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Till
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organisationsnummer 212000-2130

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet
i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat
om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av KPMG AB som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna samlade bedömning är att resultatet 1 de]årsrapporten är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om avseende de finansiella
målen eftersom samtliga mål har uppnåtts.

Avseende verksamhetsmålen bedömer revisorerna att resultatet i
delårsrapporten inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om
eftersom inget av dem har uppnåtts.
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1 Sammanfattning 

Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för 
sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 26,7 mkr, vilket är 31,2mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader har 
minskat samtidigt som skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning ökat.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 18,3 mkr, vilket är 16,6 mkr högre än 
budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för 
helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Årets 
nettokostnader bedöms bli ca 5,9 mkr lägre än budget samtidigt som 
skatteintäkterna, generella bidrag och utjämning förväntas öka med 9,8 mkr. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 18,2 mkr för år 2020. Kvar 
att återställa av tidigare års underskott beräknas till 10,6 mkr. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning förutom vad gäller avsaknad om information om 
kommunkoncernen i förvaltningsberättelsen.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då samtliga mål uppnås. Någon 
prognos för målen lämnas inte i anslutning till redogörelsen. 

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen då inget av de strategiska 
målen bedöms vara uppfyllda. Någon prognos för helåret 2020 presenteras inte i 
delårsrapporten. 

2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
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2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är 
förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  
  

 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17 förutom vad gäller information om kommunkoncernen som ska redovisas under 
respektive avsnitt i delårsrapporten. 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Kommunfullmäktige har för 2020 fastställt strategiska mål som är indelade i fyra 
perspektiv.  

• Medborgare och kunder 

• Framtidstro och utveckling 

• Medarbetare 

• Ekonomi 
Till de fyra perspektiven har kommunen kopplat strategiska mål och indikatorer för att 
kunna mäta måluppfyllelsen och det är kommunfullmäktige som fattar beslut om de 
övergripande fyra perspektiven och de strategiska målen.  
Kommunstyrelsen sammanfattande bedömning i delårsrapporten sker genom att man 
markerat måluppfyllelsen för de strategiska målen och man konstaterar att resultatet 
enligt delårsbokslutet inte uppnås fullt ut. Resultatutfallet måste förbättras och en 
effektivisering av verksamheten måste ske. 
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen 
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas 
för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag 
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gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har 
utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 

3.2.1 Finansiella mål 

I den av fullmäktige fastställda Strategisk plan för 2020-2022 med Budget 20207 finns 
fyra finansiella mål som är avgörande för en ekonomi i balans. 
Nedan framgår kommunens bedömning av måluppfyllelsen (texterna är ej exakta citat). 

Mål  Måluppfyllelse enligt delårsrapport 

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad 
budget 

Verksamheten bedrivs inom tilldelad 
budgetram 

Målet bedöms som uppnått. 

Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt 
än skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 

Kommunens nettokostnad har minskat med 
5,7 % samtidigt som skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning har ökat med 5,9 % 

Målet bedöms som uppnått. 

Kommunen ska endast lånefinansiera stora och 
långsiktiga investeringar, det vill säga där det är 
rimligt att kostnaderna för investeringen ska 
bäras även av kommande generationer  

Upplåningen uppgår till 145 mkr per 2020-08-
31. Skulden är oförändrad jämfört med årets 
början. 

Målet bedöms som uppnått. 

Ed Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. 
pensionsförpliktelser)  

Soliditeten var 31 augusti 12 procent, vilket 
är en procentenhet bättre än motsvarande 
period 2019. Vid senaste årsbokslutet 
uppgick soliditeten till 8 %. 

Målet bedöms som uppnått. 

 
Kommunens mål om att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade ramar stämmer på 
totalnivå för kommunstyrelsen enligt driftsredovisningen. Utfallet visar att enheten för 
Socialt stöd och omsorg överskridit sin budgetram med -7,3 mkr i delårsbokslutet. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då samtliga mål uppnås. Någon 
prognos för målen lämnas inte i anslutning till redogörelsen. 

 
7 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-12-16 
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3.2.2 Verksamhetsmål 
Totalt finns 21 nämndmål kopplade till de strategiska målen. I delårsrapporten finns en 
sammanställning över måluppfyllelse under perioden och med bedömning av hur 
kommunen har uppfyllt de fastställda målen. Tre av målen har uppnåtts. Sex av målen 
har inte uppnåtts. Övriga tolv mål har en markering som delvis uppfyllt. 
I likhet med föregående år sker bedömningen av måluppfyllelsen genom en beskrivning 
och utvärdering av årets verksamhet.  
I den strategiska planen finns i inga målvärden fastställda som visar när man har uppnått 
ett mål eller inte. I beskrivningen av målen finns snarare en beskrivning av vad man vill 
uppnå och hur man ska arbeta för att nå målen. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål då inget av de strategiska 
målen bedöms vara uppfyllda. Någon prognos för helåret 2020 presenteras inte i 
delårsrapporten. 

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 18,3 mkr.  
Det finns totalt 28,8 mkr i underskott från tidigare år att återställa. Om prognosen infrias 
kommer det endast att vara underskott från 2019 som återstår att återställa under de 
kommande två åren.  
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt 
vår bedömning inga noterade felaktigheter.  
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3.4 Resultaträkning 

 
Resultatet per 2020-08-31 uppgår till 26,7 mkr vilket är ca 24 mkr bättre än budget för 
perioden. I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna minskat med 16,3 mkr 
vilket motsvarar -5,8 %.  
Bland intäkterna har hyresintäkter minskat ca 13 mkr genom att man under förra året 
hyrde ut bioenergianläggningen men sedan sålde den i slutet av året. Driftbidrag från 
staten har ökat med 6,5 mkr samtidigt som bidrag för asylsökande har minskat ca 2,2 
mkr och bidrag från Försäkringskassan har minskat 1,4 mkr. Ersättning från Staten för 
sjuklönekostnader på grund av pandemin ingår i årets intäkter med ca 3,0 mkr och 
ersättning för merkostnader ingår med ca 3,9 mkr. Försäljning av verksamhet har ökat 
ca 1,4 mkr jämfört med föregående år.  
Lämnade bidrag har minskat med 2,9 mkr och där ingår bidrag till kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna. Köp av huvudverksamhet har minskat 17,1 mkr. I posten 
ingick tidigare driftsbidrag till VDUF vilket påverkar minskningen. Personalkostnader är 
ca 5,8 mkr högre än budget och ca 6,5 mkr högre än förra året. Ökningen påverkas av 
att tidigare anställda i VDUF nu är anställda i kommunen. Kostnaderna för den 
tillkommande personalen motsvarar ca 15 mkr t.o.m. augusti vilket gör att övriga 
personalkostnader minskat i jämförelse med föregående år. Avskrivningar är ca 0,3 mkr 
lägre än budget och ca 8,9 mkr lägre än förra året då avskrivningar av 
bioenergianläggningen ingick. 
Resultatet har påverkats negativt av att skatteintäkter är ca 5,0 mkr lägre än budget. 
Utfallet för övriga stadsbidrag och utjämning ligger 11,1 mkr högre än budget för 

Belopp i Mkr 2020-08-31 2019-08-31 Budget 2020 Prognos 2020  2019-12-31

Verksamhetens nettokostnader -267,0 -283,3 -428,8 -422,9 -406,4 
Förändring i %, jmf med 
föregående år -5,8 3,3 5,5 4,1 -4,0 

Skatteintäkter och statsbidrag 294,6 278,2 432,9 442,7 417,4
Förändring i %, jmf med 
föregående år 5,9 2,2 3,7 6,1 2,3

Finansnetto -0,9 0,6 -2,4 -1,5 -30,4 

Extraoridnära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,1 

Årets resultat 26,7 -4,5 1,7 18,3 -35,5 

Nettokostnader i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 90,6 101,8 99,1 95,5 104,6
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perioden. Generella bidrag från staten som beslutats och utbetalats under året pga. 
pandemin uppgår i delårsbokslutet till 8,2 mkr och i prognosen med ca 12 mkr.  
I prognosen för 2020 förväntas kommunen redovisa ett överskott med 18,3 mkr vilket 
ger en avvikelse mot budget med 16,6 mkr. Verksamhetens intäkter förväntas öka med 
22,7 mkr och verksamhetens kostnader med 16,8 mkr. Skatteintäkter, bidrag samt 
utjämning förväntas öka med 9,8 mkr. 
Styrelse och nämnderna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 9,8 mkr. 
Förra året var avvikelsen -16,7 mkr. De största positiva avvikelserna finns för utbildning, 
kultur, fritid med 7,8 mkr, kommunkansli och intern service 3,6 mkr och till KS förfogande 
1,6 mkr. Negativ avvikelse finns med 7,3 mkr för socialt stöd och omsorg. Enligt 
prognosen kommer samtliga verksamheter att redovisa överskott mot budget förutom 
socialt stöd och omsorg med -5,6 mkr och BRAND med -0,3 mkr. 

3.5 Balansräkning  

 
Årets balansomslutning påverkas av fortsatta investeringar i stadsnät med ca 5 mkr och 
investeringar i invallning Vansbro med ca 2 mkr. Övriga fordringar har ökat bland annat 
på grund av fordringar på staten på grund av pandemin. Likvida medel har ökat med ca 
18 mkr och saldot påverkas av periodens positiva resultat och utbetalningar från staten 
för extra bidrag pga. pandemin. 
Kortfristiga skulder är ca 10,4 mkr lägre än vid senaste årsbokslut. I jämförelse med förra 
årets delårsbokslut så har dem minskat med 22,6 mkr. Minskningen i jämförelse med 
förra året beror på att man i fjol hade en kortfristig skuld för ett lån som skulle amorteras 
med 25 mkr. I övrigt beror minskningen i jämförelse med årsbokslutet till övervägande 

Belopp i Mkr

2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31

Balansomslutning 499,4 479,3 511,7

Redovisat eget kapital 202,9 176,3 207,3

Ansvarsförbindelse 139,3 139,7 148,0
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse 63,6 36,6 59,3

Redovisad soliditet 41% 37% 41%

Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförplik telse 13% 8% 12%
Omsättningstillgångar 179,2 154,8 83,1
Kortfristiga skulder 78,2 88,6 100,8
Balanslikviditet 229% 175% 82%

Kommunen
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del på lägre upplupna personalkostnader. Upplupna personalskulder är normalt som 
lägst i augusti för att sedan öka under hösten. 
Vansbro kommuns årsbudget för investeringar 2020 framgår inte av 
investeringsredovisningen. Till och med augusti har kommunen investerat 8,5 mkr. 
Prognos för året framgår inte av investeringsredovisningen men oförbrukad del av den 
totala budgeten redovisas.  

3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som 
ska bedömas.  
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande bolag 
som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:  

Kommun/Bolag mkr Andel  Resultat  
2020-08-31 

Vansbro kommun  26,7 
Vansbro Teknik AB  100 % 0,0 
Dala Vatten och Avfall AB 25 % 0,5 
Stiftelsen Vansbrohem 100 % -0,5 
Västerdalarnas Utbildningsförbund 46,17 % -0,7 
Brandkåren Norra Dalarna 12,6 % -2,1 
  25,7 

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp 
som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning 
motsvarar ägd andel i företaget.  

Det har enligt erhållen rapport inte skett någon förändring av redovisningsprinciper inom 
dotterföretagen under året.  
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3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR 
och RKRs rekommendationer. Vi bedömer däremot att uppgifterna om 
säsongsvariationer och/eller cykliska effekter saknas.  
I avsnittet om redovisningsprinciper redogör kommunen för rättelser av fel. Kommunen 
har sedan tidigare redovisat intäkter i form av anslutningsavgifter till fibernät som en 
förutbetald intäkt. Med den nya redovisningslagen är det klarlagt att anslutningsavgifter 
till fibernät ska redovisas som en intäkt det år intäkten erhålls. Om man vid en analys 
kan konstatera att fibernätet inte har ett årligt positivt kassaflöde ska det göras en 
värdering av investeringen och eventuellt måste en nedskrivning ske. Detta arbete 
pågår och kommer att vara klart till årsbokslutet och en rättelse görs i årsredovisningen 
2020. 
 
Vansbro den 9 november 2020 
 
 
 
Margareta Sandberg    Johan Malm 
Auktoriserad revisor    Kommunal yrkesrevisor 

KPMG AB      KPMG AB 
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Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 88 Ärende KF 2020/42

Interpellation angående föreningsbidrag till vissa 
föreningar med anledning av covid-19 

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 december 2020.

Ärendet
Ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner, 
interpellationer och frågor.
 
Interpellation från Kurt-Lennart Karlsson (V) till kommunstyrelsens 
ordförande Stina Munters (C):
”Ett flertal kommuner, vi kan nog säga det stora flertalet, har på grund av 
den rådande Corona situationen och de restriktioner som föreligger infört en 
” fond” där ideella föreningar som ej kunnat genomföra arrangemang som är 
en betydande del av deras inkomster, kan söka ekonomiskt stöd ifrån.
 
Idrottsföreningar, kulturarrangemang, hembygdsföreningar och liknande 
kan söka stöd från de av statsmakten skapade stödformer.
 
Byaföreningar och andra ideella föreningar som i sin verksamhet har 
arrangemang som i vår kommun är ett viktigt inslag av kommunens 
marknadsföring har tvingats ställa in sina arrangemang sedan april i år. 
Dessa arrangemang är en betydande del av dessa föreningars ekonomi och 
avgörande för deras framtid och överlevnad.
 
Vi hoppas därför att det i Vansbro kommun tillskapas en fond där 
föreningar som inte är idrotts – kultur- hembygds eller liknande förening 
som kan söka anslag ur de av statsmakten tillskapade stödfonder, har 
möjlighet att söka stöd från kommunen för de uteblivna inkomsterna som 
grundar sig på de restriktioner och rekommendationer som råder pga. covid 
19.
 
Hur ser den styrande majoriteten på tillskapandet av en sådan fond för att 
stödja de föreningar som idag kämpar för att överleva på grund av inställda 
arrangemang.”

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges 
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Ärende 

Kommunstyrelsen 2020-11-16 KF 2020/42 

Ordförande Stina Munters   
Stina.munters@vansbro.se   
Tel: 0281-75001   

 

  KOMMUNFULLMÄKIGE 
 

Svar på interpellation angående föreningsbidrag till vissa 
föreningar med anledning av covid-19 
Interpellationen inlämnades av Kurt Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 2020-10-21. 

Under våren 2020 drabbades Sverige av Corona-pandemin. Restriktioner har införts av 

Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen. Ett exempel på restriktioner är 

förbudet mot offentliga tillställningar med fler än 50 personer samt bestämmelser om att 

hålla avstånd, s k social distansering. Detta har haft till följd att många planerade 

arrangemang som till exempel cuper, matcher, midsommarfirande, konserter, festivaler 

och utställningar har fått ställas in eller skjutas på framtiden. 

Det har funnits statliga stöd att söka för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet, 

dels direkt till Riksidrottsförbundet, dels genom Dalarnas lokalavdelning av 

Riksidrottsförbundet 

För verksamma inom kulturområdet har Kulturrådet administrerat statligt stöd och 

Region Dalarna har haft visst stöd som kunnat sökas. 

Föreningsbidragen som kommunen betalar till föreningar inom kommunen kommer inte 

reduceras med anledning av svårigheter att genomföra aktiviteter, nivån kommer hållas 

enligt 2019 års verksamhet. 

En kommunal fond/bidrag för föreningar som inte är idrotts-, kultur-, hembygds- eller 

liknande föreningar kan vara möjligt att tillskapa men bedömning bör då göras av flera 

olika aspekter.  

Hur fonden/bidraget ska finanserias måste också lösas då det inom kommunen inte finns 

några andra bidrag som kan omfördelas för detta ändamål. 

Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag lyfta denna fråga på kommande möte 

med kommunstyrelsen för ställningstagande om hur frågan hanteras vidare. 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Interpellation 

Stina Munters

Ett flertal kommuner, vi kan nog säga det stora flertalet, har på grund av den rådande 
Corona situationen och de restriktioner som föreligger infört en ” fond” där ideella 
föreningar som ej kunnat genomföra arrangemang som är en betydande del av deras 
inkomster, kan söka ekonomiskt stöd ifrån.

Idrottsföreningar, kulturarrangemang, hembygdsföreningar och liknande kan söka stöd från 
de av statsmakten skapade stödformer. 

Byaföreningar och andra ideella föreningar som i sin verksamhet har arrangemang som i vår 
kommun är ett viktigt inslag av kommunens marknadsföring har tvingats ställa in sina 
arrangemang sedan april i år. Dessa arrangemang är en betydande del av dessa föreningars 
ekonomi och avgörande för deras framtid och överlevnad.

Vi hoppas därför att det i Vansbro kommun tillskapas en fond där föreningar som inte är 
idrotts – kultur- hembygds eller liknande förening som kan söka anslag ur de av statsmakten 
tillskapade stödfonder, har möjlighet att söka stöd från kommunen för de uteblivna 
inkomsterna som grundar sig på de restriktioner och rekommendationer som råder pga. 
covid 19.

Hur ser den styrande majoriteten på tillskapandet av en sådan fond för att stödja de 
föreningar som idag kämpar för att överleva på grund av inställda arrangemang.

Vänsterpartiet 

Kurt Lennart Karlsson



 Sid 1 (14) 

  

 

Utredning om 
bostadsförsörjning i  
Vansbro kommun 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 November 2020 

mikgra0218
Skrivmaskin
6.



 Sid 2 (14) 

  

Utredning om bostadsförsörjning i Vansbro kommun 
Kort om uppdraget 
Vansbro kommun har fått signaler från företag och privatpersoner att bostadsmarknaden i 
kommunen har försämrats, att det är en generell bostadsbrist och att bristen är störst vad 
gäller hyreslägenheter. Man ser en risk för att den bostadsbrist som företagen upplever kan bli 
ett hinder för deras tillväxt och framtida arbetstillfällen. Vansbro kommun har anlitat 
Framväxtbolaget i Dalarna för att reda ut frågeställningen om nuvarande behov och hur 
framtidens bostadsmarknad bör se ut för att svara upp mot utvecklingen av kommunen. 
Utredningen ska även belysa följande: 

 Utbud av hyreslägenheter (och bostadsrätter) i Vansbro inklusive hyresnivåer och 
utveckling av vakanser samt utbud och aktivitet på fastighetsmarknaden i övrigt (inkl 
villatomter). 

 Intervjuer med medarbetare och chefer på Lyko och de andra växande företagen i 
Vansbro kommun kring deras önskemål om boende. 

 Inventering av andra landsbygdskommuner med förutsättningar som liknar Vansbro 
kommuns, där man har nyproducerat hyreslägenheter eller bostadsrätter, hur har den 
processen har sett ut och vilka effekter har den fått i form av byggkostnader, 
hyresnivåer, vakanser, "flyttkedjor"1 och eventuellt behov av nedskrivning2? Vilken 
invånarkategori har man byggt för? 

 Samhällsekonomisk analys som visar värdet av en inflyttare för kommunen 
(skatteintäkter, utjämningsbidrag, kostnader). Kan det vara så att själva bostadsbygget 
blir en förlust, men att det i slutänden ändå blir en samhällsekonomisk vinst? 

 Vilka blir följderna om man avstår från att nyproducera lägenheter? 

I utredningen har vi haft samtal med uppdragsgivaren och Stiftelsen Vansbrohem, tagit fram 
statistik om bostadsmarknaden i Vansbro kommun, intervjuat några av kommunens största 
arbetsgivare om deras rekryteringssituation och framtidsplaner. Vi har också intervjuat 
medarbetare på några av kommunens större företag om arbetsgivarens och medarbetarnas 
önskemål om bostäder. Dessutom har vi gjort en analys av vilka landsbygdskommuner i Sverige 
som har nyproducerat bostäder och undersökt deras process fram till byggnation samt 
intervjuat representanter för kommun och bostadsbolag i tio kommuner. Vi har också haft 
kontakt med Småkom, Sveriges Kommuner och Regioner och Länsstyrelsen Dalarna om 
bostadsbyggande.3 

 
1 En flyttkedja uppstår när man bygger nya bostäder och de som flyttar in i denna lämnar en annan bostad efter sig, 
där någon annan flyttar in. Flyttkedjan kan pågå i många fler led, t ex genom att ett äldre som flyttar in i en lägenhet 
säljer sin villa till ett yngre par som i sin tur då lämnar en hyreslägenhet där det då flyttar in en ny hyresgäst. 
2 Nedskrivning av det bokförda värdet kan bli en konsekvens av att byggkostnaden överskrider fastighetens 
marknadsvärde. Mer om detta längre fram i rapporten.   
3 Vi har haft intervjuer/dialog med följande personer/organisationer; Oskar Lundgren näringslivschef Vansbro 
kommun, Per-Erik Nilsson samhällsbyggnadschef Vansbro kommun, Emma Hogander bygglov Vansbro kommun, 
Jörgen Israelsson vd Stiftelsen Vansbrohem, Jan-Ove Östbrink bostadspolitisk expert på Sveriges Kommuner och 
Regioner, Småkom, Erik Lindén fabrikschef Orkla i Vansbro, Per-Erik Amndersson Rågsveden Trä, Fredrik Bertils 
Edvin Larssons Mekaniska, Rickard Lyko och ytterligare ca tio medarbetare på Lyko AB, Orsabostäder, 
Malåbostaden, Pajala kommun, Krambo, Ljusdalshem, Alfta-Edsbyn Fastighets AB, Norra Dalarnas Fastighets AB, 
Torsby Bostäder, Munkfors kommun, Karlsborgs kommun, Värmland Invest, Olov Karls. All statistik har hämtats 
från SCB. 
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Slutsatser och sammanfattning av rekommendationer 
Vansbro kommun har de senaste åren haft en mer positiv befolkningsutveckling än SCB har 
prognosticerat och det finns en tilltagande bostadsbrist i kommunen. Flera av kommunens 
större företag har en tydligt ökande sysselsättning och ökningen är allra störst i Lyko som, trots 
rekrytering av flera hundra anställda de senaste åren, förutspår en ännu starkare ökning fram 
till år 2023. Av de som anställs i företagen kan 10-30 procent komma att vilja flytta till- och 
söka en bostad i Vansbro. Detta kommer att öka bostadsbristen och försvåra rekrytering till 
företagen. Det finns ett antal landsbygdskommuner i svaga lägen i landet som har 
nyproducerat lägenheter till rimliga kostnader och med små hyresförluster. Vansbro bedöms 
ha minst lika goda förutsättningar som flera av de kommunerna att också göra det och att få 
till ”flyttkedjor” som frigör annat boende. Kommunen får även vissa positiva ekonomiska 
konsekvenser av en inflyttning, genom ökande statliga utjämningsbidrag.  

För att lyckas med nyproduktion och ta en så liten risk som möjligt krävs dock politisk 
beslutsamhet, att man kan lär av andra kommuners processer och att man har en nära dialog 
med kommunens större företag.  

Det räcker inte med att nyproducera ett antal lägenheter. Man måste dessutom, i samspel 
med företagen, underlätta för bostadssökande att hitta olika typer av boende beroende på 
behovet hos inflyttaren.  

Vansbro kommun rekommenderas att: 

- Verka för nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus i centralt läge med ”tillräckligt 
god” standard så snart som möjligt. 

- Söka kontakt i processen med jämförelsekommunerna för att få råd och stöd i 
processen kring nyproduktion. 

- Planera fram fler tomter i bra lägen (helst utsikt och/eller strandnära). 
- Fortsätta att regelbundet inventera tomma hus (och rum/stugor) och erbjuda dessa 

fastighetsägare stöd och guidning vid en eventuell försäljning. 
- Planera fram fler tomter för flerbostadshus i bra (centrala) lägen 
- Se till att det finns en tydlig exponering av allt möjligt boende (allt från rum till gårdar) 

så att nya medarbetare/invånare ”får tag på det” 
- Bjuda in Lyko till en scenarioplanering 
- Utforma ett tydligt erbjudande och information från Vansbro kommun till nya invånare 

och nya medarbetare i företagen. 
- Tydligt skylta/annonsera tomter och nyproducerade lägenheter mot rv 26/E16 och på 

webben. 
- Enas politiskt om en tydlig plan för processen som följs upp såväl politiskt4 som i den 

blivande fokusgruppen för bostäder. 

  

 
4 Inklusive styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem 
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Vilket är kommunens ansvar för bostadsförsörjning? 
Varje kommun har enligt bostadsförsörjningslagen ansvar att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder. Tillgång till bra bostäder och boendemiljöer för alla är 
grunden till välfärd och tillväxt i en kommun. 

Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer i ett 
separat dokument (alltså inte som ett tillägg till exempelvis den kommunala översiktsplanen). 
Tanken är att riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara vägledande när kommunen i 
översiktsplaneringen bedömer bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen innehålla kommunens bostadspolitiska mål, 
medel och ambitioner för bostadsbyggande och för utveckling av bostadsbeståndet samt hur 
kommunen ska verka för att nå uppsatta bostadspolitiska mål.  

I riktlinjerna ska kommunen ta ställning till hur man ska använda de verktyg som finns och på 
vilket sätt kommunen ska verka för att nå uppsatta bostadspolitiska mål. Utöver detta ska 
riktlinjerna innehålla uppgifter om hur man tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Fakta om bostadsbestånd, utbud, efterfrågan, priser, hyresnivåer och tomter i 
Vansbro kommun 

Antal fastigheter i Vansbro kommun 
Typ år 2013 år 2019 
småhus 2493 2567 
lgh i flerbostadshus 777 782 
övriga hus 43 50 
specialbostäder 137 143 
Fritidshus 1832 1930  

Av det totala antalet permanentbostäder så är andelen lägenheter 23 procent. (Som en 
jämförelse så har Gagnef 10 procent lägenheter och Malung Sälen 21 procent.)  

Vansbro kommun har vid några tillfällen (senast 2016-2017) inventerat tomma hus och 
undersökt om ägarna är intresserade av att sälja fastigheten. Intresset för försäljning har dock 
varit svalt. 

Vansbrohems lägenhetsbestånd (år 2020) 

Kommundel Antal lgh 
Vansbro 444 st 
Dala-Järna 138 st 
Nås 56 st 
Äppelbo 65 st 
Summa 703 st 

Detta innebär att övriga fastighetsägare i kommunen (inkl bostadsrättsföreningar) förvaltar ca 
80 lägenheter.  
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Utveckling småhuspriser i Dalarnas kommuner 

Kommun 
Antal 

köp Medelpris 
Prisutv 1 

år 
Prisutv 5 

år 
Prisutv 10 

år 
Prisutv 20 

år 
Avesta 152 1 535 12% 69% 78% 211% 
Orsa 40 1 424 12% 53% 66% 231% 
Älvdalen 40 1 156 11% 52% 66% 153% 
Vansbro 51 703 11% 38% 63% 109% 
Säter 96 1 844 10% 57% 112% 277% 
Gagnef 101 1 437 9% 63% 102% 256% 
Mora 133 1 835 9% 56% 71% 233% 
Malung-Sälen 98 1 589 7% 51% 58% 157% 
Hedemora 158 1 288 5% 66% 84% 221% 
Leksand 126 2 315 5% 55% 64% 219% 
Rättvik 82 1 646 2% 58% 64% 248% 
Smedjebacken 112 1 300 2% 50% 65% 154% 
Falun 374 2 660 2% 39% 75% 273% 
Borlänge 302 2 373 2% 30% 71% 248% 
Ludvika 218 1 321 -2% 34% 64% 154% 

Sett över en tidsperiod på 20 år har Vansbro kommun haft länets svagaste prisutveckling. På 
10 år ligger Vansbro på plats 14 av 15. På 5 år på plats 13 av 15 och det senaste året är det 
bara tre kommuner i Dalarna som har haft en starkare prisutveckling än Vansbro kommun. 
Trots prisökningen det senaste året så har Vansbro kommun länets i särklass lägsta 
småhuspriser. 

 

Hyresnivåer i lägenheter i Dalarnas kommuner 2016 och 2020 
 
Kommun 2016 2020 Hyresutveckling 2016-2020 
Falun 994 1081 9% 
Leksand 968 1058 9% 
Hedemora 984 1042 6% 
Ludvika 931 1037 11% 
Gagnef 900 1035 15% 
Borlänge 953 1008 6% 
Avesta 881 1005 14% 
Malung-Sälen 922 989 7% 
Säter 901 984 9% 
Rättvik -.. 956 ingen uppgift 
Smedjebacken 881 947 7% 
Älvdalen 906 942 4% 
Orsa 905 934 3% 
Vansbro 836 930 11% 
Mora -.. 919 ingen uppgift 

Vansbro har alltså (enligt SCB) länets näst lägsta hyror. Det är dock bara i två kommuner som 
hyrorna har stigit mer än i Vansbro kommun de senaste fyra åren. (Ovanstående siffror säger 
inget om vilken standard lägenhetsbeståndet har i de olika kommunerna.) 
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Stiftelsen Vansbrohem har en hyreskö på ca 200 personer. I den finns dock både personer som 
inte är hyresgäster idag och befintliga hyresgäster som vill byta bostad. Det är också oklart hur 
många av personerna i kön som är aktivt sökande. Vansbrohem håller på att utveckla sitt 
kösystem för att få en bättre överblick. De arbetsgivare som anställer flest medarbetare just nu 
uppger att de relativt ofta får information från medarbetarna att de dels har svårt att hitta en 
hyreslägenhet inom rimlig tid och dels att de medarbetarna anser att många hyreslägenheter 
har (för) låg standard. 

Tomter- utbud och marknad 
Det finns ingen allmänt tillgänglig statistik på tomter för villabyggande, men man kan 
konstatera att utbudet av tomter på kommunal mark är mycket begränsat och att de tomter 
som erbjuds ligger i (för) svaga lägen. Man kan generellt säga att om man bygger ett nytt 
enfamiljshus och inte omedelbart efter nybyggnationen ska tappa en stor del av de pengar det 
kostade att uppföra huset så måste husets läge vara mycket attraktivt. Det finns därför ett 
behov av att utveckla nya tomter i attraktiva lägen och att inventera om det finns privat 
tomtmark till salu i sådana lägen. Till sist finns det också ett behov av att utveckla en tydlig 
kommunikation av utbudet av tomter och bostäder. Det finns inte heller några byggklara 
(attraktiva) tomter för nyproduktion av flerbostadshus. 

 

Sammanfattning bostadsbestånd, utbud, efterfrågan, priser, hyresnivåer och tomter 

Sammanfattningsvis är alltså både lägenhetshyror och småhuspriser, även om de har stigit mer 
än i andra dalakommuner, fortfarande mycket låga i Vansbro kommun och Stiftelsen 
Vansbrohem är helt dominerande på hyresmarknaden. Det finns också en brist på mark i 
attraktiva lägen för nybyggnation av småhus.  
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Utveckling av sysselsättning och befolkning i Vansbro kommun 

 

Här kan man se att invånarantalet, trots en del variationer uppåt och nedåt längs vägen, inte 
har förändrat sig nämnvärt från 2010 till 2020. Den markanta ökningen 2015-2016 beror på 
flyktingvågen under de åren. Under 2019 hade Vansbro kommun i stort sett en oförändrad 
befolkning och under 2020 har den ökat marginellt5.  

SCB:s prognos för Vansbros befolkningsutveckling framåt (ej redovisad här) är pekar på en 
markant befolkningsminskning framåt. SCB:s prognos är å andra sidan bara en ren framskriv-
ning av nuvarande befolkningsstruktur. En årlig påfyllning av exempelvis unga medarbetare i 
Lyko som flyttar till Vansbro förändrar helt förutsättningarna för den prognosen. Vansbro har 
de två senaste åren också haft en mer positiv utveckling av invånarantalet än vad SCB:s 
prognos visar. Man ligger i månadsskiftet september/oktober ca 75 personer över prognosen. 

 

 
5 Invånarantalet var 6809 personer 31 dec 2019 och 6817 personer 30 sep 2020 
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De senaste tio åren har den offentliga sysselsättningen i Vansbro kommun minskat, men den 
privata sysselsättningen har gott och väl kompenserat för detta. Den största orsaken till den 
ökande privata sysselsättningen är Lykos starka expansion, men antalet arbetstillfällen har 
ökat även inom industrin. SCB:s statistik, illustrerad i diagrammet ovan, har en eftersläpning på 
1-2 år6. Det är sannolikt att Lykos och Orklas omfattande rekryteringar från 2019 och framåt 
leder till en fortsatt ökande sysselsättning.  

 

Lyko har de senaste tio åren ökat sin personal i Vansbro med ca 300 personer, med den största 
ökningen under de senare åren. Företagets egen prognos framåt är att man kommer att 
fortsätta öka i ungefär samma takt, förutsatt att man kan rekrytera de medarbetare som man 
söker. Även Orkla har det senaste året ökat sin personalstyrka i Vansbro, med 50-60 personer. 

Efterfrågan på lägenheter från 2020 och framåt 
Stiftelsen Vansbrohem har i dagsläget ca 200 personer som står i kö för en lägenhet. Det är 
dock lite oklart om alla dessa personer söker lägenhet aktivt just nu.  

De två största företagen i Vansbro, Orkla och Lyko, har det senaste året gjort omfattande 
rekryteringar. För närvarande finns inget som tyder på att den trenden kommer att avta. Vi har 
intervjuat ledning och tio medarbetare på Lyko samt ett antal andra företagsledare om deras 
syn på utbud och efterfrågan på bostäder. Då det redan idag finns en upplevd brist på 
lägenheter så är vår bedömning att efterfrågan på lägenheter kommer att fortsätta öka och så 
även den upplevda bostadsbristen. Den största ökningen av efterfrågan kommer att vara på 
mindre lägenheter och rum, delar av hus och liknande. Vår bedömning är dock att efterfrågan 
även kommer att öka på större lägenheter, dels där flera personer delar på en lägenhet och 
dels för tjänstepersoner/specialister/chefer som vill hyra en lite större lägenhet för en kortare 
eller längre period. 

 
6 Sysselsättningssiffror för 2019 kommer från SCB i slutet av november 2020 
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Erfarenheterna från de andra kommunerna som vi har undersökt visar att det alltid har visat 
sig finnas en dold efterfrågan på större lägenheter med god standard, dit äldre par (från 55 år 
och uppåt) vill flytta efter att de har sålt ett större boende, men även för hemvändare med 
högre krav på standard och ett ”enkelt, problemfritt boende” samt små, yngre familjer. Det är 
inte sannolikt att Vansbro kommun är ett undantag från den regeln. 

Nyproduktion av lägenheter i landsbygdskommuner 
Det producerades i Sverige under 2019 (det senaste år som SCB har statistik ifrån) ca 45 000 
lägenheter. I Sveriges landsbygdskommuner var dock produktionen mycket låg och det var 
endast i ett fåtal ”avlägset belägna” landsbygdskommuner som det under perioden 2016-2019 
nyproducerades lägenheter i flerbostadshus. Några av dem syns i tabellen här nedan7. Vi har 
intervjuat politiker och tjänstepersoner8 i åtta av dessa kommuner (inte Pajala). Det vi har 
frågat om är vilken typ av lägenheter man har byggt, om man har använt sig av allmännyttans 
ramupphandlade ”kombohus”, byggkostnad, hyresnivåer, vakanser9, vilken typ av hyresgäster 
som flyttade in, var hyresgästerna kom ifrån, om inflyttningen i lägenheterna ledde till några 
flyttkedjor i kommunen och hur man hanterade ett eventuellt behov av nedskrivning10 av 
fastighetens bokförda värde. 

 

De kommuner vi har valt är landsbygdskommuner med förutsättningar som liknar Vansbro 
kommuns. Gemensamt för alla kommuner i tabellen är att de har ett läge där 
förutsättningarna att hyra ut lägenheter och marknadsvärdet inte påverkas nämnvärt av 
närheten till större, närliggande arbetsmarknader. Vissa av kommunerna i tabellen har mer 
fördelaktigt geografiskt läge än andra, men alla har ett sådant läge att det är oattraktivt för 
nästan alla privata aktörer att bygga lägenheter där på kommersiella grunder, utan någon form 

 
7 Vi har dock även tagit med vissa kommuner där vi fått veta att man har producerat lägenheter även under 2020. 
8 Vi har oftast intervjuat bostadsbolagets vd, men i vissa fall även styrelseordföranden.  
9 Vakanser= tomma lägenheter. Vi frågade om man har haft vakanser i de nyproducerade lägenheterna. 
10 Man beslutade för några år sen att nybyggnation måste ske på marknadsmässiga grunder. Det innebär att om 
man nyproducerade ett flerbostadshus med ett bokfört värde på X kronor och det direkt efter byggnationen visade 
sig ha ett betydligt lägre marknadsvärde, så är man skyldig att göra en bokföringsmässig åtgärd en nedskrivning av 
det bokförda värdet). 

Färdigställda lägenheter 2016-2019

Kommun

Småhus-
pris 2019 
tkr

Flerb-
hus Småh Tot Bef 2019

Befolkn-
förändr. 
2019

Hyra 
2016

Hyra 
2020

Avstånd 
närmaste 
"stora" ort

Pajala 519 000 32 33 65 9 310 -44 849 913 110 km Övertorneå
Malå 479 000 24 3 27 15 455 -188 748 800 74 km Arvidsjaur
Kramfors 544 000 42 45 87 13 208 -59 866 956 40 km Sollefteå
Ovanåker 965 000 20 0 20 11 670 -14 854 920 34 km Bollnäs
Älvdalen 1 157 000 16 14 14 7 031 -90 906 942 40 km Mora
Orsa 1 424 000 16 7 23 6 911 19 905 934 17 km Mora
Vansbro 703 000 0 1 1 6 805 -2 836 930 45 km Malung
Torsby 1 198 000 26 7 33 11 616 -103 896 945 37 km Sunne
Munkfors 490 000 24 1 25 3 740 -49 801 815 28 km Sunne
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av ekonomiskt stöd. I Vansbro kommun har det inte nyproducerats några lägenheter, men 
kommunen har ändå inkluderats i tabellen för jämförelsens skull.  

Gemensamt för alla kommuner/fastigheter/projekt är att ingen av dem har haft några 
nämnvärda vakanser efter färdigställandet. Vissa lägenheter uppges ha varit ”lite tröga” att 
hyra ut, oftast då de minsta (små ettor) och de största (fyrarummare)11 och något enstaka av 
bostadsföretagen har sagt att de under kortare perioder har haft upp till 10 procent vakanser. 
Vilken typ av lägenheter som har byggts i kommunerna har varierat. Det har dock mestadels 
handlat om tvåor och treor, där de största lägenheterna ligger på ca 70 kvm. Alla har utnyttjat 
det statliga investeringsbidraget, som förutsätter att hyran maximeras till ett visst belopp per 
kvadratmeter.  

De flesta kommunala aktörer har avropat allmännyttans ramupphandlade ”kombohus” och 
även av de på förhand upphandlade leverantörerna. I något fall har man utgått från 
kombohuset, men sedan handlat upp en byggnad med motsvarande egenskaper i en lokal 
upphandling från lokala/regionala byggnadsföretag. I ett fall gjorde man sin egen 
kravspecifikation, anlitade en lokal arkitekt och handlade sedan upp det av lokala byggföretag. 
Men även i de fall där man inte handlade upp kombohus så har man hållit sig inom normerna 
(för bland annat maximal hyra och energiförbrukning) för att kunna få tillgång till det statliga 
investeringsbidraget.  

Ingen av aktörerna har byggt renodlat för en äldre målgrupp. Många bostadsföretag har före 
inflyttning antagit att en stor del av hyresgästerna skulle vara äldre, men i praktiken har det 
sedan visat sig handla om relativt blandade åldersgrupper, där äldre (+65) i och för sig har varit 
den största gruppen men där det också har flyttat in små (unga) familjer, ”hemvändare” med 
god ekonomi och unga ensamstående människor.  

Nästan samtliga bostadsföretag framhäver vikten av att de nya lägenheterna får ett mycket 
centralt läge.  

Byggkostnaderna har varierat mellan 26 000 och 38 000 kr/kvm inkl moms12. Eftersom man 
sökt de statliga bidragen så har hyrorna varit maximerade till ett högsta belopp per 
kvadratmeter. För en lägenhet på 60 kvm så har det inneburit en kvadratmeterhyra på drygt 
1400 kr/kvm, vilket motsvarar en månadshyra på drygt 7000 kronor.  

I flera av projekten så har kommunerna i efterhand särskilt studerat de flyttkedjor som har 
uppstått. Det har då visat sig att i 50-60 procent av fallen har den person/familj som flyttat in i 
lägenheten sålt en villa i kommunen. Detta har då lett till en ”flyttkedja” (se beskrivning i 
fotnot ovan). Cirka 10 procent av inflyttarna har flyttat in utifrån, från en annan kommun. I ett 
nyproducerat hus med 10 lägenheter så kan en ”normalfördelning” av inflyttade hyresgäster 
vara; 5-6 äldre par som säljer en villa i kommunen, 1 ungdom från kommunen, 1 yngre par från 

 
11 Som skäl för att det har varit trögt att hyra ut ettor och fyrarummare anger bostadsbolagen att ettorna har varit 
tröga att hyra ut då målgruppen för dem (yngre människor) i allmänhet har mindre god ekonomi och lägenheten 
har då upplevts som dyra. För fyrarummarna handlar det om att de får en så hög månadshyra att många hushåll 
inte har råd med dem, eller att beloppet i sig avskräcker.  
12 Projekten har genomförts under en fyraårsperiod och de lägsta byggkostnaderna har i allmänhet de 
projekt som genomfördes 2016-2017. 
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kommunen, 1 arbetspendlare som är skriven i annan kommun och 1-2 ”hemvändare”. 
Normalfördelningen varierar dock lite beroende på vilken typ av lägenheter huset innehåller. 

Något som brukar påtalas som ett vanligt hinder är att fastigheten när produktionen av den 
nya byggnaden är klar får ett marknadsvärde som är lägre än det bokförda värdet. Enligt lag 
ska det bokförda värdet för den enskilda fastigheten då skrivas ner till marknadsvärdet, vilket 
innebär en bokföringsmässig förlust för bostadsföretaget. Det här har bostadsföretagen 
hanterat på olika sätt. Det som händer när behovet av en nedskrivning uppstår är att revisorn 
påtalar det och sedan får bostadsföretaget och revisorn ta en diskussion om detta. I alla 
ovanstående fall har revisorn påtalat problemet, men vad som har hänt därefter har varierat 
från fall till fall. I ett fall så har bostadsföretaget följt revisorns rekommendation och skrivit ner 
det bokförda värdet, men alla andra kommuner har undvikit nedskrivning. Detta har man gjort 
på tre olika sätt; 

1) Genom att se den nyproducerade fastigheten som en del i en större helhet 
(tillsammans med andra närliggande fastigheter) där den större helheten då 
sammantaget inte har något behov av nedskrivning. 

2) Genom att företaget och revisorn har kommit överens om att se värdet på lite längre 
sikt (t ex 3-5 år). Då har fastighetens marknadsvärde ökat lite svagt och det bokförda 
värdet har sjunkit och de har då mötts, vilket har lett till att värdet inte behöver skrivas 
ner. 

3) Genom att bostadsföretaget inte har åtlytt revisorns rekommendation att skriva ner 
värdet. Detta har då lett till en anmärkning. Men man har då ansett att mervärdet för 
kommunen av de nyproducerade lägenheterna väger över och man har helt enkelt 
accepterat anmärkningen, men inte gjort något åt den. 

Kommunalekonomiska konsekvenser av inflyttning 
Den positiva marginaleffekten av att en invånare i åldern 19-64 år med en inkomst på 25 000 
kr per månad flyttar till kommunen är ca 25 000 kr per år. Övriga skatteeffekter elimineras av 
det kommunala skatteutjämningssystemet. Vi kan göra ett antagande om att 200 nya 
arbetstillfällen fram till slutet av år 2022 leder till att 40 personer flyttar till Vansbro och att av 
dessa så är 34 personer ensamstående eller par utan barn, medan 6 personer (3 par) har i 
genomsnitt 2 barn var som i genomsnitt är 8 år gamla. Den totala skatteeffekten blir då ca 
1,8 Mkr per år. Den här mängden inflyttare ökar inte driftkostnaderna för Vansbro kommun, 
utan man klarar det kommunala åtagandet med befintlig personal och befintliga resurser vilket 
gör att det blir en ren ”plusaffär” för kommunen. Då har vi ändå inte räknat med den 
privatkonsumtion de nya medarbetarna står för och vad inflyttarna spenderar, vilket i 
slutänden också genererar mer skatteintäkter. Den lokala konsumtionen för 40 inflyttare på ett 
år är ca 1,6 Mkr vilket genererar två nya arbetstillfällen, vilket i sin tur möjliggör mer inflyttning 
o s v. 
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Analys och slutsatser 
Vansbro kommun kan stå inför en expansiv utveckling när det gäller antalet arbetstillfällen och 
en därmed ökad efterfrågan på bostäder. Det förutsätter förstås att arbetsgivarna kan 
rekrytera det antal individer de har behov av och att de aktuella företagen fortsätter att 
investera i enlighet med sina utvecklingsplaner. Bara på Lyko finns planer på att anställa flera 
hundra personer de närmaste åren. Det stora flertalet av dessa kommer då att vara pack- och 
lagerarbetare medan 10-20 procent kan komma att bestå av teamchefer och specialister. 

Det finns flera goda skäl till att Vansbro kommun bjuder in Lyko till en ”scenarioplanering”. 
Företaget har expansionsplaner som är exceptionella för en kommun av Vansbros storlek och 
det är viktigt, både för dem och Vansbro kommun, att expansionen kan bli smidig och 
lyckosam. I en sådan scenarioplanering kan kommunen och företaget föra en öppen dialog om 
hur framtiden kan komma att se ut. Vansbro kommun får då möjlighet att planera för detta 
och företaget får en bild av vad som är möjligt och när det är möjligt. Tillsammans har man 
bättre chanser att lyckas med rekrytering, inflyttning och investeringar än om man planerar var 
för sig och ”gissar” vad den andra aktören har för planer och möjligheter. 

Många av de medarbetare vi har intervjuat har liten kunskap om vad Vansbro har ett erbjuda, 
både i form av boende och fritidsmöjligheter. Det finns ett behov av att göra ett mycket 
tydligare erbjudande om boende, men också att ta fram ett informationsmaterial om vad 
kommunen kan erbjuda i form av boende, evenemang, kultur, vandrings- och cykelleder, gym, 
skidspår och närhet till alpina destinationer, mm. Det kan företagen i kommunen ha nytta av i 
sina rekryteringar och det ökar också chansen till att de nya medarbetarna väljer att flytta till- 
och stanna kvar i företaget/kommunen (win-win). Kommunen och företaget bör samarbeta i 
framtagandet av ett sådant material. 

Vansbros befolkningsutveckling har varit mer positiv än den prognos SCB levererade för några 
år sedan. Några tänkbara anledningar till detta kan vara att nyanlända har stannat i kommunen 
i större utsträckning än SCB förväntade samt att ett antal som har anställts i de privata 
företagen de senaste åren har bosatt sig i kommunen. 

Bostadsbeståndet i Vansbro kommun är föråldrat och det har inte nyproducerats lägenheter i 
flerbostadshus på många år. Både flerbostadshus och villor har ofta ett skick som är sämre än i 
många andra kommuner. Detta har delvis ett samband med låga hyresnivåer och låga 
bostadspriser, vilket ger litet utrymme för investeringar, renoveringar och ”det lilla extra”. De 
låga bostadspriserna och hyrorna är välkomna för unga familjer och låginkomsttagare, men 
leder till ett bostadsbestånd som i längden tappar i attraktivitet och leder till att även 
kommunen tappar i attraktivitet som livsmiljö.  

Stiftelsen Vansbrohem har en kö på ca 200 personer. Det är dock osäkert hur många av dem 
som är aktivt sökande. De personer vi har intervjuat har dock en uppfattning om att det är 
svårt att få hyreskontrakt på en lägenhet inom ”rimlig tid”. Den största efterfrågan just är på 
mindre lägenheter med låg hyra. Det finns dock också en viss efterfrågan på lite större 
lägenheter med modern standard. 

Det finns ett antal villatomter till försäljning, såväl i Vansbro som i Dala-Järna och Äppelbo, 
men i för svaga/oattraktiva lägen. En ny villa kostar minst 2,5-3 Mkr att bygga och om läget är 
mindre attraktivt så riskerar investeraren direkt efter att den har byggts färdigt att tappa upp 
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till 50 procent av det värdet på grund av att marknadsvärdet är så mycket lägre. För att den 
som bygger en ny villa ska kunna få lån och inte tappa för mycket av fastighetsvärdet så måste 
det utvecklas fler tomter i attraktiva lägen (främst med utsikts- och/eller sjö-/älvnära läge). 

