjligt innehålla bestämmelser om i vilken 
omfattning en exploatör berörs av och ska följa gestaltningsprogram. 

3.7 Säkerhet 

Exploatören ska lämna säkerhet för de ekonomiska åtaganden som görs i exploateringsavtalet 
avseende anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap och av kommunala anläggningar för vattenförsörjning och avlopp och andra 
åtgärder. Kommunen kan komma att kräva säkerhet för de ekonomiska åtaganden som görs i 
exploateringsavtalet avseende allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Säkerheten ska vara 
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kommunen tillhanda före behörig nämnds beslut att godkänna exploateringsavtalet. 
Säkerheten ska som huvudregel utgöras av en bankgaranti on demand. 

3.8 Övrigt 

En förutsättning för exploateringsavtalets giltighet är att detaljplanen vinner laga kraft. 

Exploateringsavtal får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från kommunstyrelsen. 

Plankostnadsavtal ska tecknas separat. 

En tidplan för exploateringens genomförande ska framgå av exploateringsavtalet. Likaså 
kontroller och garantitider för byggherrens åtgärder, när ansökningar om 
lantmäteriförrättningar och anläggningsförrättningar ska ske. 

Om exploatören ska genomföra särskilda åtgärder, t.ex. miljösanering eller geotekniska 
undersökningar inom viss tid eller andra nödvändiga åtgärder, kan dessa åtgärder eventuellt 
komma att förenas med vite. 

4. Förfarande och beslut 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av exploateringsavtal. 

Avtalsförhandlingar mellan kommunen och exploatören ska pågå parallellt med 
planprocessen. Hur exploateringsavtal ska behandlas blir därför i vissa fall beroende av 
planprocessen och hur den fortskrider. Samtidigt kan planprocessen påverkas av pågående 
avtalsförhandlingar. Planprocessen och avtal har olika komplexitet och tidsaspekterna kan 
därför variera. 

När detaljplanearbete påbörjas avseende exploatering av privatägd mark avser kommunen 
inleda avtalsförhandlingar i syfte att senare teckna exploateringsavtal. Senast inför 
plansamråd kommer kommunen att redovisa avtalets huvudsakliga innehåll. Inför planens 
antagande ska förhandlingarna vara slutförda och kommunen och exploatören ska kunna 
teckna exploateringsavtal senast i samband med att detaljplanen antas. 

Beslut om att godkänna ett exploateringsavtal tas av kommunstyrelsen i de fall 
exploateringsavtalet är kopplat till en detaljplan som handläggs med standardförfarande och 
inte innebär några investeringskostnader för kommunen. Beslut om att godkänna ett 
exploateringsavtal tas av kommunfullmäktige i de fall exploateringsavtalet är kopplat till en 
detaljplan som handläggs med utökat planförfarande eller innebär investeringskostnader för 
kommunen, samt om ärendet bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

5. Avsteg 

Dessa policys får frångås om det är nödvändigt för att på ett ändamålsenligt sätt kunna 
genomföra en detaljplan. Avsteg får aldrig ske vad avser uttag av säkerhet och gatukostnader. 
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2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 20 Ärende KS 2020/1422

Inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige konstaterar att länsstyrelsen genomfört tillsynen utan 
att rikta någon anmärkning mot kommunens överförmyndarverksamhet.

Ärendet

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet. Handläggningen av överförmyndarärenden har 
ett gemensamt kontor för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalen. Inspektion av verksamheten genomfördes av 
Länsstyrelsen den 26 oktober och den 2 november 2020.
 
Länsstyrelsen skriver i sitt protokoll att enheten bedriver en generellt god 
verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor 
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som 
krävs för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som 
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn.
 
Vansbro kommun har totalt 99 aktiva ärenden, varav sex är förvaltarskap 
och 38 förmynderskap. Fyra av förmyndarskapen ligger som ärenden med 
särskild kontroll. Det har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 
750.159 kronor, varav kommunens kostnad för dessa är 319.503 kronor. 
Ställföreträdare i kommunen förvaltar tillsammans 760.597 kronor.
 