Det saknas också byggfärdiga tomter i bra lägen för nyproduktion av flerbostadshus. Ett bästa 
läge för ett flerbostadshus i Vansbro kommun är centralt i Vansbro med kort gångavstånd till 
önskvärd service. Även här måste det tas fram detaljplaner som möjliggör nyproduktion av 
flerbostadshus i sådana lägen.  

Vi valde ut tio landsbygdskommuner som alla hade nyproducerat flerbostadshus under 
perioden 2016-2020 och som var relativt jämförbara med Vansbro kommun, med mindre goda 
pendlingslägen och befolkningsminskning. De hade också bostadspriser som i genomsnitt låg 
på samma nivå som i Vansbro kommun. Fyra av kommunerna hade lägre bostadspriser och 
lägre hyror än Vansbro kommun. Ändå har de kommunala bostadsföretagen genomfört 
nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus. De flesta av de här kommunerna/kommunala 
bostadsföretagen har använt sig av SABO:s upphandling av så kallade kombohus. Samtliga har 
fått statligt investeringsbidrag. Samtliga har haft låga- eller inga vakanser. I en av kommunerna 
är det ett privat företag som har byggt, i de andra är det de kommunala bostadsföretagen. 
Samtliga kommuner utom en har, i nära dialog med revisorer, undvikit nedskrivning av de 
bokförda värdena.  

Något alla kommunerna/bostadsföretagen har haft gemensamt är politisk vilja. Man har helt 
enkelt bestämt sig och sen har man genomfört processen. Vansbro kommun borde ha lika 
goda- eller bättre förutsättningar för att producera nya lägenheter som flera av 
jämförelsekommunerna och det finns ett behov i kommunen på såväl kort- som lång sikt.  

Det är viktigt att, i enlighet med erfarenheter och rekommendationer från 
jämförelsekommunerna, placera de nya lägenheterna centralt, med max 500-1000 meters 
gångavstånd till ”centrum av centrum”. Man kan bygga nya lägenheter längre ifrån centrum 
också, med andra kvaliteter som strandnära läge, utsikt och friluftsområde men det handlar då 
sannolikt delvis om en annan typ av byggnation och en annan målgrupp. Erfarenheten från de 
andra kommunerna är att risken för vakanser generellt sett ökar i takt med avståndet från 
centrum. En annan rekommendation är att man inte, av rädsla för höga kostnader, snålar för 
mycket på standarden. Skälet till detta är att om en hyresgäst ska betala 7 000-10 000 kr per 
månad för en nyproducerad lägenhet då måste den ha vissa kvaliteter och inte vara för 
”spartansk”. Flera av bostadsföretagen i jämförelsekommunerna har lyckats med att 
producera byggnader med sådana kvaliteter utan att kostnaden har blivit så hög att man går 
miste om det statliga bidraget eller blir ståendes med tomma lägenheter.  

Å ena sidan är det relativt bråttom med att skapa nytt boende i kommunen. Å andra sidan är 
det klokt att inte vara för snabb i processen och utvärdera/lära sig i takt med 
bostadsutvecklingsprocessen. Det är viktigt att man får fram rätt tomter/lägen och kommer 
igång med nyproduktion på dem. Man kan dock börja med ett begränsat antal lägenheter och, 
under tiden som de produceras, förbereda för nästa byggnation så att man, när man har 
utvärderat den första produktionen, bara kan ”trycka på knappen” för nästa byggnation.   
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Sammanfattning av rekommendationer 

Vansbro kommun rekommenderas att: 

- Verka för nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus i centralt läge med ”tillräckligt 
god” standard så snart som möjligt. 

- Söka kontakt med jämförelsekommunerna i processen för att få råd och stöd i 
processen kring nyproduktion. 

- Planera fram fler tomter i bra lägen (helst utsikt och/eller strandnära). 

- Fortsätta att regelbundet inventera tomma hus (och rum/stugor) och erbjuda dessa 
fastighetsägare stöd och guidning vid en eventuell försäljning. 

- Planera fram fler tomter för flerbostadshus i bra (centrala) lägen 

- Se till så det finns en tydlig exponering av boende (allt från rum till gårdar) så att nya 
medarbetare/inflyttare får en god överblick 

- Bjuda in Lyko till en scenarioplanering 

- Utforma ett tydligt erbjudande och information från Vansbro kommuns till nya 
invånare och medarbetare som rekryteras till kommunen. 

- Tydligt skylta/annonsera tomter och nyproducerade lägenheter mot rv 26/E16 och på 
webben. 

- Enas politiskt13 om en tydlig plan för processen som följs upp såväl politiskt som i den 
blivande fokusgruppen för bostäder. 

 

Ola Granholm Framväxtbolaget i Dalarna, 2 december 2020 
ola@framvaxt.se, 070-3390114 

 
13 Inklusive styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem 



Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 230 Ärende KS 2020/509

Investering för projektering, omoch nybyggnation samt 
renovering

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bygga på hus 06 och hus 05 med vardera 
10 lägenheter och med detta förknippad ombyggnation av hus 04. 
Ombyggnation av plan 1 och renovering av plan 2 i hus 05 i samma 
omfattning som tidigare beslut i hus 06.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 60 mkr i investeringsmedel för att 
bygga på hus 05 och 06 på Bäckaskog med 20 lägenheter samt ombyggnad 
och renovering av hus 05.

Ärendet
I de rapporter och utredningar som tagits fram och bifogats i tidigare 
beslutskedjor framgår kommunens omedelbara behov av att renovera 
befintliga lägenheter till dagens krav och att även ersätta de lägenheter som 
idag finns på Söderåsen.
 
I viken grad som en utökad hemtjänst hos brukarna kommer att minska 
behovet av antalet särskilda boendelägenheter är inte möjligt precisera i 
dagsläget. Med utökad hemtjänst och tillskapande av trygghetsbostäder i 
alla kommundelar är målet att minska behovet av lägenheter i särskilt 
boende inom kommunen. Att ersätta de platser som nu finns på Söderåsen 
med nya anpassade lägenheter måste ske. I etapp ett för Bäckaskog innebär 
det att bygga om bottenvåningen av hus 06 för att tillskapa tio lägenheter 
och att bygga på hus 06 med en våning för att tillskapa ytterligare tio 
lägenheter. I etappen renoveras även tretton lägenheter på plan två till 
dagens standard. Det innebär att det tillskapas tjugo nya lägenheter och 
renoveras tretton lägenheter i hus 06.
 
I etapp två iordningställs hus 05 med tjugo nya boendeplatser och tretton 
lägenheter renoveras. Efter färdigställande av etapp två innebär det att 
kommunen har sextiosex anpassade och renoverade boendeplatser. Det som 
då återstår att renovera och bygga om lägenheterna i hus 01. För att klara 
behovet av platser långsiktigt behöver en nybyggnation ske. Det är att 
föredra att bygga ett vårdboende istället för att renovera hus 01. Hus 01 kan 
användas för administration eller att inrymma en familjecentral.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

mikgra0218
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Protokollsutdrag Sida 2 (3)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Bygga på Hus 04 och 06 Bäckaskog med tio lägenheter i samband med 
ombyggnad av plan 1 och renovering av plan 2 enligt tidigare beslut.
Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avsätta 20 mkr kronor i 
investeringsmedel för att bygga på Hus 04 och 06 på Bäckaskog med 10 
lägenheter och övriga erforderliga ytor för kommunikation, tillgänglighet 
och samvaro med mera.
Pär Skagerlings (M) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Bygga på hus 06 och hus 05 med vardera 10 lägenheter och med detta 
förknippad ombyggnation av hus 04. Ombyggnation av plan 1 och 
renovering av plan 2 i hus 05 i samma omfattning som tidigare beslut i hus 
06.
Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avsätta 60 mkr i 
investeringsmedel för att bygga på hus 05 och 06 på Bäckaskog med 20 
lägenheter samt ombyggnad och renovering av hus 05.
 
Lars-Olov Liss (C) tilläggsförslag till Pär Skagerlings (M) förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att utskottet Leva och bo ska utgöra styrgrupp 
för Säbo-projektet
John Säljgård (LPO), Torsten Larsson (KD), Lars-Olov Liss (C), Anneli 
Hultgren (C), Nall Lars-Göran Andersson (S), Monica Ericsson (S) och 
Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till Pär Skagerlings (M) förslag.
Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), Pär Skagerling (M) och Nall Lars-
Göran Andersson (S) yrkar bifall till Lars-Olov Liss tilläggsförslag.
 Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige uppdra åt förvaltningen att ta fram 
underlag för att bygga 12 – 18 platser för särskilt boende på korsnäsområdet 
Dala Järna och att projekteringen för det sker i samarbete med stiftelsen 
Vansbrohem i samband med stiftelsen Vansbrohems projektering för 
byggnationen av äldreboende på område Korsnäs.  
Antalet platser 12 - 18  eller fler bör balanseras efter utredning om behovet 
av platser. 

Beslutsgång
Ordförande ställer Pär Skagerlings (M) förslag mot ordförandes förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Pär Skagerlings (M) förslag.
Ordförande ställer Lars-Olov Liss (C) tilläggsyrkan under bifall eller avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifallit tilläggsförslaget. 
Ordförande ställer Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag under bifall eller 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslagit förslaget. 
Kurt Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot Pär Skagerlings (M) förslag. 



Protokollsutdrag Sida 3 (3)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialchef och sektorchef för Intern service, tjänsteutlåtande 2020-11-11
Förteckning över tidigare fattade beslut
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Intern service 2020-11-11 Ks 2020/509  

Sektor chef Olle Wiking 
SSO 
Socialchef Elisabeth Hekkala 

  

   
   

 

                              Kommunfullmäktige 
 

Om och nybyggnation Särskilt boende 
 
Rekommendation till beslut 
Bygga på Hus 04 och 06 Bäckaskog med tio lägenheter i samband med ombyggnad av 

plan 1 och renovering av plan 2 enligt tidigare beslut.  

Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avsätta 20 mkr kronor i 

investeringsmedel för att bygga på Hus 04 och 06 på Bäckaskog med 10 lägenheter och 

övriga erforderliga ytor för kommunikation, tillgänglighet och samvaro med mera.  

Ärendet  

I de rapporter och utredningar som tagits fram och bifogats i tidigare beslutskedjor 

framgår kommunens omedelbara behov av att renovera befintliga lägenheter till dagens 

krav och att även ersätta de lägenheter som idag finns på Söderåsen.  

I viken grad som en utökad hemtjänst hos brukarna kommer att minska behovet av 

antalet särskilda boendelägenheter är inte möjligt precisera i dagsläget. Med utökad 

hemtjänst och tillskapande av trygghetsbostäder i alla kommundelar är målet att minska 

behovet av lägenheter i särskilt boende inom kommunen. Att ersätta de platser som nu 

finns på Söderåsen med nya anpassade lägenheter måste ske. I etapp ett för Bäckaskog 

innebär det att bygga om bottenvåningen av hus 06 för att tillskapa tio lägenheter och att 

bygga på hus 06 med en våning för att tillskapa ytterligare tio lägenheter. I etappen 

renoveras även tretton lägenheter på plan två till dagens standard. Det innebär att det 

tillskapas tjugo nya lägenheter och renoveras tretton lägenheter i hus 06. 

I etapp två iordningställs hus 05 med tjugo nya boendeplatser och tretton lägenheter 

renoveras. Efter färdigställande av etapp två innebär det att kommunen har sextiosex 

anpassade och renoverade boendeplatser. Det som då återstår att renovera och bygga om 

lägenheterna i hus 01. För att klara behovet av platser långsiktigt behöver en 

nybyggnation ske. Det är att föredra att bygga ett vårdboende istället för att renovera 

hus 01. Hus 01 kan användas för administration eller att inrymma en familjecentral.   
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Platsbehov och lokalisering   

Nuläge  

Med anledning av pågående pandemi har platser omfördelats mellan Söderåsen och 

Bäckaskog och tre platser är tillfälligt stängda för att ha beredskap för att inrätta en 

särskild covidenhet. Verksamheten omfattar i normalläge totalt 106 platser. I 

normalläge finns 42 platser på Söderåsen, 56 platser på Söderåsen och 16 platser på 

Bergheden. 

Framtid 

En framskrivning utifrån nuvarande beläggning i åldersgrupperna 65-79 samt 80+ år 

visar att behovet mellan 2030 och 2035 skulle vara 130 platser inklusive 5 

korttidsplatser. 

Om utvecklingen i Vansbro kommun går mot att beläggningsgraden i åldersgrupperna 

istället skulle vara i linje med det nuvarande rikssnittet skulle behovet istället vara 109 

platser inklusive 5 korttidsplatser under perioden 2030 till 2035. 

I båda fallen sker ökningen av behovet gradvis från 2020, och beräknas fortsätta i 

liknande tempo även efter 2035, men där är prognososäkerheten hög. 

Placering  

Bäckaskog Hus 06 33 platser, Hus 05 33 platser, Nybyggnation cirka 30 - 50 platser, 

Hus 01 cirka 20 platser beroende på beslut om totalt antal platser i framtid. 

Berghedens antal lägenheter är beroende på vilket beslut fullmäktige fattar. 

Gällande hus 01 och hur stor del som ska nyttjas för boende eller annan verksamhet får 

utredas i nästa steg. 

 

Framtidens äldreomsorg 

Planen för framtidens äldreomsorg är nu framtagen och kommer att lyftas till 

fullmäktige för beslut. I planen anges det att antalet särskilda boendeplatser för Vansbro 

kommun ska avgöras i den politiska församlingen i samband med beslut av stängningen 

av Söderåsen. Antalet platser ska vara i nivå med jämförbara kommuner och Dalarnas 

kommuner. I jämförelse till Dalarnas övriga kommuner har Vansbro kommun fler 

boendeplatser i förhållande till folkmängden.  

 

Bakgrund  

Av kommunens totalt 106 boendeplatser uppfyller inte 76 Boverkets krav och 

myndighetskrav på ett boende för äldre. Boenden för personer med demenssjukdom ska 

särskilt anpassas för målgruppen för att underlätta den kognitiva svikt som sjukdomen 

medför. Det kan till exempel betyda särskilda krav på utformning av lokalerna, 

färgsättning och ljudnivå. För att bedriva särskilt boende kostnadseffektivt fordras en 
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viss volym för att möjliggöra effektiv bemanning. Boendeenheter bör ha minst tio 

platser och ett totalt antal platser per boende bör vara minst trettio. En viktig faktor vid 

byggnation av särskilt boende är att lokalerna även stödjer effektiva flöden.  Till 

exempel att förråd och sophantering ska vara väl planerade så att långa gångsträckor 

minimeras.  

Dessa behov har tydliggjorts i det funktionsprogram för vård och omsorgsboende som 

har utarbetats och beslutats av kommunstyrelsen 2018-08-15. De bidrag som finns att 

söka hos Boverket för både ombyggnad och nybyggnad kommer att sökas för respektive 

åtgärd.  

 

Konsekvenser 

Om inte de lägenheter som nu hyrs ut för att användas för vård- och omsorgsboende 

uppfyller gällande lagstiftning och arbetsmiljökrav finns det risk för att viten döms ut. 

För att inte behöva göra investeringar i Söderåsens vård- och omsorgsboende ska nya 

lägenheter iordningställas som kan ersätta de som ska lämnas så fort som möjligt utifrån 

kommunens ekonomiska möjligheter. Om beslut av genomförande dröjer behöver 

åtgärder göras i både Söderåsen och Bäckaskog för att uppfylla funktionalitet och 

myndighetskrav. 

Antalet boendeplatser som är möjliga att tillskapa i Bergheden redovisas i egen 

handling. Beroende på vilket alternativ som väljs behöver det iordningställas platser på 

Bäckaskog eller annan plats. Behovet till 2030 enligt de befolkningsprognoser som 

finns tillgängliga och att kommunen följer rikssnittet på antalet platser behöver Vansbro 

kommun cirka 130 platser. 

Behovet av att tillskapa trygghetsboende i alla kommundelar kvarstår även om 

platsantalet i de särskilda boendena behöver ökas till cirka 130 platser år 2030.  

 
Slutsats 

För att komma vidare i arbetet med att i steg ett ersätta de lägenheter inom vård- och 

omsorgsboendena som inte uppfyller dagens krav i Vansbro kommun krävs att medel 

avsätts för genomförandet och att underlag för entreprenader och upphandlingar tas 

fram. Genom att anpassa och bygga på Bäckaskogs befintliga byggnader minskar 

storleken på en nybyggnad på Bäckaskog. Vid renovering och påbyggnad på hus 06 i en 

etapp minskar behovet av flera evakuering och omflyttningar. Att i en första etapp 

iordningställa 20 lägenheter på Bäckaskog innebär inte att det tillskapas för många nya 

lägenheter. Detta oavsett utökad hemtjänst och iordningställande av trygghetsbostäder. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till:  

Catarina Willman kommunchef 

Elisabeth Hekkala socialchef 
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Eric Mååg ekonimichef 

Olle Wiking sektorchef  
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Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 232 Ärende KS 2020/743

Strategisk plan 2021-2023 (budget)

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
 
Anslå driftbudget för 2021 enligt följande:
 
- Kommunfullmäktige 510 tkr
- Kommunstyrelsen 2 942 tkr
- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr
- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr
- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr
- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr
- Kollektivtrafik 4 096 tkr
- Strategisk utveckling 1 000 tkr
- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr - Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.
 
Målvärden beslutas enligt strategiska planen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan 2021-2023 den 29 
september 2020. Kommunfullmäktige beslutade även att när ny prognos 
över nivån på statsbidragen för 2021 har inkommit tas ny ställning till 
driftbudget för 2021.
 
I den senaste skatteunderlagsprognosen förbättrats kommunens 
skatteintäkter med knapp 7 mkr. Då intäktsökningen tydligt påverkar de 
ekonomiska förutsättningarna föreslås förändring av budget. Förslaget 
innebär justering av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag för 
åren 2021-2023 enligt senaste skatteunderlagsprognosen och ökning av 
kommunstyrelsens budget 2021. Ökningen för kommunstyrelsen sker av 
kommunstyrelsens medel till förfogande för att klara av 
verksamhetsförändringar och oförutsedda kostnader för till exempel 
placeringar inom individ och familjeomsorgen och funktionshinderområdet. 
Genom dessa förändringar föreslås även förändring av budget för årets 
resultat.
 
Prognosen per augusti 2020 är ett överskott på 18,3 mkr. Det indikerar att 
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

återställning under 2020 kan göras på mer än de budgeterade 1,7 mkr vilket 
ger en snabbare takt för återställning av upparbetade underskott.
 
Kommunfullmäktige har fastställt de strategiska målen, komplettering sker i 
detta dokument med indikatorer och målvärden.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 
Anslår driftbudget för 2021 enligt följande:
- Kommunfullmäktige 510 tkr
- Kommunstyrelsen 2 942 tkr
- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr
- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr
- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr
- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr
- Kollektivtrafik 4 096 tkr
- Strategisk utveckling 1 000 tkr
- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr - Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.
 
Målvärden beslutas enligt strategiska planen.
 
Torsten Larssons (KD) förslag:

Anslaget för förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid utökas med 
6,2 Mkr för 2021 samt att anslaget för kommunstyrelsens medel till 
förfogande utökas från 1,5 till 2,5 Mkr.
Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C) och Stina Munters (C) yrkar bifall 
till ordförandes förslag.  

Beslutsgång
Ordförande ställer ursprungsförslaget mot Torsten Larssons (KD) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ursprungsförslaget.
Votering begärs.
Följande propositionsordning föredras och godkänns :
Ja-röst för bifall till ordförandes förslag
Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M), 
Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-Lennart 
Karlsson (V), Nils-Erik Edlund (S), Lars-Olov Liss (C) och Stina Munters 
(C).
Nej röstar Torsten Larsson (KD) och Nathalie Larsson Berglund (KD)
Med röstsiffrorna 9 ja och 2 nej beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
ordförandes förslag.
Torsten Larsson (KD) och Nathalie Larsson Berglund (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-19
Förslag till strategisk plan 2021-2023
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2020-11-19 KS 2020/743 

Kommunchef Catarina Willman   
catarina.willman@vansbro.se   
Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Strategisk plan 2021-2023 (budget) 
Rekommendation till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Anslår driftbudget för 2021 enligt följande: 

- Kommunfullmäktige 510 tkr 

- Kommunstyrelsen 2 942 tkr 

- Förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid 124 728 tkr 

- Förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg 170 107 tkr 

- Förvaltningsområdet samhällsbyggnad 11 387 tkr 

- Förvaltningsområdet kommunkansli och intern service 71 887 tkr 

- Kollektivtrafik 4 096 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 500 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr 

- Jävsnämnden 88 tkr 

- Överförmyndare 1 300 tkr 

- Revisionen 597 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

Målvärden beslutas enligt strategiska planen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan 2021-2023 den 29 september 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade även att när ny prognos över nivån på statsbidragen för 

2021 har inkommit tas ny ställning till driftbudget för 2021. 

I den senaste skatteunderlagsprognosen förbättrats kommunens skatteintäkter med 

knapp 7 mkr. Då intäktsökningen tydligt påverkar de ekonomiska förutsättningarna 

föreslås förändring av budget. Förslaget innebär justering av skatteintäkter, utjämning 

och generella statsbidrag för åren 2021-2023 enligt senaste skatteunderlagsprognosen 

och ökning av kommunstyrelsens budget 2021. Ökningen för kommunstyrelsen sker av 

kommunstyrelsens medel till förfogande för att klara av verksamhetsförändringar och 

oförutsedda kostnader för till exempel placeringar inom individ och familjeomsorgen 

och funktionshinderområdet. Genom dessa förändringar föreslås även förändring av 

budget för årets resultat. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Prognosen per augusti 2020 är ett överskott på 18,3 mkr. Det indikerar att återställning 

under 2020 kan göras på mer än de budgeterade 1,7 mkr vilket ger en snabbare takt för 

återställning av upparbetade underskott. 

Kommunfullmäktige har fastställt de strategiska målen, komplettering sker i detta 

dokument med indikatorer och målvärden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Strategisk plan 2021-2023 (ver 4) 

Beslutet expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Ekonomer Veronica Enström, Marcus Kock, Elin Israelsson och Elenor Andersson 
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Strategisk plan är Vansbro kommuns övergripande dokument för styrning, planering, verkstäl-

lighet, uppföljning och ansvarsutkrävande. 

Utöver Strategisk plan har kommunfullmäktige antagit reglementen för kommunstyrelsen och 

nämnder. Kommunfullmäktige har även antagit reglemente för intern kontroll. Dessa utgör till-

sammans med Strategisk plan viktiga underlag för den samlade styrningen, ledningen och upp-

följningen av Vansbro kommuns uppdrag och ansvar. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Vansbro kommun beslutade om nuvarande styrmodell 2016. I samband med införandet av led-

ningsinformationssystemet 2018 gjordes några justeringar för att tydliggöra den röda tråden. 

Den strategiska planen innehåller kommunens vision, strategiska mål som följer mandatperi-

oden, budget och plan för en treårsperiod, investeringsplan samt borgens- och låneramar. 

Den strategiska planen utarbetas under våren och tar sin utgångspunkt i resultatet från bokslutet 

föregående år. Kommunfullmäktige beslutar om den strategiska planen i september varje år. 

Utifrån den strategiska planen utarbetar kommunstyrelsen en nämndplan för de olika verksam-

heterna. Nämndplanen ska innehålla nämndmål, omvärldsanalys, budget för kommande år och 

en beskrivning av planerade investeringar. 

Nämndplanen behandlas av kommunstyrelsen senast i oktober varje år. Nämndplanen omfattar 

ett år. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ska besluta i ärenden av prin-

cipiellt intresse eller av större betydelse samt kontinuerligt följa upp kommunstyrelsens och 

nämndernas verksamhet. 

Det innebär att kommunfullmäktige ska besluta om vilka övergripande mål som gäller för kom-

munstyrelsens och nämndernas verksamheter och hur mycket dessa får kosta, samt kontrollera 

att nämnderna följer uppsatta mål. 

Kommunfullmäktige styr genom att fastställa några få övergripande mål, strategiska mål, som 

visar i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. 

Kommunfullmäktige kan även styra i enskilda frågor genom uppdrag som tydliggörs ge-

nom direktiv. 

För att kommunfullmäktiges strategiska mål ska bli styrande i praktiken måste de kunna följas 

upp. Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål redovisas i delårsrapport och årsredo-

visning. 