Av Vansbro kommuns ärenden valde länsstyrelsen att granska två slumpvist 
utvalda akter. En akt med förvaltarskap och en akt med godmanskap. 
Granskningen gav ingen anmärkning.

Förslag

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige konstaterar att länsstyrelsen genomfört tillsynen utan 
att rikta någon anmärkning mot kommunens överförmyndarverksamhet.

Beslutsunderlag

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2021-01-12
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2021-01-12 KS 2020/1422 

Enhetschef Agneta Jansson   
agneta.jansson@vansbro.se   
Tel: 0281-75013   

 
 Kommunfullmäktige 
 

Inspektion av Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att länsstyrelsen genomfört tillsynen utan att rikta 
någon anmärkning mot kommunens överförmyndarverksamhet.  

Ärendet 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet. 
Handläggningen av överförmyndarärenden har ett gemensamt kontor för kommunerna 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Inspektion av verksamheten 
genomfördes av Länsstyrelsen den 26 oktober och den 2 november 2020.  

Länsstyrelsen skriver i sitt protokoll att enheten bedriver en generellt god verksamhet 
och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid inspektionstillfället, 
konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor vikt att överförmyndarenheten 
har de resurser och den bemanning som krävs för att kunna hantera så väl löpande 
ärendehantering som kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn. 

Vansbro kommun har totalt 99 aktiva ärenden, varav sex är förvaltarskap och 38 
förmynderskap. Fyra av förmyndarskapen ligger som ärenden med särskild kontroll. 
Det har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 750.159 kronor, varav 
kommunens kostnad för dessa är 319.503 kronor. Ställföreträdare i kommunen förvaltar 
tillsammans 760.597 kronor. 

Av Vansbro kommuns ärenden valde länsstyrelsen att granska två slumpvist utvalda 
akter. En akt med förvaltarskap och en akt med godmanskap. Granskningen gav ingen 
anmärkning. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Överförmyndare 
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2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 21

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.

Ärendet

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

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

med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att 

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

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

ingen anledning till varför den inte beretts färdigt.

 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 

våren och ett under hösten.

Förslag

Ordförandens förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.

Beslutsunderlag

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-01-27
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Sekretariat 
Kommunsekreterare Mikael Granath 
mikael.granath@vansbro.se 

Tel: 0281-75008 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2021-01-27 
Ärende 

KS 2021-00059  

 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt. I enlighet 
med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen 
godkändes. I de fall det inte har gått ett år sedan motionen godkändes, ges 
ingen anledning till varför den inte beretts färdigt.  

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 
våren och ett under hösten. 

Bakgrund 

Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 

1. Motion om tidsbegränsade förordnanden (KS 2019/404) 
Motionärer: Nall Lars-Göran Andersson, Kurt-Lennart Karlsson (V) 
Godkändes: 2019-05-27 
 
Anledning till att motionen inte besvarats är att kommunstyrelsen 
återremitterat ärendet för att invänta pågående omorganisation. 
Motionen ska åter behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 13 mars 2021. 
 

2. Motion om digitala läkemedelsautomater (KS 2020/1362) 
Motionärer: Nall Lars-Göran Andersson, Kurt-Lennart Karlsson (V) 
Godkändes: 2020-11-19 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-01-27 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2021-01-22 KS 2020/1362 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Lis Frost Danielson 

  

Lis.frost-danielsson@vansbro.se   
Tel: 0281-75 174   

 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Digitala hjälpmedel i form av läkemedelsautomater i omsorgen 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen ” Motion om digitala hjälpmedel i form av 
läkemedelsautomater i omsorgen”  

Ärendet 

Motion om digitala hjälpmedel i form av läkemedelsautomater i omsorgen har 
inkommit där motionären yrkar att Vansbro kommun inför läkemedelsautomater inom 
omsorgen. 

Bakgrund 

När personer är ordinerad läkemedel kan intaget/överlämnandet hanteras på flera (tre) 
olika sätt. 