Kommunstyrelsens roll tydliggörs i kommunallagen (KL) kapitel 6. Där framgår bland annat föl-

jande: 

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägen-

heter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksam-

het. 

- Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk 

person, enskild individ, kommunala bolag och sådana kommunalförbund som kommunen är 

medlem i. 

- Styrelsen ska i årliga beslut pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

- Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. 
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- Styrelsen ska hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställ-

ningar som behövs. 

- Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de ytt-

randen och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

- Ha hand om den ekonomiska förvaltningen. 

 

Enligt Vansbro kommuns organisation ansvarar kommunstyrelsen för all verksamhet förutom då 

kommunstyrelsen är i jäv med sig själv. Uppstår jäv hanteras dessa frågor istället av en 

jävsnämnd. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den politiska styrningen av verksamheten i vardagen. Kommun-

styrelsens uppdrag från kommunfullmäktige regleras i kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsens uppgift är att utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat, se 

till att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. För att kommunstyrelsen ska kunna styra 

förvaltningen krävs att kommunstyrelsen beslutar om egna mål, nämndmål. Kommunstyrel-

sens mål ska bidra till att kommunfullmäktiges mål kan uppnås inom den beslutade budgeten. 

Kommunstyrelsens styrning av verksamheterna redovisas i en nämndplan. 

För att kommunstyrelsens nämndsmål ska bli styrande i praktiken måste de kunna följas upp. 

Uppföljning av kommunstyrelsens nämndplan redovisas i samband med delårsrapport och årsre-

dovisning i en särskild redovisning till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens uppgift är att utifrån kommunstyrelsens nämndplan utarbeta aktiviteter för res-

pektive enhet. 

I början av mars, i samband med bokslutet, genomför kommunstyrelsen och kommunlednings-

gruppen verksamhetsgenomgångar med syfte att analysera mål och resultat för föregående 

år. I samband med verksamhetsgenomgången startar även arbetet med nästa års strategiska plan 

och nämndplan. 

Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen i maj. 

Kommunfullmäktige beslutar om strategisk plan i september (i oktober om det är valår). 

Kommunstyrelsen beslutar om nämndplan senast i oktober. 

I samband med att delårsrapporten beslutas i kommunfullmäktige i november gör kommunen en 

omvärldsspaning som ska ligga till grund för kommande strategisk plan. 

Uppföljningar av verksamheten i form av månadsrapporter utarbetas per den sista februari, 

mars, maj, september, och oktober och november. Prognos för helåret utarbetas per den sista 

april och augusti. Prognosen ska innehålla en ekonomisk uppföljning för året för drift- och in-

vesteringsbudget, uppföljning av viktiga mått för verksamheten samt en analys av eventuella av-

vikelser. Delårsrapporten avser januari till och med augusti och i delårsrapporten görs även upp-

följning av målen. Årsredovisningen är en översikt över kommunens och kommunkoncernens 

ekonomi och verksamhet det senaste året. Den redovisar både kommunens egen verksamhet och 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, förbund och i stiftelseform. 

Under hösten 2020 genomförs en översyn av styrmodellen vilket kommer innebära justeringar i 

styrningen. 
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Omvärldsanalys 
Sammanfattning från SKRs (Sveriges kommuner och regioner) ekonomirapport, maj 2020. 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd 

av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då för-

utspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de 

ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid 

fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats 

i så snabb takt som under denna vår.  

Allt präglas av osäkerhet 
 I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till 

följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av 

både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.  

I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora vari-

ationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. SKR väljer som flertalet andra bedömare att 

göra en kalkyl, i stället för den sedvanliga prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt positivt 

scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att 

sedan mattas av mot slutet av sommaren. Den scenariobeskrivning SKR använder är ett ekono-

miskt beräkningsantagande och inte någon medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget.  

Kalkylen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs, utan att de som fanns i maj ligger 

kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vård-

behoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av 

sommaren och smittan antas spridas långsammare genom att hygienråd och råd om social distan-

sering följs. Scenariot bygger också på att smittspridningen inte får en andra våg som en effekt 

av för snabbt avvecklade restriktioner eller genom att viruset muterar. SKR:s scenario kan uti-

från dessa antaganden ses som ett bästa tänkbara utfall. Det finns dock stor osäkerhet och ut-

vecklingen kan mycket väl bli sämre.  

Lönesumman minskar, allt rasar och återhämtningen tar lång tid  

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en minsk-

ning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag. 

Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 procent och att arbetslös-

heten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den beräknas ligga kvar även under 

2021.  

Trots att SKR utgår från ett relativt positivt scenario kommer lågkonjunkturen att dröja sig kvar 

och det tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. Det krävs dock att såväl 

BNP som sysselsättning stiger relativt snabbt för att nå dit.  

Den minskande sysselsättningen gör att hela summan av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 

2019, något som inte har inträffat sedan 1990-talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar 

ytterst långsamt 2020, med 0,9 procent(1,3 procent exklusive regelförändringar), vilket kan jäm-

föras med 2009, under finanskrisen, då skatteunderlaget ökade med 1,2 procent (1,7 procent ex-

klusive regelförändringar). Ökningen av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade 

priser och löner samt en växande befolkning med ökade välfärdsbehov. Skatteunderlagets lång-

samma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. 
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Diagram 1 – Realt skatteunderlag per invånare 

(index, 2001=100 samt procent) 

 

Även om skatteintäkterna genomsnittligt ökar med över 3,5 procent kommande år fram till 2023 är den 

sammantagna ökningen av det reala skatteunderlaget per invånare mycket blygsam för femårsperioden 

2019–2023. 

För att motverka krisen har staten lagt krispaket som fram till den 8 maj hade en beräknad påver-

kan på statens budget med cirka 185 miljarder kronor. Detta, samt andra effekter av krisen inne-

bär att statens finansiella sparande kommer att vara negativt under flera år. Statsskulden kommer 

att passera ramverkets intervall om en offentlig bruttoskuld på 35 procent ± 5 procentenheter. 

Samtidigt har Sverige fortfarande en låg skuld i ett internationellt perspektiv. 

Långsiktiga verkningar  

Det kommer att ta lång tid innan de fulla konsekvenserna av coronapandemin syns. Folkhälso-

myndigheten återkommer till att det är först om 4–5 år som folkhälsokonsekvenserna av pande-

min syns. Inte minst kan det komma att dröja länge innan det kommer ett vaccin som ger till-

räckligt skydd. Covid-19 får därmed antas vara något som påverkar vårt samhälle länge.  

Kommuner och regioner kommer ytterligare att behöva stärka sin beredskap och samverkansför-

måga för att kunna klara eventuella nya vågor av smittspridning. Forskning för att säkerställa 

utveckling av vaccin mot och behandling av covid-19 är globalt viktiga satsningar.  

Hur den fortsatta smittspridningen kommer att utvecklas är mycket osäkert. Det är viktigt att ha 

en beredskap för andra scenarier, framförallt sådana som skulle ge ökad påverkan på samhället. 

Vad skulle ett fördjupat och utdraget förlopp få för konsekvenser? Vilka åtgärder bör vidtas i så 

fall redan nu?  

Globalt sett skulle det också kunna ske stora förändringar, bland annat som en följ av en föränd-

rad syn på sårbarhet och hur den ska hanteras. Ökad protektionism kan försämra de globala till-

växtförutsättningarna. Vissa menar att det nu finns en större möjlighet att genomföra önskvärda 

förändringar, såsom till exempel satsningar på klimatet, på övergång till en mer hållbar livsstil 

och på mer hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Även offentliga institutioner kan bli 

större, småföretag kan slås uti stor skala medan vissa företag överlever och blir mer domine-

rande, digitala arbetssätt och lösningar ökar i omfattning. De ekonomiska konsekvenserna riske-

rar också att påverka folkhälsan på både kort och lång sikt. Den hälsoklyfta som redan finns kan 

öka ytterligare mellan olika socioekonomiska grupper, vilket påverkar förutsättningarna för 

verksamheten i kommuner och regioner. De globala välfärdsklyftorna kan öka, såväl mellan som 

inom länder, med ökade sociala spänningar som följd.  
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Stora kriser kommer sällan, men får desto större konsekvenser. Och vi har en tendens att 

glömma mellan varven – trots att det på lång sikt kanske är de stora händelserna som formar vårt 

samhälle. 

Kommunsektorn agerar i pandemins centrum  
Coronaviruset har på kort tid ändrat förutsättningarna för hela samhället, inte minst för vård och 

omsorg. Fokus har hittills helt legat på krishantering. Det krävs snabbt agerande på alla nivåer, 

förändrad styrning och samverkan, utveckling av nya lösningar etcetera. Den akuta krisen är inte 

över. Det händer nya saker hela tiden, samtidigt som behovet av akut omhändertagande av pati-

enter sjuka i covid-19 är fortsatt stort. Som ett exempel krävs i takt med att fler tillfrisknar kraf-

tigt ökade rehabiliteringsinsatser. Trots att vi fortfarande är mitt i den kan det ändå redan nu fin-

nas skäl att ställa frågan vad man kan lära av den akuta krisen inför framtiden.  

Kommunerna och regionerna har påverkats mycket starkt av pandemin. De har också agerat 

skyndsamt och kraftfullt för att hindra smittspridning och för att kunna möta vårdbehovet hos 

patienter med covid-19. Regionerna samverkar bland annat kring upphandling av intensiv-

vårdsläkemedel, skydds - utrustning och intensivvårdsmateriel samt kring samordningen av 

IVA-platser. Hälso- och sjukvården har lyckats att på mycket kort tid mer än fördubbla antalet 

intensivvårdsplatser, en makalös omställning. De fyra största kommunerna har gått ihop med en 

borgen för en kredit om en halv miljard kronor som ställs ut avKommuninvest till SKL Kom-

mentus. Krediten ska användas för inköp av skyddsutrustning till alla svenska kommuner och 

utrustningen kommer att fördelas utifrån de behov som sammanställs av Länsstyrelserna i deras 

samordningsuppdrag.  

Gymnasieskolorna har snabbt ställt om till digital undervisning. Vård som erbjuds digitalt har 

ökat starkt i omfattning men också hemmonitorering, fysiska hembesök och läkarmedverkan i 

kommunal vård och omsorg. 

Samspelet mellan staten och kommuner och regioner i skenet av coronapandemin  

SKR har länge pekat på behovet av att förändra den statliga styrningen och statens samverkan 

med kommuner och regioner för att klara de framtida utmaningarna – som kommer att finnas 

kvar även efter krisen.  

Coronasituationen kräver extraordinära, snabba och flexibla insatser i kommuner och regioner. 

Många verksamheter kan vara svåra att genomföra på ordinarie sätt, enligt de lagar och regler 

som gäller. I vissa fall behöver regler ändras, i andra fall kan tolkning och tillämpning av regler 

behöva anpassas till situationen. Coronaviruset har även inneburit att vissa verksamheter plöts-

ligt både måste och kan göras på nya sätt.  

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna i snabb takt presenterat ett stort antal åt-

gärdspaket. I några fall har vissa myndigheter fått uppdrag att styra upp eller samordna vård, ut-

rustning eller annat. Det är dock inte oproblematiskt att genomföra uppdrag som styrs »uppi-

från«. Ansvaret för den operativa verksamheten och den verksamhetsnära kompetensen ligger 

hos kommuner och regioner. För att hålla tempot i arbetet på lokal eller regional nivå måste 

myndigheten samspela nära med dessa. Det är bra med samordning, men den måste utgå ifrån 

kommunernas och regionernas behov.  

Regioner och kommuner har tydligt visat att nationell samordning inte kräver statlig styrning 

utan kan åstadkommas genom gemensamma satsningar som kan exemplifieras genom det in-

köps- och omfördelningssamarbete regionerna åstadkommit inom läkemedelsområdet. 
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Förändringarna kräver snabb anpassning och samverkan  

Coronakrisen har visat att det finns stor kraft och förmåga till anpassning och samverkan i kom-

munsektorn. Den har också visat att det faktiskt går att göra snabba förändringar av regler och 

förutsättningar genom dialog och ett nära samarbete mellan sektorn och staten.  

Det finns dock utvecklingsområden för både staten och kommuner och regioner för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar att hantera problemen i en samhällskris. Det är exempelvis oerhört 

viktigt att olika statliga myndigheter har ett helt entydigt budskap för agerandet på regional och 

lokal nivå. De olika parternas roller, till exempel när det gäller ansvaret för beredskap och upp-

handling, måste också respekteras och hanteras.  

Lärdomar nu och framöver?  

Flera exempel pekar redan nu på att staten och sektorn förmår att tillsammans bli mer lösnings-

inriktade och kan agera gemensamt för att möta en svår situation. All den kunskap och kompe-

tens som finns hos olika aktörer kan på det sättet användas bättre och leda till bättre beslut. För 

att uppnå detta krävs ett pragmatiskt förhållningssätt där berörda aktörer inkluderas tidigt i pro-

cesserna där lösningarna utformas. 

Både den nuvarande krisen, liksom den tidigare flyktingkrisen, har visat de stora fördelarna med 

att kunna göra prioriteringar på lokal nivå – och ha en flexibilitet i hur man kan använda resurser 

och personal, exempelvis genom att flytta mellan olika verksamheter när behoven så kräver. Un-

der 1990-talskrisen ställdes vården om totalt med en poliklinisering och en halvering av antalet 

vårdplatser som följd. Även pandemin har visat att verksamhet kan bedrivas på helt andra sätt än 

tidigare. Ett exempel är att användningen av digitala kanaler inom både vård och skola har ökat 

snabbt i omfattning, vilket visar att det finns goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av 

digitala arbetsformer.  

Regionernas ekonomi faller rejält  

De senaste åren har drygt en tredjedel av landets regioner haft underskott i resultatet. Den kon-

junkturförsvagning som inleddes förra året gjorde att fyra regioner höjde skatten inför 2020 och 

många regioner gick in i år 2020 med besparingsbeting.  

Regionernas ekonomi har därefter påverkats mycket negativt av coronavirusets effekter. Föru-

tom en kraftig nedrevidering av skatteunderlaget har regionerna också stora merkostnader för 

hälso- och sjukvården. Regionerna har vidtagit en lång rad åtgärder såsom att införskaffa 

skyddsmaterial och läkemedel, samt att mer än dubblera antalet IVA-platser. Dessutom har reg-

ionerna kraftiga intäktsförluster inom kollektivtrafik och tandvård. Därtill minskar värdet på de-

ras finansiella placeringar. Ytterligare en effekt av pandemin är att många åtgärdsprogram som 

beslutats för att effektivisera verksamheten på sikt nu har pausats.  

En omfattande omställning mot digital vård har också varit en del i anpassningen för att minska 

smittspridning. Andelen vårdkontakter med privata digitala vårdgivare, så kallade utomlänskon-

takter, har ökat kraftigt under våren. Men framförallt har användningen av regioners egna digi-

tala tjänster nästan tiodubblats under de första månaderna 2020.  

Personalförsörjningen är också kraftigt ansträngd. Flera regioner har gått upp i förstärkningsläge 

och i Region Stockholm har krislägesavtalet aktiverats inom intensivvården.  

Sammantaget är det svårt att i nuläget helt överblicka hur stora kostnaderna för hälso- och sjuk-

vården slutligen kommer att bli i år. Det är inte bara kostnadsökningarna under den akuta krisen 

som regionerna har att hantera, merkostnaderna de kommande åren är än mer svåröverblickbara. 

Staten har lovat att ersätta skäliga merkostnader för hälso- och sjukvård och i Ekonomirapporten 

räknar SKR med att så kommer att ske. Staten tar även kostnaderna för de första 14 dagarnas 

sjukfrånvaro under fyra månader. Utöver detta finns inga löften om att täcka andra specifika 
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merkostnader för verksamheter i kommuner och regioner till följd av coronaviruset. Trots den 

stora ökningen av generella statsbidrag som staten ger kommuner och regioner räknar SKR sam-

mantaget med ett underskott på 6 miljarder kronor i regionerna för år 2020. Det beror främst på 

minskade intäkter inom kollektivtrafiken, tandvården och lägre värde på finansiella placeringar. 

År 2021 kommer det att krävas åtgärder på 4,7 miljarder för att klara ett resultat på 1 procent av 

skatter och statsbidrag, under förutsättning att kostnaderna endast ökat i takt med befolknings-

förändringarna. Detta kommer att bli en stor utmaning för regionerna eftersom det nu byggs upp 

en vårdskuld till följd av inställda operationer, uteblivna kontroller av patienter med kroniska 

sjukdomar, minskad förebyggande vård och tandvård, ökad risk för psykisk ohälsa samt ökade 

risker för de patienter som av rädsla för smitta inte söker vård trots tydliga symptom på sjukdom. 

Dessa grupper i befolkningen riskerar nu att få en sämre hälsoutveckling. Omfattningen av vård-

skulden går ännu inte att överblicka fullt ut men regionerna arbetar proaktivt för att minimera 

långsiktig påverkan på hälso- och sjukvården av coronapandemin. 

Diagram 2 – Resultat i kommuner och regioner med ökade statsbidrag/vidtagna åtgärder 

Miljarder kronor 

 

Under 2020 beräknas regionerna få ett underskott på 6 miljarder kronor och kommunerna ett överskott 

på 13 miljarder under förutsättning att staten ersätter alla merkostnader till följd av hanteringen av coro-

naviruset i hälso- och sjukvården och äldre- och funktionshindersomsorgen. År 2021 sätter vi resultatet i 

kommuner och regioner till 1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 9 miljarder som andel av skatter och 

statsbidrag, utifrån detta görs sedan en bedömning hur mycket ökade statsbidrag eller andra åtgärder 

som krävs för att nå detta resultat. 

Osäkra konsekvenser för kommunerna  
Kommunernas resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor 2019, vilket är 

nästan 3 miljarder mer än året dessförinnan. Samtidigt var det knappt 70 kommuner som redovi-

sade underskott. Det starkare resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler som innebär 

att orealiserade finansiella vinster räknas in. Men det beror också på att kostnaderna, räknat i 

fasta priser, minskade för första gången på 15 år, till följd av anpassningar inför en kommande 

ansträngd ekonomi.  

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för 

kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamheterna påverkas. 

Det är dessutom fortfarande oklart om staten kommer att täcka kommunernas merkostnader eller 

minskade verksamhetsintäkter, utöver det som utlovats för vård och omsorg. Samtidigt har sta-

ten beslutat att stå för ersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra månader, något 

som är en stor besparing som handlar om miljardbelopp för kommunerna.  
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Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är självfallet äldreomsorgen och i 

viss mån funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och stora 

ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Dessutom har kommunerna merkostnader 

för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning.  

På några områden är de negativa ekonomiska konsekvenserna uppenbara och ganska direkta. 

Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många 

kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR be-

dömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent i år, och med 

ytterligare mellan 5 och 10 procent nästa år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent, 

eller cirka 3 miljarder kronor, högre 2021 jämfört med 2018.  

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 del-

tagare slår också direkt mot den kommunala ekonomin. Konserter, teaterföreställningar och 

olika idrottsevenemang ställs in och biljettintäkter uteblir. I vissa kommuner har intäkterna för 

dessa verksamheter mer än halverats på senare tid, vilket på riksnivå motsvarar ett intäktsbortfall 

på cirka 200 miljoner kronor per månad.  

Generellt visar studier och tidigare erfarenheter att kriser i samhället leder till ökad social oro. 

Det är fler som förlorar jobbet och ekonomisk stress tenderar att öka även andra sociala problem. 

På samma sätt som man pratar om att en vårdskuld byggs upp inom sjukvården kan vi inom flera 

delar av socialtjänsten befara en liknande utveckling.  

SKR räknar med att kommunernas överskott för 2020 landar på 13 miljarder kronor under förut-

sättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin inom vård och om-

sorg. Trots ett sammantaget relativt starkt resultat kommer många kommuner ändå att få ett un-

derskott i år. Nästa år krävs 3,2 miljarder i åtgärder eller ökade statsbidrag för att kommunerna 

ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag. Det förutsätter att kostna-

derna ökar i takt med befolkningen, något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade soci-

ala behov.  

För att förklara smittspridningen inom äldreomsorgen har vissa hävdat att det har gjorts stora 

besparingar inom denna under lång tid. Som jämförelse har man angett att kostnaderna för äldre-

omsorg utgör en mindre andel av kommunernas budget nu än för ett antal år sedan. De senaste 

åren har emellertid barn och unga ökat mycket snabbt, vilket inte gäller gruppen över 80 år. Mel-

lan 2000 och 2018 har kostnaden per brukare inom särskilt boende ökat med nästan 24 procent i 

fasta priser. Inom ordinärt boende är motsvarande ökning 21 procent. Sammantaget har kostna-

derna inom äldreomsorgen ökat med 16 procent i fasta priser sedan år 2000, vilket är ungefär i 

takt med den demografiska utvecklingen, trots den förbättrade hälsan under perioden. 
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Diagram 3 – Ökade statsbidrag och behov av åtgärder för kommuner och regioner 

Miljarder kronor 

 

*VÄB = Vårändringsbudgeten 2020. 

Av bilden framgår de ökningar som gjorts av statsbidragen sedan 2018, inklusive ökningen av generella 
medel för Nära vård 2019 och 2020. Ovanför den blå linjen ligger alla de generella statsbidrag som har 
tillkommit under 2020. För 2021 bygger beräkningarna på ett resultat på 1 procent av skatter och statsbi-
drag, samt att kostnaderna ökar i takt med demografin. Då behöver antingen statsbidragen öka med yt-
terligare 8 miljarder kronor alternativt behöver kommuner och regioner vidta åtgärder i motsvarande om-
fattning, Till detta tillkommer den vård-, omsorgs- och socialtjänstskuld som byggts upp. Hur stor den 
kommer att vara är ytterst osäkert i nuläget. 

Sammantaget står kommuner och regioner inför ännu större ekonomiska utmaningar än vad som 

tidigare har gått att förutspå. Sverige har gått in i en lågkonjunktur samtidigt som både arbetslös-

heten och välfärdsbehoven ökar. För att säkra en välfärd med fortsatt goda resultat behöver 

framförallt följande åtgärder vidtas:  

 Staten har lovat full kostnadstäckning för hälso- och sjukvårdskostnader med anledning av 

coronapandemin. Detta måste även garanteras skriftligt i en ny förordning.  

 Underskotten i kollektivtrafiken motsvarande cirka 1 miljard kronor per månad med nuva-

rande rekommendationer bör finansieras.  
 För att undvika att kommuner och regioner vidtar besparingsåtgärder, som ytterligare riske-

rar att fördjupa lågkonjunkturen inför 2021 bör de generella statsbidragen öka med ytterli-

gare 8 miljarder kronor och dessutom behövs ytterligare tillskott för att hantera vårdskulden. 
 Ett sätt att stödja både näringsliv och kommunsektor kan vara ett investeringsstöd.  
 Underlätta genom att betala ut riktade statsbidrag mer generellt enligt SKR:s förslag i hem-

ställan och ta bort redovisnings- samt återbetalningskrav på överenskommelser beslutade för 

2020.  
 Garantera att även kommunala bolag med stora intäktstapp kan använda reglerna om kort-

tidspermission.  
 Förbättra funktionen inom arbetsmarknadsområdet genom att erbjuda feriejobb även utanför 

kommuner, säkra fler platser till yrkesvux, utvidga studiestartsmedel, förlänga etableringsti-

den för nyanlända och att nyarbetslösa ska kunna gå direkt till matchning. 
 

  



11 

Organisation, vision och mål 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunstyrelsen och nämnder är 

verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige. 

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Vansbro kommun en alternativ politisk organisation, vilket inne-

bär att det bara finns den obligatoriska valnämnden och en jävsnämnd förutom kommunstyrelsen 

som ansvarar för alla verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen har fyra utskott: Leva och bo, Utbildning och arbete, Omsorg och kommun-

styrelsens arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 (KS 2016/716) att den nuvarande alternativa poli-

tiska organisationen bibehålls utan förändringar under mandatperioden 2019-2022. Kommunsty-

relsen uppläts att självt organisera sitt arbete i syfte att sammanföra ansvar och befogenhet. 

Kommunstyrelsen ska lägga sitt fokus på att utveckla och systematisera styrningen av kommu-

nen i enlighet med den styrmodell som fastställts.  

 

Bilden redovisar Vansbro kommuns organisation 2020. 
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Vision 
Visionen beskriver kommunens framtida tillstånd. Det är en gemensam målbild för hela kommu-

nen. Visionen lyder: 

Vansbro kommun är en attraktiv kommun, där människor kan finna både arbets-

glädje och livskvalitet. 

Långsiktig inriktning 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en plan för arbetet med långsiktig inriktning för 

Vansbro kommun.  

Agenda 2030 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utvecking som världens länder någon-

sin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fat-

tigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa 

klimatkrisen. 

I strategisk plan för 2020-2022 inarbetades de globala målen i de strategiska målen och ett ut-

vecklingsarbete skulle ske löpande, i strategisk plan för 2021-2023 flyttas de globala målen till 

en egen del och ska följas upp i samband med årsredovisningen varje år på samma sätt som 

kommunens kvalitet i korthet följs upp.  

Ett utvecklingsarbete för uppföljning av de globala målen kommer att ske under hösten 2020. 

Kommunens kvalitet i korthet 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som drivs av SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) och omfattar cirka 260 kommuner. De deltagande kommunerna tar årli-

gen fram resultat för att jämföra och utveckla styrningen och kvaliteten på den kommunala ser-

vicen. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål 

och resultat samt utveckla dialogen med medborgarna. Det är därför det är kommunfullmäktiges 

perspektiv som avspeglas i områdena och i de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén är att kunna 

jämföra sig med andra kommuner för att utveckla sin egen. 

Vansbro kommun deltar fortsatt i det nationella projektet Kommunens kvalitet i korthet och re-

sultaten redovisas i samband med årsredovisningen varje år. 

Strategiska mål 2021-2023   
Kommunfullmäktiges strategiska mål är indelade i fyra olika områden i syfte att skapa balans i 

styrningen. 

För område Medborgare och kunder samt Framtidstro och utveckling är inriktningen kommu-

nens brukare, kunder och invånare. Kommunens service- och tjänsteutbud ska ha tillräcklig kva-

litet och effektivitet, den utvecklas genom delaktighet och inflytande där utvecklingen skapas i 

dialog med invånare och intressenter. 

Områdena Medarbetare och Ekonomi handlar om att ha en effektiv organisation som utvecklar 

både människor, medarbetare och arbetsprocesser i skapandet av attraktiv arbetsplats med eko-

nomi i balans. 

De strategiska målen mäts årligen och förväntas vara uppfyllda inom fyra år från 2019, dvs 

2022. 

Tidigare har de strategiska målen mätts genom måluppfyllelse av nämndsmål vilket har gett en 

otydlighet i måluppfyllelsen, från 2021 års strategiska plan mäts de strategiska målen indikatorer 
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koppade till strategiska målen. I nämndplanen beslutar kommunstyrelsen om nämndsmål som 

även dessa mäts med indikatorer. 

Medborgare och kunder 

Strategiska målet är: 

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

är nöjda med kommunens verksamhet 

Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan erbjuda. 

Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges 

möjlighet att vara med och påverka.  

Framtidstro och utveckling 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun har en hållbar och positiv utveckling 

Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra aktö-

rer är viktigt för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen. 

Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mät-

ningen bäst resultat i Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra närings-

livsklimat. 

Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. 

Medarbetare 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engage-

mang och arbetsglädje 

Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbe-

tare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De an-

ställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet. 

Det personalpolitiska handlingsprogrammet utgör grunden. 

Ekonomi - finansiella mål 

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen regleras att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning och att det är 

fullmäktige som beslutar om riktlinjer för detta. God ekonomisk hushållning är grunden för 

kommunens ekonomi och verksamhet och skapas genom att verksamheten bedrivs med tillräck-

lig kvalitet och kostnadseffektivitet. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre per-

spektiv. De löpande intäkterna ska överstiga de löpande kostnaderna. Genom mål och riktlinjer 

för verksamheten ska man säkerställa att resurserna i verksamheten används kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt. För att uppnå god ekonomisk hushållning förutsätts ett långsiktigt tänkande. 

Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och 
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som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hus-

hållning innefattar även att ha beredskap för att möta framtida utmaningar i god tid inför förvän-

tade förändringar och vidta nödvändiga åtgärder. 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshö-

jande åtgärder.  

Drift- och investeringsbudget  
Planeringsförutsättningar 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) beräknar kommunernas verksamhetskostnader både i 

löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verk-

samhetens volymförändring. Volymförändring utgörs av skillnaden mellan förändring i löpande 

pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan 

redovisas SKRs senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2019–2023.  

Tabell 13. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

Prisförändringen på arbetskraft är normalt sett för innevarande år SKR:s prognos för timlöneök-

ningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsen-

liga avgifter. Den här gången avser bedömningen för både innevarande och kommande år timlö-

neutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos, och beräknade förändringar av 

arbetsgivaravgifterna. Skälet är den osäkerhet som nu råder på grund av coronakrisen och den 

uppskjutna avtalsrörelsen. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre 

utbildningsnivå, och därmed höjda löner. SKR betraktar denna kvalitetsökning som en volym-

förändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en upp-

skattning av kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKRs prognos för KPIF, dvs. kon-

sumentprisindex med fast ränta och en uppskattad löneandel.  

Preliminärt PO-pålägg för 2021 
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riks-

dagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKR och fackföreningarna 

inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). 

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Arbetsgivaravgifterna 

och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad 

pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i regionerna då det är 

fler högavlönade i regionerna än i kommunerna. 
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SKR:s förslag är att som preliminärt PO för år 2021 tillämpa samma PO som för 2020, 40,15 

procent. Osäkerheterna kring det framtida ekonomiska läget gör att prognoserna varierar för 

kraftigt för att kunna rekommendera PO-pålägg för år 2021. I månadsskiftet augusti/september 

gör SKR en ny bedömning av preliminärt PO för 2021. 

Det finns ingen avisering om ändring av lagstadgade arbetsgivaravgifter i vårpropositionen 

2021. 

Det finns inga uppgifter om förändringar av premier för avtalsförsäkringar. Det har varit nollpre-

mie flera år på AFA:s försäkringar; AGS och avgiftsbefrielseförsäkringen. SKR har ingen upp-

gift om eventuella förändringar för 2021, men ser att det kan finnas risk för höjning av premier 

på grund av att det är svag utveckling på de finansiella marknaderna och att premierna varit noll 

så pass länge. 

SKRs senaste kalkyl visar på ökade kostnader för avtalspensioner för 2021 för att de sedan åter 

kommer att sjunka för år 2022. Utifrån en utjämning mellan åren bedömes i dagsläget att påsla-

get i jämförelse med 2020 kan vara oförändrat. Bedömningen av viktiga beräkningsparametrar 

för pensionskalkylen, exempelvis prisbasbelopp och inkomstbasbelopp, är för närvarande 

mycket volatil.  

Löneökningar 
Arbetskraftsindex för kommunal verksamhet har använts för beräkning av löneökningar. Ök-

ningen de kommande åren förväntas ligga på 2,2 procent 2021, 1,7 procent 2022 och 2,7 procent 

2023. Index för arbetskraftskostnader tar även hänsyn till förändringar i arbetsgivaravgifter och 

kvalitetsjusteringar. 

Löneökningarna finansieras via centrala medel som fördelas utifrån faktiskt utfall i löneöversy-

nen. Vansbro kommun kompenserar även kommunalförbundet Brandkåren i Norra Dalarna 

(BRAND) för faktiska löneökningar. 

Beräknade löneökningar per år redovisas i tabell: 

Ber löneökningar per år TOTALT (tkr) 2020 2021 2022 2023 
Löneöversyn 2020 8 238 10 999 10 999 10 999 

Löneöversyn 2021  5 412 7 231 7 231 

Löneöversyn 2022   5 236 6 996 

Löneöversyn 2023    9 863 

Summa   16 411 23 466 35 089 

 

Befolkning 
Enligt SCBs befolkningsprognos från år 2020 kommer kommunens invånare minska kommande 

år. Åren 2015 och 2016 ökade invånarantalet, tack vare ett positivt immigrationsnetto med totalt 

190 invånare. Åren 2017-2019 har en minskning skett på 79 personer där främsta orsaken är ne-

gativt födelsenetto på 85 invånare. SCB:s prognos på antalet invånare och hur dessa är fördelade 

i olika åldersintervaller, är basen för skatteberäkningen och utjämningssystemets effekter för 

Vansbro. 
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Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
Såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekono-

miska effekterna av pandemin har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och inter-

nationellt. Detta har betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med 

större osäkerhet än normalt. 

SKRs prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av kraftig yt-

terligare minskning av arbetade timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetal-

ningar av permitteringslön men lönesumman ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstill-

växten stannar strax under två procent. Dessutom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda 

grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en höjning av det ge-

nerella statsbidraget. Att skatteunderlagstillväxten inte blir ännu lägre förklaras av en mycket 

kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, delvis till följd av till-

fälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av covid 19-pandemin. 

SKR räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret 2020 och 2021. Ett 

växande antal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. 

Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår 

till mer normala nivåer och arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som 2020, när ”co-

ronaåtgärder” fasas ut. Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteun-

derlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009. 

Den förändring som skedde 2020 i utjämningssystemet påverkar kommunens intäkter. I förhål-

lande till den budget som beslutades för 2020 beräknas kommunens skatteintäkter, utjämning 

och generella statsbidrag öka med 12,8 mkr trots de nedrevideringar som beräknas av SKR. 

En stor förändring sker för utjämningssystemet för LSS där kommunen går från att vara inbeta-

lare till systemet till att erhålla eller vara när 0 i systemet. Kommunens star av LSS-gruppboende 

har en stor påverkan men även annan förändring har påverkat. Denna förändring påverkar kom-

munens skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag positivt men syn även genom ökade 

kostnader inom framförallt funktionshinderområdet. 
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Vid beräkning av kommunens skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag har SKRs cir-

kulär 20:39 använts.  

 

 

 

Fördelning av ekonomiska resurser 
Budgeten fördelas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen fördelat på förvaltningsom-

råde, Brandkåren i Norra Dalarna, jävsnämnd, överförmyndare, revisorer och valnämnd. Fördel-

ningen av budget inom förvaltningsområden ansvarar kommunstyrelsen för.  

Vid jämförelse med liknande kommuner samt en kommungrupp med landsbygdskommuner ej 
när större stad för verksamhetsåret 2018 framkommer att Vansbro har minskat nettokostnaden 
för utbildningsverksamhet och ligger lägre än liknande kommuner och i nivå med landsbygds-
kommuner. Äldreomsorgen är dyrare än liknande kommuner men har lägre kostnader än lands-
bygdskommuner. Nettokostnad för individ- och familjeomsorg är hög jämfört med båda grup-
perna. Resultatutvecklingen i Vansbro kommun är klart sämre vid jämförelse med båda jämfö-
relsegrupperna och över tid har Vansbro kommun en mycket problematisk resultatutveckling. 
 

 

Budget

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Skatteintäkter 290 952 288 073 288 496 293 592 301 891 308 946

Inkomstutjämning 97 366 102 369 101 941 103 167 106 117 109 124

Kostnadsutjämning* 27 855 27 759 26 468 26 374 26 288 26 210

Regleringspost 7 449 6 953 20 175 16 955 11 733 9 899

LSS-utjämning -9 764 -8 309 149 148 148 147

Slutavräkning 2019 korrigering -1 460

Slutavräkning 2020 -3 899

Slutavräkning 2021 -2 393

Aviserat för 2020 12 335

Prognos periodfond 421

Justering KF juni 2020 pga BRAND 2 000

Summa intäkter 415 858 424 242 434 836 440 237 446 176 454 326

Fastighetsavgift 13 709 13 930 15 929 15 929 15 929 15 929

Summa  429 567 438 174 450 765 456 166 462 105 470 255

Skatteintäkter 282 714 288 496 293 592 301 891 308 946

Generella statsbidrag och utjämning 155 458 164 662 162 574 160 214 161 309

Enl cirk 20:39
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Källa: Kolada 

 
Resursfördelningsmodellen i Vansbro kommun baseras på senast antagen budgeten som sedan 

justeras med inflationsuppräkning, arbetskostnadsindex samt kända och antagna politiska ambit-

ioner. Justeringar har därefter gjorts för respektive förvaltningsområde utifrån bland annat vo-

lym, dessa redovisas nedan. 

Driftbudget 2021-2023   
Med antagen investeringsvolym, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansnetto samt av-

skrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för perioden. 

Budget/ram för kommunfullmäktige, revision och de olika nämnderna har räknats upp med arvo-

den. 

Ramarna fördelas exklusive kapitalkostnader.  

 

tkr

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -500 -510 -520 -531

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen -2 884 -2 942 -3 000 -3 060

Utbildning, kultur och fritid -127 682 -124 728 -124 173 -125 940

Socialt stöd och omsorg -167 411 -170 107 -170 911 -172 804

Samhällsbyggnad -11 082 -11 387 -10 911 -10 789

Kommunkansli och intern service -71 343 -71 887 -71 557 -71 257

Kollektivtrafik -4 096 -4 096 -4 096 -4 096

Jord- och skogsbrukfastigheter 237 0 0 0

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

Vansbro stadsnät 0 0 0 0

KS förfogande - IFO -1 200 0 0 0

KS förfogande -2 170 -6 500 -1 500 -1 500

KOMMUNSTYRELSEN -388 631 -392 647 -387 148 -390 446

VDUF -800 0 0 0

BRAND -9 054 -9 054 -9 054 -9 054

JÄVSNÄMND -86 -88 -89 -91

ÖVERFÖRMYNDARE -1 500 -1 300 -1 300 -1 300

REVISION -585 -597 -609 -621

VALNÄMND 0 0 -100 0

Summa -401 156 -404 195 -398 821 -402 043

FINANSIERING

Pensionskostnader -6 000 -5 800 -6 600 -7 000

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -14 328 -13 700 -13 900 -14 300

Löneökningar -7 322 -16 411 -23 466 -35 089

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -428 806 -440 106 -442 786 -458 432

Skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag 422 067 450 765 456 166 462 105

Extra statsbidrag flyktingmottagnade 3 341 0 0 0

Nytt utjämningssystem 7 500 0 0 0

Finansiella kostnader och intäkter -2 049 -1 620 -1 670 -1 600

Borgensavgift 531 571 571 571

Ränta pensionsavsättning -840 -715 -780 -905

ÅRETS RESULTAT 1 744 8 895 11 501 1 739
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Utbildning, kultur och fritid 

 2021 2022 2023 

Volymförändring antal barn för- och grundskola -331 -892 -1 986 

Bemanning förskola 500 500 500 

Musikskolans utbud -230 -230 -230 

Timvikarier -250 -250 -250 

Digitalisering – minskade utskrifter -200 -200 -200 

Gemensam fritids- och förskola under sommaren -250 -250 -250 

Minska bussresor -70 -70 -70 

Volymförändring yrkesvux 400 400 400 

Utbildad särvux-lärare 217 217 217 

Volymförändring VUC -1 488 -482 2 379 

Volymförändring Gymnasiesärskola -1 000 -2 000 -2 000 

Reducering fritidsgård -252 -252 -252 

Summa justering 788 561 1 094 

 

Justering har gjort för volymförändringar av antal barn och elever utifrån befolkningsprognos. 

Hänsyn tagen till beslut enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

Bemanningen inom förskolan har reducerats över tid vilket innebär att budget för 2020 inte kla-

rar av att täcka bemanningen, justering har därför gjorts. 

Behörig lärare har inte funnits för yrkesvux under många år, i nuvarande budget finns inte ut-

rymme att anställa behörig lärare, justering har därför gjorts. 
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Socialt stöd och omsorg 
 2021 2022 2023 

Volymförändring äldreomsorg -116 2 960 5 625 

Uppräkning enligt avtal, entreprenad Äppelbo 279 350 350 

Hemtjänst i stället för säbo  -995 -1 897 

Effektivisering säbo/hemtjänst -882 -882 -882 

Nya riktlinjer äldreomsorg och LSS -750 -1 500 -1 500 

Minskat antal platser korttids -139 -139 -139 

Minskat antal platser säbo -433 -433 -433 

Jotib-projekt -500 -500 -500 

Volymförändring funktionshinderomsorg 142 543 674 

Nytillkomna ärenden funktionshinderomsorg 8 100 8 100 8 100 

Ökning ekonomiskt bistånd med anledning av corona 480 480 480 

Handlingsplan IFO -3 500 -4 500 -4 500 

Summa 2 681 804 1 894 

 

Justering har gjort för volymförändringar inom verksamheten utifrån befolkningsprognos. 

Hänsyn tagen till beslut enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

Enligt nuvarande avtal för entreprenad i Äppelbo görs en årlig uppräkning med OPI (omsorgs-

prisindex), justering har därför gjorts. 

Ett effektiviseringsarbete genomförs inom äldreomsorg vilket innebär bland annat att volymök-

ningen som sker överförs till hemtjänst istället för särskilt boende. 

Inom funktionshinderområdet har nya ärenden tillkommit som ökar kostnaden. 

Efter corona-pandemin förväntas en ökning av ekonomiskt bistånd, justering har därför gjorts. 

 

Samhällsbyggnad 
 2021 2022 2023 

Justering tjänster 692 692 692 

Kommande deponiundersökningar 250   

Ökat behov av bostadsanpassning 232 232 232 

Effektivisering gata/park -144 -144 -144 

Effektivisering sotning -65 -130 -195 

Effektivisering bredbandsutbyggnad -359 -520 -577 

Summa 605 -476 -122 

 

Justering av tjänster inom verksamheten, avsikten är att anställa istället för köp av konsulter. Re-

ducering har gjorts på grund av besparingar tidigare år vilket gör att verksamheten inte kan bed-

rivas inom nuvarande budget om tjänster ska reduceras. 
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2021 krävs att deponiundersökningar genomförs. 

Bostadsanpassning har ökat över tid och budgetkompensation krävs för att klara nivån. 

Effektiviseringar har genomförts inom gata/park-verksamheten. 

Effektivisering pågår av sotningsverksamheten. 

Genom ny bredbandsstrategi och handlingsplaner för utbyggnaden kan antalet anslutningar öka 

vilket innebär en effektivare verksamhet. 

 
Kommunkansli och intern service 

 2021 2022 2023 

Utökning av tjänster (samordnare bemanningsfunkt-
ionen personalsekreterare) 

1 200 1 200 900 

Ökade kostnader inom IT-verksamheten (avser hela 
kommunen) 

648 708 708 

Ökade kostnader för personalsystemet 200 200 200 

Volymförändringar i verksamheterna – lokalkostna-
der 

-205 -595 -595 

Genomförande enligt åtgärdsplan -1 300 -1 300 -1 300 

Summa 544 -330 -300 

 

Strategisk utveckling   
För 2021-2023 avsätts 1 000 tkr per år. Medel för strategisk utveckling syftar till utvecklingsin-

satser som ligger utanför ordinarie verksamhet men som har bäring på Vansbro kommuns strate-

giska mål. Det kan handla till exempel om medfinansiering av egna eller andras projekt och akti-

viteter. Medlen ska inte användas för löpande verksamhet. 

Avskrivningar 
Avskrivningsutrymmet utgör en inriktning för investeringsutrymmet, detta eftersom avskriv-

ningar och räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgår det en påverkande faktor 

på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökade investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader 

minskar övriga budgetutrymmet för verksamhet. Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade 

avskrivningar och kapitalkostnader men samtidigt ge minskade verksamhets-/driftskostnader. 

Avskrivningar uppgår inte i planen till 17 mkr något år men om investeringsnivån ska kunna 

nyttjas krävs att avskrivningsutrymmet ökas kommande år. 

Avskrivningar har beräknats på föreslagen investeringsplan. 

 
Investeringsplan  
Under hösten 2020 kommer en uppdatering av kommunens investeringsbehov att genomföras, 

investeringsplan i denna strategiska plan bygger på tidigare investeringsplan. 
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Kommunfullmäktige har beslutat att investeringar får uppgå till högst 17 mkr per år i genomsnitt 

över en 5-årsperiod.  

Uppdatering av IT-miljön måste genomföras vart 5:e år för att bibehålla och uppdatera miljön. 

De blåmarkerade beloppen år 2020 har inte beslutats av kommunfullmäktige, är preliminära be-

räknar för fortsatt utbyggnad av särskilt boende, kan komma att ändras under hösten 2020. 

Av de 17 Mkr som avsätts i genomsnitt över en 5-årsperiod finns 6,66 mkr ofördelade för inve-

steringar under 2020-2022 under förutsättning att de 22 mkr avsätts för fortsatt utbyggnad/reno-

vering av särskilt boende.  

I bilaga framgår investeringsplan för de två kommande fem-årsperioderna.  

För att klara kommunens investeringsbehov krävs ett utökat utrymme för avskrivningar. 

Skattesats   
Skattesatsen för planperioden 2020-2022 är beräknad till 22:30. En skattekrona i Vansbro kom-

mun motsvarar drygt 12,5 Mnkr. 

Borgens- och låneramar  
Enligt finanspolicyn (KS 2012/339) ska kommunfullmäktige besluta om en årlig borgensram till 

de kommunägda företagen och en översyn av borgensavgiften ska göras årligen. 

Borgensramar för kommunägda bolag och Stiftelsen Vansbrohem uppgår 2020 till:  

Stiftelsen Vansbrohem 123 Mkr  (varav utnyttjad borgen 2018-12-31: 114 Mkr) 

Vansbro Teknik AB 135 Mkr  (119 Mkr) 

Dala Vatten och Avfall AB   30 Mkr  (7 Mkr) 

Beslut om förändringar av borgensramar lyfts till kommunfullmäktige. 

Enligt finanspolicyn (KS 2012/339) ska kommunfullmäktige besluta om ramar för den långfris-

tiga upplåningen, omsättning av lån under året samt, föra att säkerställa det kortfristiga likvidi-

tetsbehovet, om nivån på kreditlöfte (checkräkningskredit). 

Vansbro kommun har vid utgången av år 2018 långfristiga lån i banker/kreditinstitut på 145 Mkr 

(koncern 386 Mkr).  

Kommunens sammanlagda långfristiga lån under perioden 2021-2023 får uppgå till 200 mkr. 

Projekt tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Infrastruktur, skydd, fsth.underhåll och 

projekteringar
1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 

IT-investeringar 350 350 350 350 350 350 

Akuta vsh.investeringar 300 300 300 300 300 300 

Invallning Vansbro 4 500 8 100 

Bredbandsutbyggnad 8 400 6 600 4 140 

Projektering äldreboende 3 000 2 000 

Brandskyddsåtgärder Medborgarhuset 2 900 

Uppdatering av IT-miljön och utbyggnad 

av IT-infrastrukturen
1 000 

Särskilt boende Bäckaskog hus 06 21 000 20 000 

Ärendehanteringssystem 600 

KFs EJ FÖRDELADE INVESTERINGSMEDEL 6 660 

SUMMA 20 000 29 140 24 400 2 400 9 060 
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Vid beslut om ytterligare större investeringar krävs beslut om nyupplåning av kommunfullmäk-

tige. 

Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr. 

Resultatutjämningsreserv (RUR)   
Kommunfullmäktige har beslutat om policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjäm-

ningsreserv samt riktlinjer för resultatutjämningsreserv (KS 2016/487). Där regleras hur kommu-

nens resultatutjämningsreserv får hanteras. Enligt regelverket ska beslut om resultatutjämnings-

reserv fattas i samband med budget och vara en del av Strategisk plan.  

Balanskravsresultat 
Kommunen hade efter bokslut 2019 ett ackumulerat underskott på 28,8 mkr som ska återställas. 

Synnerliga skäl åberopades i bokslut 2019 för att inte återställa 16,1 mkr som avsåg försäljning 

av bioenergianläggningen. 

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

der de närmast följande tre åren och att fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regle-

ringen ska göras. Fullmäktige har dock möjlighet att besluta om en återställningstid som är 

längre än tre år om detta bedöms som omöjligt, så gjordes vid beslut om årsredovisning för 

2019. 2019 års underskott ska återställas inom sex år med årligt belopp om 3,9 mkr med start år 

2021. Ett överskott 2020 kommer att användas för att återställa underskott som hänför sig till 

2017 och 2018. 

Kommunen har redovisat underskott för 2017, 2018 och 2019, genom de negativa resultaten har 

även den resultatutjämningsreserv som funnits tagits i anspråk.  

Enligt budget 2021 och ram 2022-2023 förväntas överskott respektive år dessa används för att 

återställa tidigare års underskott. 

Prognosen per augusti 2020 är ett överskott på 18,3 mkr. Det indikerar att återställning under 

2020 kan göras på mer än de budgeterade 1,7 mkr. Tabellen nedan redovisar återställning utifrån 

budget 2020. 