1. Egenvård: Personen klarar sin läkemedelshantering helt på egen hand, dvs. är helt 
självständig och behöver ingen hjälp. 

2. Egenvård med handräckning: Personen har kännedom om när och vilka läkemedel 
som den är ordinerad och skall ta. Behovet är att personen behöver praktisk hjälp med 
att öppna till exempel läkemedelsburkar/dosetter/dospåsar på grund av till exempel 
svaghet eller skakighet i händerna.  

3. Delegerad läkemedelshantering: Personen har bedömts av hälso- och sjukvården att 
den inte klarar sin läkemedelshantering självständigt oftast på grund av kognitiv svikt 
eller annat sjukdomstillstånd. 

Vid ordination av läkemedel ska ordinatör utföra egenvårdsbedömning (enl. HSLF-FS 
2017:16) för att bedöma personens förmåga att hantera sina läkemedel, detta för att 
säkerställa en patientsäker läkemedelshantering.  

När bedömningen är egenvård (enl. punkt 1 ovan) är personen helt självständig och då 
behövs inga insatser från kommunen kring läkemedelshanteringen. 

När bedömningen blir egenvård och personen är i behov av praktisk hjälp (enl. punkt 2 
ovan) för att kunna ta sina läkemedel enl. ordination blir det aktuellt med handräckning 
av egenvården. Handräckningen utförs av kommunens personal. I dessa fall kan 
ordinatör göra bedömning om en automat skulle kunna göra patienten mer självständig. 
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Vid delegerad läkemedelshantering (enl. punkt 3 ovan) övertar hälso- och sjukvården 
ansvaret för läkemedelshanteringen från ordination, administrering till överlämnande av 
läkemedlen. I dessa fall skulle en automat strida mot gällande regelverk för delegerad 
hälso- och sjukvård (enl. SOSFS 1997:14) 

Konsekvenser 

Konsekvenserna ser olika ut beroende på vilket behov den enskilde har för att kunna 
hantera sina läkemedel. 

För personer enl. punkt 1 ovan finns inget behov alls och därmed är det inte aktuellt 
med någon läkemedelsautomat. 

För personer enl. punkt 2 ovan skulle det kunna vara aktuellt med en 
läkemedelsautomat. Som läget är idag rör det sig inte ens om en handfull personer det 
handlar om. Det skulle inte bli kostnadseffektivt att använda sig av dessa 
läkemedelsautomater för dessa personer. En ytterligare aspekt är att det är Region 
Dalarna, primärvården i Vansbro som ansvarar för dessa personers 
läkemedelshantering. 

För personer enl. punkt 3 ovan är läkemedelsautomater inte ett alternativ då det skulle 
strida mot gällande regelverk.  

Slutsats 

Slutsatsen är att användandet av läkemedelsautomater varken skulle vara 
kostnadseffektiva eller erbjuda en bättre vårdkvalitet på de insatser som görs i Vansbro 
kommun. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska rekommenderar att kommunstyrelsen avslår motion 
om digitala hjälpmedel i form av läkemedelsautomater i omsorgen. 

Beslutet expedieras till: 

MAS, Lis Frost Danielson, lis.frost-danielsson@vansbro.se 

Socialchef, Elisabeth Hekkala, elisabeth.hekkala@vansbro.se 
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 19 Ärende KS 2020/1362

Motion om digitala läkemedelsautomater

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen ” Motion om digitala hjälpmedel i 
form av läkemedelsautomater i omsorgen”

Ärendet

Motion om digitala hjälpmedel i form av läkemedelsautomater i omsorgen 
har inkommit där motionären yrkar att Vansbro kommun inför 
läkemedelsautomater inom omsorgen.

Förslag

Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen ”Motion om digitala hjälpmedel i 
form av läkemedelsautomater i omsorgen”

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag mot Torsten 
Larssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Torsten Larssons (KD) förslag.

Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, tjänsteutlåtande 2021-01-22
Motion, 2020-10-29