 

Uppdrag 
I planen klaras inte nivån på överskott på 2 procent för 2023, kommunstyrelsen ges därför i upp-

drag att utarbeta åtgärdsplan för återställning av upparbetade underskott och med målsättning att 

öka överskottet för 2023 till 2 procent. 

 

  

tkr

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023
Årets resultat 1 744 8 842 9 515 1 252

Att återställa 28,8 mkr

Återstår att återställa 27 094 18 252 8 737 7 485
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Bilagor 
Indikatorer 
Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, 

där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan erbjuda. Det är viktigt att det 

finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges möjlighet att vara med och påverka.  

Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat  
resultat  2021 

Förväntat  
resultat 2022 

Låg brottslighet1 617 (2019) BRÅ o SCB, ingår i 
Agenda 2030 

Delår/helår < 700 < 700 

Låg arbetslöshet 2,8 % (2019-
12) 

Af (öppet arbetslösa) Delår/helår < 3 % < 3 % 

Andel ungdomar som är eta-
blerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 1 år efter full-
följd gymnasieutbildning, 
hemkommun 

78% (2018) Kolada/SCB Helår >Rikssnittet >Rikssnittet 

Andel elever på SFI som klarat 
minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare 

48% (2019) Kolada/SCB Helår >Rikssnittet >Rikssnittet 

Tillgång till utbildning av god 
kvalitet - beräknat meritvärde 
åk 9 

198 (2019, 
förväntat 203) 

Skolverket Helår > Beräknat merit-
värde för 2021 

> Beräknat merit-
värde för 2022 

Tillgång till utbildning av god 
kvalitet - behörighet till gym-
nasiet 

73,7 % (2019) Skolverket Helår ≥85 % ≥85 % 

Tillgång till utbildning av god 
kvalitet – andel elever med ex-
amen från gymnasiet inom 3 
år, exkl. IM 

77% (2019) Helår skolverket Helår ≥76% ≥76% 

Tillgång till utbildning av god 
kvalitet - andel behöriga lärare 
(grundskola och gymnasiet) 

X% (2019) Delår egen mät-
ning; helår skol-
verket 

Delår/helår >2020 >2021 

Brukarnöjdhet äldreomsorg – 
särskilt boende 

91% (2019) Kolada Helår ≥90% ≥90% 

Brukarnöjdhet äldreomsorg – 
hemtjänst 

93% (2019) Kolada Helår ≥90% ≥90% 

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt - helhets-
syn2 

100% (2019) Kolada – U30452 Helår ≥90%  ≥90 

Gott bemötande vid kontakt 
med kommunen 

89% (2019) KKiKs servicemät-
ning 

Helår >2019 >2021 

 

 

 

 

 

1 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 
2 Nytt mått – måste mätas några år ytterligare för att se kvaliteten på måttet.  
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Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv utveckl-

ing 

Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra aktörer är viktigt för att 

få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen. 

Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mätningen bäst resultat i 

Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra näringslivsklimat. 

Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och ekonomisk håll-

barhet. 

Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat  
resultat 2021 

Förväntat  
resultat 2022 

Tillgång till internetanslutning 
med minst hastighet 100 
Mbit/s3 

53,5% (2018) PTS, ingår i 
Agenda 2030 

Delår/helår ≥70 % ≥80 % 

Bidrar till ett rikt fritidsliv – an-
tal föreningar som erhåller 
föreningsbidrag 

38 (2019) Egen mätning Helår ≥2019 ≥2019 

Bidrar till ett rikt föreningsliv – 
simhallsbesök, totalt antal be-
sök 

190901-200831 
13 700 besök 

Egen mätning Delår/Helår ≥13 700 besök ≥13 700 besök 

Bidrar till ett rikt föreningsliv –  
Aktiva låntagare i kommunala 
bibliotek, antal/1 000 inv 

278 (2019; riks-
snitt 258) 

Kolada Helår >rikssnitt >rikssnitt 

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

25 (2019) Egen mätning Delår/helår ≥25 ≥25 

Tillgång till bra bostäder – 
standard på SÄBO ska öka4 

25% Egen mätning, 
andel av total 

Delår/helår ≥25% ≥2021 

Minska miljöpåverkan från 
kommunens verksamhet – 
serveringssvinn g/portion per 
dag (tallrikssvinn)5 

31 g (2019) Egen mätning Delår/helår ≤2020 ≤2021 

Minska miljöpåverkan från 
kommunens verksamheter – 
minska utskrifter  

1 191 637 (2019) Egen mätning Delår/helår <2020 <2021 

Bra näringslivsklimat – sam-
manfattande omdöme 

18 (2019) Svenskt närings-
livs ranking 

Helår 12 10 

Bra näringslivsklimat – tjänste-
mäns attityder till företagande 

19 (2019) Svenskt närings-
livs ranking 

Helår 12 10 

Bra näringslivsklimat – skolans 
attityder till företagande 

17 (2019 Svenskt närings-
livs ranking 

Helår 12 10 

Minska andelen långtidssjuk-
skrivna med psykiska sjukdo-
mar samt beteendestörningar 

52,1% (2018) Agenda 2030 - 
Globala målen, 
mål 3 Hälsa och väl-
befinnande 

Helår < 2019 < 2020 

 

 

 

 

3 Enligt Bredbandsstrategin - hushåll och företag som är anslutna eller har möjlighet till anslutning (i direkt närhet 

till). 
4 Godkända boenden inom SÄBO 
5 Mäts på Smedbergsskolan och Myrbacka skola 
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Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 

känner engagemang och arbetsglädje 

Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbetare möjlighet till in-

flytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De anställda ska ges möjlighet att utvecklas i ar-

betet. 

Det personalpolitiska handlingsprogrammet utgör grunden. 

Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat  
resultat 2021 

Förväntat  
resultat 2022 

Medarbetarengagemang 
(HME) 

Index 75 (2019) HME-enkäten Helår 77 79 

Friska medarbetare - frisktal 91,9% (2019) Egen mätning Delår/helår 93,0 94,0 

 

Ekonomi - finansiella mål - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshö-

jande åtgärder.  

Resultat - Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av 

nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Kapacitet – handlar om vilken kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårigheter på lång sikt. Den lång-

siktiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid. 

Risk – föreligger det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Den kortfristiga betal-

ningsberedskapen (likvida medel, outnyttjad checkkredit och kreditlöften) ska motsvara minst 100 procent av de 

räntebärande skulder som förfaller inom ett år. 

Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld6 i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag) ska minska. 

Kontroll – handlar om vilken kontroll kommunen har över den finansiella utvecklingen. Prognossäkerheten ska 

vara god, högst 1 procents avvikelse. 

Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god, högst 0,5 procents avvikelse. Budgetföljsamheten 

beträffande investeringsprojekt ska vara god, högst 0,2 procent negativ avvikelse. 

 
Indikator Värde (år X) Källa Periodicitet Värde 2021 Värde 2022 

Årets resultat av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag 

 Egen mätning Delår/helår Minst 2% Minst 2% 

Soliditeten ska stärkas 8% (2019) Egen mätning Delår/helår >år 2020 >år 2021 

Skuldsättningsgrad7 - kommu-
nen 

  Delår/helår >2020  

Prognossäkerhet8  Egen mätning Helår Högst 1% avvi-
kelse 

Högst 1 % avvi-
kelse 

 

 

 

 

 

 
7 Nettolåneskuld minus likvida medel; nettolåneskuld = lån plus pensionsskuld och upplupna räntor minus finansi-

ella tillgångar 

 
8 Augustiprognosen 
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Agenda 2030 – Globala målen 
Nedan redovisas en sammanfattning av de Globala målen samt Vansbro kommuns resultat för ett urval av nyckeltal 

som stöd för genomförande av Agenda 2030. 

För mål 14 Hav och marina resurser finns inga nyckeltal för kommuner. 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap är ej aktuellt för kommuner. 

  Ingen fattigdom – Fattigdom handlar inte om bara inkomst. Det handlar också om 

brist på makt, inflytande och socialt skydd och säkerhet. Mål 1 handlar om att minska antalet 

människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd. Det 

handlar även om att ge skydd från katastrofer oavsett om de orsakas av människa eller natur. 

Mål 1 tar ett tvärdimensionellt grepp om fattigdomen.  

Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig eftersom den är närmast invånarna och därmed kan 

ha stor påverkan på deras liv, såväl i Sverige som i andra länder. Kommunernas ansvar för det 

sociala stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få 

hjälp att ta sig ur den. För att nå målet krävs koordinerande, långsiktiga och mångfacetterade in-

satser på lokal och regional nivå. Kommuner, men också regioner, kan bäst identifiera vilka 

människor, inte minst barn, som lever i fattigdom och satsa resurser som hjälper dem att ta sig ur 

den. Samverkan med civilsamhället är en viktig del i arbetet. 

 2017 2018 2019 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 6,4 6,2 
 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolk-
ningen 

0,3 0,6 0,6 

 

  Ingen hunger – ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få tillgång till 

bra och näringsriktig mat året om. Mat är en mänsklig rättighet som är orättvist fördelad. Hunger 

och felnäring är världens största hälsorisk. Det finns tillräckligt med mat i världen för at alla ska 

kunna äta sig mätta men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta vara på den mat vi pro-

ducerar. Livsmedelsproduktionen ska stärka anpassningsförmågan till klimatförändringar och 

succesivt förbättra mark- och jordbrukskvalitet. Genom att skapa ett hållbart jordbruk kan livs-

medelsförsörjningen tryggas för fler människor, samtidigt som det ekologiska systemet och eko-

systemtjänsterna tas till vara. 

Kommuners och regioners ansvar för utbildning, vård och omsorg innefattar ansvaret för vissa 

måltider. Att land- och vattenresurserna förvaltas väl bidrar också till mål 2. Genom att arbeta 

för bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och hälsosam 

och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar kommuner och regioner till att upp-

fylla mål 2 i Sverige. Måltidsverksamheten bidrar både till gemenskap och mindre risk för un-

dernäring bland äldre. Kommunernas kontrollansvar för livsmedelshantering innebär också att 

matens kvalitet säkras. Livsmedelsområdet är till stor del reglera på EU-nivå, men även svenska 

lagar som till exempel skollagen och livsmedelslagen styr arbetet. Regionala livsmedelsstrate-

gier och arbete med landsbygdsutveckling är andra delar i det lokala och regionala arbetet för att 

trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk. 

 

 2017 2018 2019 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 32 32 32 
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  God hälsa och välbefinnande – alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och 

välbefinnande. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, ar-

beta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och håll-

bar utveckling. Folkhälsan påverkas av människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män 

och deras barn växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och 

sjukdom. Förutom mål 3 kopplar därför flera andra mål i agendan till hälsan i befolkningen. De 

senaste decennierna har stora förbättringar skett i världen men det finns fortfarande mycket kvar 

att göra. Skillnaderna i hälsa är stora mellan länder, inom länder och mellan olika sociala grup-

per i samhället – även inom Sverige. 

Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan på 

befolkningens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar. 

Om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Eller i vilken mån det finns kultur- och fri-

tidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Beroende på hur 

verksamheterna bedrivs, kan de vara hälsofrämjande eller förebyggande i sig. Utöver att flera 

lagar slår fast ansvar och bidra till medborgarnas hälsa, har en god och jämlik hälsa en positiv 

effekt på verksamheternas kvalitet och kärnuppdrag. 

 2017 2018 2019 

Medellivslängd kvinnor, år 83,5 84,1 85,1 

Medellivslängd män, år 79,6 79,1 79,1 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, 
andel (%) 

48,0 52,1  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 120 3 198  

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 266,7 254,2  

 

  God utbildning för alla – alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning 

av god kvalitet genom livet. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att 

utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Senast 2030 ska samhället erbjuda utbildning 

åt alla oavsett kön eller funktionsnedsättning, från förskola till vuxenutbildning. Studerande ska 

säkras att de får kunskaper och färdigheter som främjar en hållbar utveckling. 

Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningsystemet. Såväl förskola som grundskola, gym-

nasium och delar vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med 

både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningssamordnare gäller det att vara upp-

daterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas. Att klara skolan har i 

sin tur stor betydelse för hälsan även i vuxen ålder. 

 2017 2018 2019 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 76,4 64,5 73,7 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  66,7  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)  78,3 68,3 80,0 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 0 15 48 
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  Jämställdhet - Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor 

och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och be-

stämma över sina egna kroppar. Sverige ligger, tillsammans med de övriga nordiska länderna, i 

framkant i arbetet med jämställdhet vid internationella jämförelser. Trots det finns utmaningar 

kvar i Sverige och stora utmaningar globalt innan målet är nått. Att stärka kvinnors och flickors 

rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga sam-

hällen. 

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner och regioner ska 

ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsut-

veckling. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, men det handlar också om kvalitet och effek-

tivitet. Det kräver att verksamheter planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och pojkars 

behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen. Personal inom skola, vård och omsorg 

behöver bemöta kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereotypa 

föreställningar om kön. Kommuner och regioner har också ett särskilt ansvar att motverka alla 

former av våld mot kvinnor och flickor. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kom-

muner och regioner ett särskilt stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor. 

 2017 2018 2019 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 50 47 45 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 23,9 27,5 32,2 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 79,3 78,6  

 

  Rent vatten och sanitet för alla – säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. 

Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Vat-

tenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsrening, ökad åter-

vinning och effektivare vattenanvändning. De vattenrelaterade ekosystemen ska skyddas och 

återställas till 2020. 

Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl skyddet av vatten som 

dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också 

av flera svenska lagar som till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots 

en god tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt 

minska föroreningar och övergödning i många svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är 

ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för at förbättra vattenkvaliteten 

både i rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner arbetar också fö 

ratt förebygga problem med vattenbrist i sinande brunnar, vilket i perioder av låga grundvatten-

nivåer kan leda till. 

 2017 2018 2019 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0  
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  Hållbar energi för alla – människor ska ha tillgång till, och råd med, pålitlig, hållbar 

och modern energi. Pålitliga energikällor är viktiga för att stora delar av samhället fungerar. Va-

let av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären.  

Kommuner och regioner är stora energianvändare men också stora energiproducenter. Som så-

dan kan man arbete aktivt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produktionen se till 

att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. En omställning av energisystemet pågår 

genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi och utfasning av fossila bränslen inom både elpro-

duktion och fjärrvärme. Energisystem och elnäten står inför nya utmaningar med varierande 

energiproduktion från vind och sol och ny efterfrågan på el från transporter, datacentra, industri 

och samhällsbyggande. Kommuner och regioner använder knappt fem procent av Sveriges ener-

gianvändning i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder. Det finns en långsiktig posi-

tiv trend för energieffektivisering, samtidigt som mer kan göras i både befintliga och nya bygg-

nader. 

 2017 2018 2019 

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 141 247  

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 49 41  

 

  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – människor ska ha ett arbete med 

anständiga anställningsvillkor. Det handlar också om att främja inkluderande och hållbar ekono-

misk tillväxt. Alla människor som arbetar behöver få en inkomst som går att leva på, som elimi-

nerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt i alla länder. Förbättra den globala resurseffekti-

viteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö-

förstöring en utmaning. 

Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som 

står långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsför-

medlingen, näringslivet och den sociala ekonomin.  Kommunerna ansvarar även för kommunal 

vuxenutbildning (komvux) som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete. Kom-

muner är också markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet 

inom många områden som berör flertalet företag. Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rätts-

säkert och professionellt skapar man bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verk-

samhet och växa. 

 2017 2018 2019 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 298 230   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 2,4 2,5 1,6 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 5,8   

 

  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – bygga motståndskraftig infra-

struktur, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt uppmuntra innovationer. Funge-

rande infrastruktur är grundläggande för att samhället ska fungera. Genom investeringar i lång-
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siktigt hållbara transportsystem, förnybar energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler sam-

hällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbild-

ning som kan lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta 

hänsyn till miljön. Resurseffektivisering, ny teknik och innovationer har stor betydelse för att 

framtidens industri ska vara hållbar.  

Kommuner och regioner är stora investerare i infrastruktur. System som vatten och avlopp och 

kollektivtrafik är några exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation av 

exempelvis renare och smartare teknik. Genom rätt agerande kan utvecklingen styras mot en mer 

hållbar riktning. Kommuners ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en 

hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Möjlighet till 

samverkan med universitet i olika sammanhang innebär också att en ny kunskap kan bidra till 

innovationer. 

 2017 2018 2019 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 35,8 41,3 44,1 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 42,0 53,3  

 

  Minskad ojämlikhet – minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, 

mellan samhällen och mellan länder. Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever fortfa-

rande många i välden i fattigdom. På vissa ställen märks även att ojämlikheter relaterade till kön, 

ålder, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och social status ökar. Ojämlikhet skapar grogrund 

för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och 

hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser. Fokus på utjämning av skillnader 

mellan utvecklande och utvecklingsländer. Sverige kan bidra såväl nationellt genom utveckl-

ingspolitiken och lokalt genom olika internationella partnerskap. 

Kommunerna har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att mot-

verka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullföljande av 

grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Det kommunala 

utjämningssystemet är tänkt att ge likvärdiga förutsättningar för välfärd, trots detta finns det ut-

maningar i att erbjuda en likvärdig offentlig service i kommunerna och regionerna på grund av 

varierande befolkningssammansättning och andra förutsättningar. Bostads- och samhällsplane-

ring samt kultur och fritidsaktiviteter är andra viktiga områden i arbetet för att motverka ojäm-

likhet. 

 2017 2018 2019 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%) 

25 34 33 

Ginikoefficient, index9 0,344 0,341  

 

 

 

 

 

9 0=alla individer har exakt lika stora tillgångar, 1=total ojämlikhet 
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  Hållbara städer och samhällen - att göra städer och samhällen säkra, inkluderande 

och hållbara, det har också en territoriell dimension och utgår från platsens unika förutsättningar. 

Hälften av världens befolkning bor i städer, en andel som sannolikt kommer att öka i framtiden. 

Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men innebär också 

en påfrestning på miljön. 60-80 procent av alla utsläpp sker i städer. 2016 andades 91 procent av 

världens stadsinvånare luft som inte uppfyller Världshälsoorganisationen, WHO:s, kriterier för 

säker luftkvalitet. Det handlar om att skapa överkomliga bostäder åt alla, skapa hållbara trans-

portsystem, skydda natur- och kulturarvet och minska antalet som dör av katastrofer. Minska stä-

dernas negativa miljöpåverkan, säkra tillgång till grönområden och stödja de minst utvecklade 

ländernas uppbyggnad av hållbara och motståndskraftiga byggnader gjorda av lokala material. 

Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, 

bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Reg-

ionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av 

transportinfrastrukturen. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet och avvägningar görs gentemot 

nationella mål och strategier. Kommunerna har också ett ansvar för att i samverkan med region 

och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyggande en-

ligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den byggda miljön har också stor bety-

delse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. 

 2017 2018 2019 

Demografisk försörjningskvot 0,93 0,94 0,91 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 20,9 17,0  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 17,2   

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 4,97   

 

  Hållbar konsumtion och produktion - säkerställa strukturer som bidrar till mer 

hållbar konsumtion och produktion. Under de kommande årtiondena förväntas medelklassen 

växa kraftigt globalt. Det är positivt för individen som kommer att få bättre levnadsstandard men 

det kommer också att innebära ökad konsumtion av resurser och produktion av varor och tjäns-

ter. Användandet av våra naturresurser är redan ohållbart och har negativ effekt på vår miljö och 

människors hälsa. Matsvinnet ska halveras, kemikaliernas negativa påverkan ska minska och 

vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre utsträckning. Ineffektiva subventioner av fos-

sila bränslen ska ses över. 

Kommunerna och regionerna är stora konsumenter och upphandlar varje år varor och tjänster för 

miljardbelopp. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan regioner och kommuner 

skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en 

hållbar riktning. Kommunerna ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen. I Sverige 

återvinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att 

avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella miljö-

kvalitetsmålen och ligger i linje med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12. Konsu-

mentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder in-

vånarna. 
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 2017 2018 2019 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 489 503  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel 
(%) 

40 41  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 19 22  

 

  Bekämpa klimatförändringarna - bekämpa klimatförändringarna. Effekterna av 

klimatförändringarna påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast. Förändrat 

klimat orsakar bland mycket annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kol-

lapsade ekosystem. De innebär hot mot människors hälsa och säkerhet. De handlar bland annat 

om att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, förbättra medvetenheten om männi-

skans kapacitet att begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, samt fullfölja de inter-

nationella åtaganden som gjorts, till exempel Paris-avtalet, och främja de minst utvecklade län-

dernas förmåga till effektiv klimatrelaterad utveckling. 

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa den 

fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Kom-

muner arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och lednings-

arbete. Kommuner och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpå-

verkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommuner 

och regioner sker inom många områden. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och sats-

ningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering. Att minska energianvänd-

ningen i byggnader sparar både pengar och miljö. Kommunernas och regionernas arbete ger 

stora resultat. Men det finns fortfarande ytterligare skäl att spara. Stora möjligheter finns också 

inom samhällsplanering och offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och invånare. 

 2017 2018 2019 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 5,99   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 6,6 7,7 7,7 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 10,1 10,1  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 911,9 887,5  

 

  Ekosystem och biologisk mångfald - genom hållbar markanvändning stoppa förlus-

ten av den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen. Ett långsiktigt bevarande och nytt-

jande av ekosystemen är såväl en svensk som global utmaning. Avvägningen mellan att bevara 

och stärka den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster som vi är beroende av och till-

låta uttag av naturresurser för världens växande ekonomier är intressekonflikter som måste han-

teras. Bevara och återställa ekosystem, stoppa avskogningen, bekämpa ökenspridning, hejda för-

lusten av biologisk mångfald, stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade växt- och djurar-

ter och integrera den biologiska mångfaldens värden i samhälls- och ekonomisk planering. De 

slår också fast att det behövs ökade finansiella resurser för att klara detta. 

Kommunerna kan besluta att ett mark- eller vattenområde kan bli naturreservat om det behövs 

för att bevara biologisk mångfald eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Kommuner och 

regioner är också stora markägare och kan i den rollen vidta åtgärder för att återställa våtmarker, 

stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. Kommunerna kan 



34 

också ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, 

byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

 2017 2018 2019 

Skyddad natur totalt, andel (%) 1,5 1,6  

 

  Fredliga och inkluderande samhällen – alla ska få leva ett liv i trygghet. Främja 

fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att 

påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor 

har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. För att uppnå mål 16 behö-

ver vi samhällen som arbetar för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är omöj-

ligt att uppnå hållbar utveckling utan fred. Det handlar bland annat om att minska våldet, särskilt 

mot barn, eliminera människohandel, främja rättssäkerheten, minska olagliga flöden av vapen 

och pengar och minska korruptionen. Alla senast 2030 har rätt till en juridisk identitet från föd-

seln och att beslutsfattande på alla nivåer ska vara inkluderande, deltagandebaserat och represen-

tativt. Ordet demokrati nämns inte i Agenda 2030 eftersom det är ett begrepp som är globalt 

kontroversiellt. 

Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med sam-

hället. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till 

att behålla en tilltro till samhället institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fun-

dament i den kommunala och regionala strukturen. 

 2017 2018 2019 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 863 690 617 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) 77,7 79,6 79,6 

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) -0,9 -3,3 -10,0 
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Kommunens kvalitet i korthet 
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Investeringsplan 2021-2032 (underlag för prioritering) 
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Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 233 Ärende KS 2020/1164

Förfrågan om köp av Saltvik 118:15

Förslag till kommunfullmäktige
Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:15 godkänns.
 
Vansbro Saltvik 118:15 säljs för 50 000 kr.

Ärendet
Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 
fastighet Saltvik 118:15.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:15 godkänns.
 
Vansbro Saltvik 118:15 säljs för 50 000 kr.

Beslutsunderlag
Utredare, tjänsteutlåtande 2020-11-11
Förslag till köpeavtal
Översiktskarta, 2020-11-11
Tomtkarta, 2020-11-11

mikgra0218
Skrivmaskin
9.
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

T
ju

t f
ö
rs

äl
jn

in
g
 S

al
tv

ik
 1

1
8
 1

5
 

 
 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

upphandling/inköp 2020-11-11 KS2020/1164 

Utredare Tobias Eriksson   
tobias.eriksson@vansbro.se   
75356   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Försäljning av Vansbro Saltvik 118:15 
 

Rekommendation till beslut 
Köpeavtal för Vansbro Saltvik 118:15 godkänns. 

Vansbro Saltvik 118:15 säljs för 50 000 kr. 

Sammanfattning 
Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns fastighet 

Saltvik 118:15.  

Bakgrund 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa Vansbro kommuns fastighet Saltvik 

118:15. 

En privatperson vill köpa fastigheten för att utöka sin befintliga bostadstomt. 

Analys 

Privatpersonen önskar köpa Vansbro Saltvik 118:15 och har erbjudit 50 000 kr för 

fastigheten. Privatpersonen har för avsikt att lägga ihop sin egen granntomt med till en 

tomt. 

Vansbro kommun har tidigare sålt fastigheter i Vansbro för 50 000 kr. Vansbro 

kommun har inga andra intressenter på aktuell mark. Tomten var en av de, vilka lades ut 

till försäljning genom mäklare för ett antal år sedan men genererade då inget intresse. 

Med tanke på att fastigheten inte genererar annat intresse, så är det rimligt att acceptera 

det bud som inkommit på fastigheten. 

Det bokförda värdet motsvarar försäljningsvärdet och således uppstår ingen vinst för 

affären. 

En försäljning till privatpersonen är i linje med detaljplanens användningsområde. Den 

aktuella fastigheten är detaljplanelagd som ”Område för bostadsmark, fristående hus”.  

Slutsats 

Vansbro kommun bör acceptera budet på 50 000 kr för Saltvik 118:15. 
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Beslutsunderlag 

Karta över fastigheten och närliggande område.  

Förslag på köpeavtal. 

 

Beslutet expedieras till : 

Ekonomichef, Erik Mååg 
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Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 234 Ärende KS 2020/1166

Förfrågan om köp av Grönalid 1:12

Förslag till kommunfullmäktige
Köpeavtal för Vansbro Grönalid 1:12 godkänns.
 
Vansbro Grönalid 1:12 säljs för 50 000 kr.

Ärendet
Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns 
fastighet Grönalid 1:12.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Köpeavtal för Vansbro Grönalid 1:12 godkänns.
 
Vansbro Grönalid 1:12 säljs för 50 000 kr.
 
Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandes förslag

Beslutsunderlag
Utredare, tjänsteutlåtande 2020-11-11
Förslag till köpeavtal
Tomtkarta, 2020-10-19
 

mikgra0218
Skrivmaskin
10.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

upphandling/inköp 2020-11-11 KS2020/1166 

Utredare Tobias Eriksson   
tobias.eriksson@vansbro.se   
75356   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Försäljning av Vansbro Grönalid 1:12 
 

Rekommendation till beslut 
Köpeavtal för Vansbro Grönalid 1:12 godkänns. 

Vansbro Grönalid 1:12 säljs för 50 000 kr.. 

Sammanfattning 
Intresseanmälan har inkommit om att få köpa del av Vansbro kommuns fastighet 

Grönalid 1:12.  

Bakgrund 

Intresseanmälan har inkommit om att få köpa Vansbro kommuns fastighet Grönalid 

1:12. 

En privatperson vill köpa fastigheten för att där bygga garage/verkstad. 

Analys 

En privatperson önskar köpa Grönalid 1:12 och har erbjudit 50 000 kr för fastigheten. 

Privatpersonen har planer på att starta affärsverksamhet på fastigheten. 

Vansbro kommun har tidigare sålt fastigheter i området för 50 000 kr.  

Vansbro kommun har inga andra intressenter på aktuell mark. Tomten var en av 

tomterna, vilka lades ut till försäljning genom mäklare för ett antal år sedan men 

genererade inget intresse. Med tanke på att fastigheten inte genererar intresse, samt att 

en försäljning kan generera en nybyggnation, så är det rimligt att acceptera det bud som 

inkommit på fastigheten 

Det bokförda värdet motsvarar försäljningsvärdet och således uppstår ingen vinst för 

affären. 

Fastigheten ligger utanför detaljplan. Den potentiella köparen har blivit upplyst om att 

Miljö- och byggenheten i Vansbro kommun måste kontaktas för vad som gäller vid 

eventuell start av affärsverksamhet på fastigheten.  
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Slutsats 

Vansbro kommun bör acceptera budet på 50 000 kr för Grönalid 1:12. 

Beslutsunderlag 

Karta över fastigheten och närliggande område.  

Förslag på köpeavtal 

 

Beslutet expedieras till : 

Ekonomichef, Erik Mååg 
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Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 235 Ärende KS 2020/1337

Investeringsplan 2021 för Vansbro Teknik AB

Förslag till kommunfullmäktige
Investeringsbudget 2021 för Vansbro teknik AB antas.

Ärendet
Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande:
bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 
a) bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag, 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
c) investeringsplan Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten.
 
samt
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de 
närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och 
omsätts i en årsbudget. Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska 
samordnas med kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende 
verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete. 
 
Från Vansbro Teknik AB inkom en investeringsplan som en grund för att 
även fastställa föreslagen taxa, redovisas i bilaga. Investeringsplanen ska 
beslutas av kommunfullmäktige enligt ägardirektiven. Vansbro Teknik ABs 
styrelse har beslutat om driftbudget 2021, likviditetsprognos för 2021 och 
att anta investeringsbudget för 2021 samt att lämna investeringsbudget 2021 
vidare till kommunfullmäktige för godkännande.
 
Vansbro Teknik ABs styrelse har dessutom beslutat om en 5-årig 
investeringsplan som överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
 
Investeringsbudget 2021 förutsätter att VA- och avfallstaxor beslutas av 
kommunfullmäktige.
 
För 2021 års investeringsbudget är investeringsbeloppet 15,2 mkr och inget 
lånebehov föreligger.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Investeringsbudget 2021 för Vansbro teknik AB antas.
Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.

mikgra0218
Skrivmaskin
11.



Protokollsutdrag Sida 2 (2)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-13
Investeringsplan 5 år Vansbro Teknik AB
Utdragsbestyrkande styrelsebeslut
Vansbro Teknik AB budget 2021
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Vansbro kommun • Medborgarhuset • 786 31 Vansbro • Telefon: 0281- 750 00 • E-post: vansbro.kommun@vansbro.se • vansbro.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Ekonomifunktionen 2020-11-13 KS 2020/1337

Ekonomichef Erik Mååg
erik.maag@vansbro.se

Tel: 0281-75003

Kommunfullmäktige

Investeringsplan 2021 för Vansbro teknik AB
Rekommendation till beslut
Investeringsbudget 2021 för Vansbro teknik AB antas.

Ärendet
Enligt ägardirektiv för Vansbro Teknik AB gäller bland annat följande: bolaget ansvarar 
för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

a) bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) investeringsplan

Kommunfullmäktige fastställer taxor för verksamheten.

samt
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de närmaste fem räkenskapsåren, 
varav det första planeras mer precist och omsätts i en årsbudget. 
Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska samordnas med kommunen. Samordning av tidplaner 
ska ske avseende verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.

Från Vansbro Teknik AB inkom en investeringsplan som en grund för att även fastställa 
föreslagen taxa, redovisas i bilaga. Investeringsplanen ska beslutas av 
kommunfullmäktige enligt ägardirektiven. 

Vansbro Teknik ABs styrelse har beslutat om driftbudget 2021, likviditetsprognos för 
2021 och att anta investeringsbudget för 2021 samt att lämna investeringsbudget 2021 
vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Vansbro Teknik ABs styrelse har 
dessutom beslutat om en 5-årig investeringsplan som överlämnas till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Investeringsbudget 2021 förutsätter att VA- och avfallstaxor beslutas av 
kommunfullmäktige.

För 2021 års investeringsbudget är investeringsbeloppet 15,2 mkr och inget lånebehov 
föreligger. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Beslutsunderlag

Investeringsplan 5 år VTAB
Utdragsbestyrkande styrelsebeslut
Vansbro teknik AB budget 2021

Beslutet expedieras till:

Vansbro Teknik AB

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


VTAB Investeringsplan 5 år 2021, tkr

utfall tom 
2019

prognos 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kommentar

Löpande reinvestering VA
Ledningsnät och serviser 3 150 3 200 3 250 3 300 3 350
APS 1 500 1 500 1 500 1 600 1 600
LPS 470 480 490 500 610
VV, TS 250 400 275 450 275
ARV 280 290 300 310 320
Driftövervakning 500

Ny- och reinvestering VA
Serviser nya anslutningar 250 260 270 280 290
Ny vattentäkt norr Flögforsen, Van, fortsatt övervakning 1 500 200

Ny vattentäkt norr Flögforsen, Van, påbörjad grundvattenprospektering 700 1 000 1 000
Nås VV (provpumpa befintlig vattentäkt) 500
Vansbro ARV 100 3 500 1 500 32 000
Dala Järna ARV 300 400 18 000
Dala Järna vattentorn 2 000
Äppelbo ARV 500 10 000
Lindesnäs ARV markbädd 2 000
Nås fortsatt utredning tillskottsvatten 500

Utbyggnad VA - enligt VA-plan
Utbyggnad VA ej specat 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Ny- och reinvestering Avfall
Löpande reinvestering ÅVC 300 300 350 350 400
Ny- och reinvestering Avfall ej specat 300 300 300 300

Summa 15 200 43 130 29 235 20 090 12 145

Not 1: För att klassas som investering krävs att tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och/eller innefattar framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential, att tillgången beräknas ha en livslängd om minst 3 år och att anskaffningsvärdet uppgår till minst 50 tkr.
Not 2: Förprojektering av ett eventuellt kommande investeringsprojekt bokförs tillsvidare som ett investeringsprojekt. 
Not 3: I anskaffningsvärdet ska samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen inkluderas.
Not 4: Investeringsansökan ska föreslås av AO-chef/ekonomichef/IT-ansvarig/VD och godkännas av VD/styrelseordförande/styrelseledamot. Investeringar över 2 mkr ska godkännas av styrelsen.



\7 Vansbro Teknik AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samman trädesdatum 

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 2020-09-16 

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Moskogen, konferensrum Ängsklockan 
Onsdag 16 september 2020, kl. 13.30-16:20

Pär Skagerling, ordförande 
Nall Lars-Göran Andersson, vice ordförande
Leif Nilsson (via länk) 
Dan Hellenberg (via länk) §§ 40-50
Jonas Gustavsson (via länk)

Anna Almlöf VD 

Dnr. 2020/5 

Lisbeth Martinsson Skinnar
Anders Hellman 
Petra Gunnarsson

Vice VD, AO-chef Avfall
A 0-chef VA (via länk)
Ekonomichef

Karin Hansson Sekreterare

Justerande Nall Lars-Göran Andersson
Paragrafer 40-54
Underskrifter

Ordförande

Justerande 3 � '" ------

Nall Lars-Göran Andersson
Sekreterare �� �

Karin Hansson

Justerandes sign 

I I 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
1(19) 
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Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-16 

§ 45 Drift- och investeringsbudget 2021

Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna drift- och investerings budget 2021. 

Sammanfattning 

Dnr. 2020/5 

Ekonomichef presenterar föreslagen drift- och investerings budget avseende 
år 2021. 

Dala Vatten och Avfall AB:s styrelse har 2020-09-16 § 43 beslutat om en sänkning 
av drift- och investeringsbudget 2021 med 2 miljoner kronor. Beslutet kommer 
att påverka även Vansbro Teknik AB. 

Beslutsunderlag 
- VTAB Budget 2021

Bilaga 
- VTAB budget 2021

I 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-16 

§ 46 lnvesteringsplan 2021-2025

Beslut 

Styrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
A O-chef VA och ekonomichef in formerar om bolagets planerade 
investeringsprojekt de kommande fem åren. 

Beslutsunderlag 

-VTAB Investeringsplan 5 år 2021

-VTAB 2016-2030 200831

Bilaga 
-VTAB Investeringsplan 5 år 2021

-VTAB 2016-2030 200831

I 

Utdragsbestyrkande 

Dnr. 2020/5 

Sida 
9(19) 



VTAB Budget 2021

Resultatrapport VA
Budget 2021 Prognos 2020 Budget 2020

Rörliga intäkter 6 687 6 600 6 600
Fasta intäkter 18 655 18 300 18 300
Anslutningsavgifter 250 300 300
Slam 0 0 0
Periodiserade intäkter 0 0 0
Övriga intäkter 100 100 100
INTÄKTER 25 692 25 300 25 300
Produktionskostnader -9 300 -9 775 -9 775
Kostnader DVAAB -9 907 -9 092 -9 092
Övriga kostnader (5- och 6-konton) -2 148 -1 809 -1 809
Personalkostnader 0 0 0
SUMMA KOSTNADER -21 355 -20 676 -20 676
TB 1 4 337 4 624 4 624
Avskrivningar -4 300 -4 300 -3 800
Resultat före finansiella poster 37 324 824
Finansiella poster -900 -800 -1 000
Resultat före skatt -863 -476 -176

Kommentarer:
Intäkter Brukningtaxa +2% 2021
Övriga intäkter
Produktionskostnader 500 tkr lägre kostnad budget 2021

Slamkostnad inkl. transport 500 tkr, kostnad vattenmätare 250 tkr, underhåll ledningsnät 150 tkr lägre kostnad budget 2021
Inköp VA anläggningsmaterial 300 tkr större än budget

Kostnader DVAAB 800 tkr större kostnad budget 2021
Lägre intäkter mot investeringsprojekt 500 tkr, personalkostnad 400 tkr större kostnad, övriga kostnader 100 tkr lägre budget 2021

Övriga kostnader (5- och 6-konton) 350 tkr större kostnad budget 2021
Konsultkostnad 200 tkr, rep och u-h fastighet 200 tkr större kostnad budget 2021

Avskrivningar
Finansiella poster Ränta 0,65%, ingen nyupplåning



VTAB Budget 2021

Resultatrapport Avfall
Budget 2021 Prognos 2020 Budget 2020

Rörliga intäkter 5 034 4 720 4 670
Fasta intäkter 3 570 3 500 3 500
Anslutningsavgifter 0 0 0
Slam 1 070 1 070 1 070
Periodiserade intäkter 0 0 0
Övriga intäkter 75 65 65
INTÄKTER 9 749 9 355 9 305
Produktionskostnader -4 800 -4 610 -4 210
Kostnader DVAAB -3 800 -3 856 -3 856
Övriga kostnader (5- och 6-konton) -749 -765 -865
Personalkostnader 0 0 0
SUMMA KOSTNADER -9 350 -9 231 -8 931
TB 1 399 124 374
Avskrivningar -565 -550 -600
Resultat före finansiella poster -166 -426 -226
Finansiella poster -50 -50 -50
Resultat före skatt -216 -476 -276

Kommentarer:
Intäkter Brukningstaxa +2% 2021
Produktionskostnader 600 tkr större kostnad budget 2021

Insamling hushållsavfall 50 tkr, behandling hushållsavfall och grovavfall 350 tkr, transport hushållsavfall och grovavfall 150 tkr, slamkostnader 100 
tkr större budget 2021

Kostnader DVAAB 50 tkr lägre kostnad budget 2021
Personalkostnader 100 tkr lägre, övriga kostnader 50 tkr större budget 2021

Övriga kostnader (5- och 6-konton) 100 tkr lägre kostnad budget 2021
Avskrivningar Konsultkostnader 100 tkr lägre kostnad budget 2021
Finansiella poster Ränta 0,65%, ingen nyupplåning



VTAB Budget 2021

Resultatrapport Bolaget
Budget 2021 Prognos 2020 Budget 2020

Rörliga intäkter 11 721 11 320 11 270
Fasta intäkter 22 225 21 800 21 800
Anslutningsavgifter 250 300 300
Slam 1 070 1 070 1 070
Periodiserade intäkter 0 0 0

Övriga intäkter 175 165 165

INTÄKTER 35 441 34 655 34 605
Produktionskostnader -14 100 -14 385 -13 985
Kostnader DVAAB -13 707 -12 948 -12 948
Övriga kostnader (5- och 6-konton) -2 897 -2 574 -2 674

Personalkostnader 0 0 0

SUMMA KOSTNADER -30 705 -29 907 -29 607
TB 1 4 737 4 748 4 998
Avskrivningar -4 865 -4 850 -4 400

Resultat före finansiella poster -128 -102 598
Finansiella poster -950 -850 -1 050

Resultat före skatt -1 078 -952 -452



VTAB Investeringsbudget 2021, tkr

Investerings-
budget     

2020

Investerings-
prognos 

2020

Investerings-
budget     

2021

Investerings-
budget    

2022 Kommentar

Löpande reinvestering VA
Ledningsnät och serviser 3 100 3 100 3 150 3 200
APS 3 300 3 300 1 500 1 500
LPS 360 360 470 480
VV, TS 400 400 250 400
ARV 270 270 280 290
Driftövervakning 0 0 500 0

7 430 7 430 6 150 5 870

Ny- och reinvestering VA
Serviser nya anslutningar 240 300 250 260
Ny vattentäkt norr om Flögforsen, Van 200 200 700 1 000
Nås VV (provpumpa befintlig vattentäkt) 500
Åtgärder på befintlig vattentäkt Flögforsen 100
Vansbro ARV, renovering 20 000 3 500 1 500 32 000
Dala Järna ARV, renovering 1 000 0 300 400
Dala Järna vattentorn 2 000
Dala Järna-Vansbro, transitledning 200 0
Nås fortsatt utredning tillskottsvatten 500

Utbyggnad VA  
Utbyggnad VA Finnön, Nås 1 500 2 000 Prognos 3,5 mkr. Klart 2020-10
Utbyggnad VA Källbacken, Vansbro 100 Prognos 1,1 mkr. Klart 2020-10
Utbyggnad VA ej specat 3 000 3 000

Investering Avfall
ÅVC Bäckdalen - tak över förråd 400 Prognos 0,4 mkr. Klart 2020.
Löpande reinvesteringar ÅVC 250 250 300 300
Ny- och reinvesteringar Avfall ej specat 300 300 300

Summa 31 120 14 580 15 200 43 130

Not 1: För att klassas som investering krävs att tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och/eller innefattar framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential, att tillgången beräknas ha en livslängd om minst 3 år och att anskaffningsvärdet uppgår till minst 50 tkr.
Not 2: Förprojektering av ett eventuellt kommande investeringsprojekt bokförs tillsvidare som ett investeringsprojekt. 
Not 3: I anskaffningsvärdet ska samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen inkluderas.
Not 4: Investeringsansökning ska föreslås av AOchef/ekonomichef/IT-ansvarig/VD och godkännas av VD/styrelseordförande/styrelseledamot. Investeringar över 2 mkr ska godkännas av styrelsen.



Vansbro Teknik AB 2021

Likviditetsprognos 2021

Årets resultat -1 078
Avskrivningar som belastar resultatet 4 865

3 787

Investeringar -15 200
Förändring av långsiktiga skulder (anslutningsavg.) 200
Förändring av långsiktiga skulder (nya lån) 0
Förändring av långsiktiga skulder (amorteringar) -4 700
Förändring av likvida medel -15 913

Likvida medel vid årets början 33 000
Likvida medel vid årets slut 17 087

Kvartals fakturering 10 000

Lånebehov -7 087



Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 236 Ärende KS 2020/1223

VA-taxa 2021

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2021.

Ärendet
Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för 2021.
 
- Brukningsavgifterna höjs med 2 %
- Anläggningsavgiften höjs med 5 %
 
Bakgrunden är att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. Höjningen 
av anläggningsavgiften är relaterad till att det i dagsläget är en låg 
kostnadstäckning.

Förslag
Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2021.
 
Lars-Olov Liss (C) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige bibehåller VA-taxa från 2020.
 
John Säljgård (LPO) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag .
Torsten Larsson (KD), Pär Skagerling (M) och Kurt-Lennart Karlsson (V) 
yrkar bifall till Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Lars-Olov Liss (C) förslag mot Nall Lars-Göran 
Anderssons (S) förslag och finner att styrelsen beslutat enligt Lars-Olov 
Liss (C) förslag.
Votering begärs. 
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
En ja-röst för bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag
En nej-röst till Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C), John Säljgård (LPO), Lars-Olov Liss (C) och 
Stina Munters (C).
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Pär 

mikgra0218
Skrivmaskin
12.



Protokollsutdrag Sida 2 (2)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Skagerling (M), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-
Lennart Karlsson (V) och Nils-Erik Edlund (S).
Med röstsiffrorna 4 ja och 7 nej beslutar styrelsen att bifalla Nall Lars-
Göran Anderssons (S) förslag.

Beslutsunderlag
Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-11-13
VA-taxa 2021 Vansbro
Protokollsutdrag, 2020-09-16 Vansbro Teknik AB
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2020-11-13 KS 2020/1223. 

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

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

VA-taxa 2021 
Rekommendation till beslut 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa för 2021 

Ärendet 
Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till VA-taxa för 2021, redovisas i bilaga.  

- Brukningsavgifterna höjs med 2 % 

- Anläggningsavgiften höjs med 5 % 

Bakgrunden är att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. Höjningen av 

anläggningsavgiften är relaterad till att det i dagsläget är en låg kostnadstäckning.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa 2021 Vansbro 

Protokoll VTAB 2020-09-16 

 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro Teknik AB 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


\7 Vansbro Teknik AB

Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

§ 48 Förslag till VA-taxa 2021

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sa mmanträdesdatum 
2020-09-16 

Dnr. 2020/5 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vansbro kommun att anta 
VA-taxa enligt nedan. 

• Brukningsavgifterna höjs med 2 %
• Anläggningsavgiften höjs med 5 %

Sammanfattning 
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. 
Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås att brukningsavgifterna höjs med 2% 
och anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) höjs med 5 %. 

Höjningen av anläggningsavgiften är relaterad till att det i dagsläget är en låg 
kostnads täckning. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse 2020-09-08 

VA-taxa 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-08 
VA-taxa 
Tjänsteskrivelse till KF 

Skickas till 
Vansbro kommun, kommunfullmäktige 

I 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
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\7 Vansbro Teknik AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Styrelsen för Vansbro Teknik AB 2020-09-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Tusterande 

Paragrafer 

Underskrifter 

Ordförande 

Justerande 

Sekreterare 

Moskogen, konferensrum Ängsklockan 
Onsdag 16 september 2020, kl. 13.30-16:20 

Pär Skagerling, ordförande 
Nall Lars-Göran Andersson, vice ordförande 
Leif Nilsson (via länk) 
Dan Hellenberg (via länk) §§ 40-50 
Jonas Gustavsson (via länk) 

Anna Almlöf VD 

Dnr. 2020/5 

Lisbeth Martinsson Skinnar 
Anders Hellman 
Petra Gunnarsson 

Vice VD, AO-chef Avfall 
AO-chefVA (via länk) 
Ekonomichef 

Karin Hansson Sekreterare 

Nall Lars-Göran Andersson 

Nall Lars-Göran Andersson 

�Afy� 
Karin Hansson 

I 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
1(19) 



Taxa för allmänna 
vattentjänster
Vansbro kommun 2021

Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 2020-12-xx, § xxx, Dnr  KS 2020/xyz



Taxa för allmänna vattentjänster, Vansbro kommun 2021
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Taxa för Vansbro kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4)
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-12-xx, § xxx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vansbro Teknik AB, 
nedan kallad VTAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Vansbro Teknik AB, 
c/o Dala Vatten och Avfall AB.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Vansbro kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger Hantverk
Småindustri Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsända-
mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men inte ännu bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet.

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet 
som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter 
ut enligt följande:

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 Lägenheter

Högst 1000 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 
200-tal m² bruttoarea

1001 m² - 5200 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea

Större än 5200 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 
400-tal m² bruttoarea

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana 
utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, 
kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall 
ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när VTAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort-
ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för 
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 
i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 72 416 kronor 90 520 kronor

b)

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 90 320 kronor 112 900 kronor

c)*

en avgift per lägenhet för bostads- och 
därmed jämställd fastighet
enligt följande intervall per fastighet: 
1-10   lägenheter (100 %)
11-20 lägenheter (90%)
21-30 lägenheter (88%)
31 –   lägenheter (86%)

17 552,00 kronor
15 796,80 kronor
15 445,76 kronor
15 094,72 kronor

21 940,00 kronor
19 746,00 kronor
19 307,20 kronor
18 868,40 kronor

 d)**

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 20 040 kronor 25 050 kronor

* Avgift enligt 5.1 d) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet.
** Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med RVAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som RVAB godkänner.

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5.

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 
tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet).

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 
erläggas. 

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
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§ 6 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 72 416 kronor 90 520 kronor

b)

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 90 320 kronor 112 900 kronor

c) en avgift per m2 tomtyta 24,80 kronor 31,00 kronor

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 20 040,00 kronor 25 050 kronor

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

*) Särskild överenskommelse måste träffas med VTAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som VTAB godkänner.

6.4 VTAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från 
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5.

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkom-
mande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall 
anses vara förut erlagd.

6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
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fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 
erläggas. 

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full 
anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

Avgift per uppsättning 
förbindelsepunkt 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %

Tomtyteavgift - 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -

Grundavgift för Df, om 
förbindelsepunkt för Df 
inte upprättats 5.1 d) 100 % 6.1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 % -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100 % -

 Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 
5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
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§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 18,64 kronor 23,30 kronor

§ 10

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 
2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 
1 januari enligt följande bestämmelser:

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent.
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index-

förändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året 
innan och talet gällande juni 2020, räknas om till procent av sistnämnda 
tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal.
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b) 
och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 
samt § 9 till närmaste tiotal ören. 

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 
Kommunfullmäktige i Vansbros kommun i varje särskilt fall.
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§ 11

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får VTAB i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek.

11.2 Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige 
besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5.

11.3 I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2 
avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som 
vart och ett har sin egen avgift (taxa).

11.4 Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden 
beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. 
Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings-
avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket 
innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta 
utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av 
ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden 
där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift 
bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift.

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom 
området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon 
bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga 
fastigheterna.

11.5 VTAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall 
utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger 
ordinarie avgift, beslutar VTAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av 
den fastställda särtaxan.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett.
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på 
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till VTAB när det ändrade förhållandet 
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
VTAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 
VTAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta VTAB överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 
för redan befintlig och finner VTAB skäl bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del.

13.3 Finner VTAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är VTAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive 
dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms

a) en fast avgift per år 6 647,20 kronor 8 309 kronor

b)*
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 2 468,80 kronor 3 086 kronor

c)**
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år. 650,40 kronor 813 kronor

d) en avgift per m3 levererat vatten 17,51 kronor 21,89 kronor

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-
fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande.
** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller 
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig. Max 50 st avgifter 
tas ut per fastighet.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift. 14.1 a) 34,3 % 58,5 % 7,2 % 0 %

Avgift per lägenhet resp. avgift 
per varje påbörjad leverans av 
200 m³ vatten/år.

14.1
b) resp. c) 37 % 63 % 0 % 0 %

Avgift per m3. 14.1 b) 37 % 63 % - -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har VTAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter 
en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 
100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 

Det åligger fastighetsägaren att på VTAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 
självavläsning, av vattenmätare och meddela VTAB. Fastighetsägare som ej 
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själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 
avläsningen. I de fall VTAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 
debitering genom beräknad förbrukning.

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per 
lägenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 
årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 
14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare 
räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter VTAB 
undersöka mätaren, om VTAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätaren felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
VTAB rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar VTAB:s beslut efter genomförd undersökning 
eller VTAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta VTAB för undersöknings-
kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt VTAB:s medgivande avleds till dag-
vattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften 
enligt 14.1 d).

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta förbruk-
ning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + hälften 
av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 100 m³. 
Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger genomsnitts-
förbrukningen.

Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas 
till 150 m³/år.

14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenför-
brukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske 
med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom 
en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före 
läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³.
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14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-
avgift om 214 kr och en hyra per dygn om 54 kr. Levereras renvatten tillfälligt 
genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 268 kr.

§ 15

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-
kommits mellan VTAB och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år.

§ 16

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift 
enligt 14.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a) 34,3 % 58,5 % 7,2 % 0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17

Har VTAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av VTAB debiteras 
följande avgifter:

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 378,40 kr 473 kr 

Uppsättning av vattenmätare 378,40 kr 473 kr

Avstängning av vattentillförsel 441,60 kr 552 kr

Påsläpp av vattentillförsel 441,60 kr 552 kr

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 378,40 kr 473 kr

Undersökning av vattenmätare 1 006,40 kr 1 258 kr

Byte sönderfrusen vattenmätare 1 006,40 kr 1 258 kr

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av) 252,00 kr 315 kr

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd 252,00 kr 315 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 252,00 kr 315 kr

Förgäves besök 252,00 kr 315 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 18

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
VTAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek.
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§ 19

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan 
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av VTAB. Avgift enligt 
14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 14 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas:

 Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings-
påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. 
Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning. 

 Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett.

Sker enligt VTAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan-
liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets-
överlåtelse.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att VTAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 
VTAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek.

§ 21

Brukningsavgifter enligt §14 och 17 är baserade på indextalet för juni 
2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 
1 januari enligt följande bestämmelser:

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent.
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta 

indexförändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad 
året innan och talet gällande juni 2020, räknas om till procent av 
sistnämnda tal. 
Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. Tillägg eller avdrag 
avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 14.1 a), b) och c) samt § 17 
till närmaste heltal kronor, beträffande 14.1 d) till närmaste heltal ören. 

Ändring av brukningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 
Kommunfullmäktige i Vansbro kommun i varje särskilt fall.
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Taxans införande (§22)

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som 
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 
om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VTAB beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 
Lagen om allmänna vattentjänster.

\\Rattvik-fsadm\dvaab\3 VA\ABVA taxor mm\5 Vansbro\2021\VA-taxa 2021 Vansbro _till Kf.docx
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Taxan är framtagen för Vansbro Teknik AB 
genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt 
VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna 
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets 
uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i 

dessa kommuner samt förse invånarna med 
dricksvatten och avloppsvattenrening. 

Vid frågor om taxan vänd dig till 
Dala Vatten och Avfall AB, 020-200 210.

www.dalavattenavfall.se 



Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 237 Ärende KS 2020/1224

Avfallstaxa 2021

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2021.

Ärendet
Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för 2021. 
Följande föreslås:
 
Höjning av avfallstaxan med 2 % 
- Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av 
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på grund av 
ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av skärpta 
utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grund av nytt 
avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare.
- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till ÅVC) endast 
för villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för fast avgift 
företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via företagsbiljett.
- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i 
avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna i 
huvudsak avser förbränning.
- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att 
källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl).
- Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre motsvara 
kostnaderna till entreprenör med anledning av förändringar i avtal. Avser 
endast specifika beställningar av extra tjänster och innebär ingen höjning av 
avfallstaxan i sin helhet.
- Mindre justering föreslås av avgift för latrinkärl, i kombination med en 
sänkning av avgiften för hämtning av latrinkärl vid fastighet. Påverkar ej 
taxan som helhet.
 
Nya abonnemang för helår och fritidshus;
- möjlighet att välja delning avseende abonnemanget ”var åttonde vecka”. 
Gäller både helår och fritidshus.
- möjlighet att välja 370 l som kärlstorlek, var fjärde eller varannan vecka. 
Gäller både helår och fritidshus.
 
Tillägg av extra tjänster, endast efter beställning:
- Fritidshus draghjälp
– hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad hämtningssäsong, ett eller 
två kärl.
- Byte av smutsigt kärl

mikgra0218
Skrivmaskin
13.



Protokollsutdrag Sida 2 (2)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

- befintligt kärl byts till ett rent kärl, vid byte ska befintligt kärl vara tomt.
- Hyra av gravitationslås, per kärl
- Hyra av lock-i-lock, per kärl (endast för verksamheter)
- Tvätt av container (endast för verksamheter)
 
I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte.
I övrigt oförändrad avfallstaxa.
I övrigt oförändrad slamtaxa.
 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 
Senast avfallstaxan höjdes i Vansbro var 2015-01-01 och höjningen var 3,2 
%.
 
Inom avfallsverksamheten följer de flesta tjänster index med benämningen 
”Avfallsindex A12:1MD - Insamling av hushållsavfall inklusive diesel”.

Förslag
Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2021.
Lars-Olov Liss förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bibehåller 2020 års avfalls-taxa
Torsten Larsson (KD), Nall Lars-Göran Andersson (S) och Pär Skagerling 
(M) yrkar bifall till Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag.
John Säljgård (LPO) yrkar bifall till Lars-Olov Liss (C) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Lars-Olov Liss (C) förslag mot Nall Lars-Göran 
Anderssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Nall 
Lars-Göran Anderssons (S) förslag.
Lars-Olov Liss (C) och Anneli Hultgren (C) reserverar sig mot beslutet. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

ekonomi 2020-11-13 KS 2020/1224. 

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

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Avfallstaxa 2021 
Rekommendation till beslut 
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa för 2021. 

 

Ärendet 
Från Vansbro teknik AB har inkommit förslag till avfallstaxa för 2021, redovisas i 

bilaga. Följande föreslås: 

Höjning av avfallstaxan med 2 % 

- Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av brännbart 

restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på grund av ändrade priser mot 

upphandlad förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav) samt 

fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grund av nytt avtal som innebär ökade 

kostnader mot tidigare. 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till ÅVC) endast för 

villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för fast avgift företag 

då företag betalar för lämnade mängder avfall via företagsbiljett.  

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i 

avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna i 

huvudsak avser förbränning.  

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att källsortera 

höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl).  

- Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre motsvara 

kostnaderna till entreprenör med anledning av förändringar i avtal. Avser endast 

specifika beställningar av extra tjänster och innebär ingen höjning av 

avfallstaxan i sin helhet. 

- Mindre justering föreslås av avgift för latrinkärl, i kombination med en sänkning 

av avgiften för hämtning av latrinkärl vid fastighet. Påverkar ej taxan som 

helhet. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:Erik.maag@vansbro.se
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Nya abonnemang för helår och fritidshus; 

- möjlighet att välja delning avseende abonnemanget ”var åttonde vecka”. Gäller 

både helår och fritidshus.  

- möjlighet att välja 370 l som kärlstorlek, var fjärde eller varannan vecka. Gäller 

både helår och fritidshus. 

 

Tillägg av extra tjänster, endast efter beställning: 

- Fritidshus draghjälp – hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad 

hämtningssäsong, ett eller två kärl. 

- Byte av smutsigt kärl - befintligt kärl byts till ett rent kärl, vid byte ska befintligt 

kärl vara tomt. 

- Hyra av gravitationslås, per kärl 

- Hyra av lock-i-lock, per kärl (endast för verksamheter) 

- Tvätt av container (endast för verksamheter) 

 

I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

I övrigt oförändrad slamtaxa. 

 

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Senast avfallstaxan höjdes i Vansbro var 2015-01-01 och höjningen var 3,2 %. 

Inom avfallsverksamheten följer de flesta tjänster index med benämningen 

”Avfallsindex A12:1MD - Insamling av hushållsavfall inklusive diesel”.  

 
Slutsats 

Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 2 % och slamtaxan lämnas 

oförändrad. 

Beslutsunderlag 

Avfallstaxa 2021 Vansbro teknik AB 

Protokoll VTAB 2020-09-16 

 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro Teknik AB 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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1 Kärlavfall och grovavfall
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Fast avgift 
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet. 
Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen 
ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. 
Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av återvinningscentralen under hela 
fastighetens livslängd.
Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot.

Hämtningsavgift 
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart restavfall.

Tilläggsavgift 
Exempelvis avgift för extra hämtningar.

1.1 Fast avgift 
Abonnemang Förklaring Avgift per år

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus

Fastighet med permanentboende.
I fast avgift för en- och tvåfamiljshus ingår fast avgift 
för ett fritidshus.

1 175 kr/fastighet

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd.
Fast avgift tas ut för fritidshus då:
- Ägaren inte betalar någon fast avgift för en- och 

tvåfamiljshus i Vansbro kommun.
- Ägaren betalar fast avgift för en- och 

tvåfamiljshus i Vansbro kommun, men har mer 
än ett fritidshus i Vansbro kommun.

- Fritidshus används för kommersiellt bruk (hyrs 
ut).

645 kr/fastighet

Flerfamiljshus, per 
lägenhet

Fastighet med minst tre lägenheter 825 kr/lägenhet

Verksamhet Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, 
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer 
avfall jämförligt med hushållsavfall. Exempel på 
verksamheter är företag, skolor, föreningar och 
institutioner.

950 kr/verksamhet

Verksamhet, 
sommar

Som ovan, men med verksamhet endast under 
sommartid (1 maj-31 oktober).

475 kr/verksamhet
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1.2 Hämtningsavgift
Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att 
enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter som 
lämnar sitt avfall i gemensamma kärl.

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 770 kr
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 1 080 kr
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 2 160 kr
Kärl 190 l tömning varannan vecka 2 160 kr
Kärl 370 l tömning varannan vecka 4 320 kr
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka  540 kr
Delat kärl 190 liter var åttonde vecka 270 kr

Brännbart 
restavfall

Gemensamt hämtställe 520 kr
Kärl 140 l tömning varannan vecka 420 kr
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 210 kr

Matavfall

Gemensamt hämtställe 200 kr

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus
Gäller 1 maj-31 oktober.
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 385 kr
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 540 kr
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 1 080 kr
Kärl 190 l tömning varannan vecka 1 080 kr
Kärl 370 l tömning varannan vecka 2 160 kr
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 270 kr
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 135 kr

Brännbart 
restavfall

Gemensamt hämtställe 260 kr
Kärl 140 l tömning varannan vecka 210 kr
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 105 kr

Matavfall

Gemensamt hämtställe  100 kr

Fritidshusägare har möjlighet att ta med sitt avfall till sin permanentbostad i det fall man 
inte önskar hämtning av avfallet vid fritidshuset. Anmälan sker till Dala Vatten och Avfall 
AB. För permanentboende i annan kommun, som inte önskar hämtning av avfallet vid 
sitt fritidshus, anvisar Dala Vatten och Avfall AB en plats där avfallet kan lämnas.
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter
Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (till 
exempel 1 gång per vecka eller 1 gång var 14:e dag).
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.
Kärl
Avfallsslag Kärlstorlek Avgift per tömning

190 l 84 kr

370 l 164 kr

Brännbart 
restavfall

660 l 292 kr

140 l 16 krMatavfall

240 l 27 kr

Container 
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra.
Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning
4 m3 2 000 kr/år  1 700 kr
6 m3 3 000 kr/år  2 550 kr
8 m3 4 000 kr/år  3 400 kr
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1.3 Tilläggsavgifter
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.  

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus
Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är 
framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls.  
Tjänst Förklaring Avgift

Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för 
fritidshus med sommarabonnemang).

75 kr/tillfälleExtra tömning

Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar. 460 kr/tillfälle
Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 

lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning. Endast efter beställning.

75 kr/säck

Enstaka tillfälle, ett eller två kärl. 50 kr/tillfälle
En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl. 400 kr/år

Draghjälp

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl. 200 kr/år
Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter 
avslutad hämtningssäsong, ett eller två kärl.

250 kr/tillfälle

Specialfordon För tömning av kärl som kräver specialfordon, 
tillkommer en avgift

460 kr/tillfälle

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema. 325 kr/kärl
Byte av smutsigt 
kärl

Befintligt kärl byts till ett rent kärl i samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt.

575 kr/kärl

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall upptäcks 
i behållare för brännbart restavfall. 

250 kr/kärl

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till ytterligare ett kärl eller tätare 
tömningsintervall.

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter
Kärl
Tjänst Förklaring Avgift

Tömning inom 3 arbetsdagar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

35 kr/tillfälle

Tömning bestämd dag. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

515 kr/tillfälle

Budning

Akut tömning inom 24 timmar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

615 kr/tillfälle

Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning.

75 kr/säckExtra säck

Vid återkommande extrasäckar övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl.

Utkörning/in-
tagning av kärl

Hantering av kärl på kundens begäran. 250 kr/tillfälle

Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 325 kr/kärlTvätt av kärl
Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt 
fastställt schema

550 kr/timme

Byte av smutsigt 
kärl

Befintligt kärl byts till ett rent kärl av samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt.

575 kr/kärl

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall 
upptäcks i behållare för brännbart restavfall. 

500 kr/kärl

Enstaka tillfälle. dubbel 
hämtningsavgift

Överfullt kärl

Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl. 

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år
Lock-i-lock Hyra, per kärl 50 kr/år 

Container
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos 
kund.
Tjänst Förklaring Avgift per container

Tömning inom 3 arbetsdagar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

360 kr 

Tömning bestämd dag. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

880 kr 

Budning

Akut tömning inom 24 timmar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

880 kr

Utkörning/
hemtagning

Hantering av container på kundens begäran. 1 100 kr

Felsorteringsavgift Om annat än brännbart restavfall upptäcks i 
behållare för brännbart restavfall. 

1 000 kr

Framkörningsavgift 550 kr/tillfälleTvätt av container
Timdebitering på plats hos kund 1100 kr/timme
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1.4 Grovavfall
1.4.1 Hämtning av grovavfall hushåll
Grovavfall (skrymmande avfall) från en- och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt 
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg.
Tjänst Förklaring Avgift

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälleHämtning 
grovavfall För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli

1.4.2 Verksamheter
Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Vansbro Teknik AB.
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2 Enskilda avloppsanläggningar
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt 
administration.

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk
2.1.1 Tömningsavgifter 

2.1.2 Tilläggsavgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.
Tillägg till ordinarie tömningsavgift. 
Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar. 375 kr

Bestämd dag Tömning bestämd dag. 750 kr
Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 1 430 kr
Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning, 

till exempel vid tunga lock eller längre 
slangdragningar tillkommer en avgift.

500 kr

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon, 
tillkommer en avgift. 

1 000 kr

Bomkörning Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder, 
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning 
bestämd dag samt akut tömning.

150 kr

2.2 Latrin
Tjänst Förklaring Avgift per kärl
Latrinkärl inklusive 
behandling

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen.

340 kr

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid 
fastighetsgräns.

460 kr

Volym Förklaring Avgift
Volym 0-6,0 m3 1 546 kr/tömningOrdinarie tömning

Överstigande 6 m3. 
Tillägg för ytterligare påbörjad m3.

181 kr/m3

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1

Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC. 880 kr/tömning
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2.3 Fettavskiljare
Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan.
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.
Tjänst Tjänst Avgift

Volym 1 m3 1 812 kr/tömning
Volym 2 m3 2 534 kr/tömning
Volym 3 m3 3 257 kr/tömning

Ordinarie tömning

Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3

Akut tömning Inom 24 timmar från beställning. 
Tillägg till ordinarie tömningskostnad. 

2 353 kr/tillfälle
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3 Allmänna bestämmelser

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Vansbro kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. 
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen.
Avgiften ska erläggas till Vansbro Teknik AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura.

3.2 Betalning
Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Vansbro Teknik AB). 
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas: 

 Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse 
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid 
varje tid gällande förordning.

 Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett.

3.3 Ändring av taxor och avgifter
Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Vansbro kommun.
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Vansbro Teknik AB beslut om avgift.

3.4 Förändring av abonnemang 
Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Vansbro kommun.
Förändring av plats, läge av kärl, container etcetera skall omedelbart anmälas till Dala 
Vatten och Avfall AB. 

3.5 Skatter
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Vansbro Teknik AB.
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Taxan framtagen för Vansbro Teknik AB genom Dala 
Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och 

Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, 
Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets uppgift är 

att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten 

och avloppsvattenrening. 
Vid frågor om taxan vänd dig till 

Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100.
www.dalavattenavfall.se 
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Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-16 

§ 47 Förslag till Avfallstaxa 2021

Beslut 

Dnr. 2020/5 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vansbro kommun att anta 
avfallstaxa enlig nedan. 

1. Höjning av avfallstaxan med 2 %

a. Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från A VC på grund av
ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av
skärpta utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på
grund av nytt avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare.

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till Avq endast
för villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för fast
avgift företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via
företags biljett.

c. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i
avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna i
huvudsak avser förbränning.

d. Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att
källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärD.

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte.

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.

4. Oförändrad slamtaxa.

Sammanfattning 

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. Med 
hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 2 % och slamtaxan lämnas 
oförändrad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

I 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
10(19) 
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Styrelsen för Vansbro Teknik AB 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Avfalls taxa 
Tjänsteskrivelse 2020-09-24 

Skickas till 
Vansbro kommun, kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-16 

I 
Utdragsbestyrkande 

Dnr. 2020/5 

Sida 
11(19) 



\7 Vansbro Teknik AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Styrelsen för Vansbro Teknik AB 2020-09-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Tusterande 

Paragrafer 

Underskrifter 

Ordförande 

Justerande 

Sekreterare 

Justerandes sign 

I 

Moskogen, konferensrum Ängsklockan 
Onsdag 16 september 2020, kl. 13.30-16:20 

Pär Skagerling, ordförande 
Nall Lars-Göran Andersson, vice ordförande 
Leif Nilsson (via länk) 
Dan Hellenberg (via länk) §§ 40-50 
Jonas Gustavsson (via länk) 

AnnaAlmlöf VD 

Dnr. 2020/5 

Lisbeth Martinsson Skinnar 
Anders Hellman 
Petra Gunnarsson 

Vice VD, AO-chef Avfall 
AO-chef VA (via länk) 
Ekonomichef 

Karin Hansson Sekreterare 

Nall Lars-Göran Andersson 

40-54

�t--;---------7'-'-----------------

UAJ � � 
Nall Lars-Göran Andersson 

��� 
Karin Hansson 

I 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
1(19) 



Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 238 Ärende KS 2020/1333

Påbörjande av planarbete för del av Vansbro Västra

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om planbesked.
2. Kommunfullmäktige meddelar planuppdrag, med villkor att planarbetet ej 
påbörjas förrän planavtal tecknats mellan kommunen och sökande.
3. Avgiften för planbesked och framtagande av planhandlingar uppgår till 9 
500 kr respektive 152 000 kr, i enlighet fullmäktige fastställd taxa. Faktura 
skickas separat.
4. Utredningar nödvändiga för framtagandet av planhandlingarna bekostas 
av sökande och ingår ej i ovanstående avgift.
 
Fastighet: YTTERÅKER 2:5
Sökande: Lyko Online AB

Ärendet
Begäran om planbesked inkom 2020-11-10. I inlämnade handlingar framgår 
att sökanden avser att göra en större tillbyggnad till befintliga lokaler. 
Planområdet skall omfatta fastigheten Ytteråker 2:5 och eventuellt delar av 
Snöån 13:37. Byggnadshöjd och exploateringsgrad i detaljplanen skall 
utformas för att möta verksamhetens framtida behov.
 
En naturvärdesinventering har gjorts på platsen och en geoteknisk utredning 
gjordes i samband med bygglov för befintlig byggnad. Markens 
beskaffenhet visade inga tecken på att vara olämplig för byggnation. 
Naturvärdesinventeringen visade inte på höga naturvärden av något slag.
 
Motivering
Då planerad tillbyggnad förutsätter detaljplaneläggning för att bygglov skall 
kunna beviljas, är kommunens avsikt att påbörja planarbete. Utifrån de 
förutsättningar som kommunen har vetskap om idag görs bedömning att det 
är troligt att planarbetet kan slutföras under 2021.
 
Bedömning görs att planen kan handläggas med standardförfarande. Ett 
planprogram bedöms inte nödvändigt för detta planarbete. Planavtal skall 
tecknas mellan kommun och sökande för att reglera betalningsvillkor och 
parternas åtagande, först därefter kan planarbetet påbörjas.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om planbesked.

mikgra0218
Skrivmaskin
14.



Protokollsutdrag Sida 2 (2)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

2. Kommunfullmäktige meddelar planuppdrag, med villkor att planarbetet ej 
påbörjas förrän planavtal tecknats mellan kommunen och sökande.
3. Avgiften för planbesked och framtagande av planhandlingar uppgår till 9 
500 kr respektive 152 000 kr, i enlighet fullmäktige fastställd taxa. Faktura 
skickas separat.
4. Utredningar nödvändiga för framtagandet av planhandlingarna bekostas 
av sökande och ingår ej i ovanstående avgift.
 
Fastighet: YTTERÅKER 2:5
Sökande: Lyko Online AB

Beslutsunderlag
Enhetschef, tjänsteutlåtande 2020-11-11
Begäran om planbesked, 2020-11-11
Utkast till ungefärlig situationsplan 2020-11-11
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Plan- och byggenheten 2020-11-11 KS 2020/1333 

Enhetschef Emma Hogander   
emma.hogander@vansbro.se   
0281-75206   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Påbörjande av planarbete för del av Vansbro Västra 

Rekommendation till beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar begäran om planbesked. 

 

2. Kommunfullmäktige meddelar planuppdrag, med villkor att planarbetet ej påbörjas förrän 

planavtal tecknats mellan kommunen och sökande.  

 

3. Avgiften för planbesked och framtagande av planhandlingar uppgår till 9 500 kr respektive 

152 000 kr, i enlighet fullmäktige fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

 

4. Utredningar nödvändiga för framtagandet av planhandlingarna bekostas av sökande och 

ingår ej i ovanstående avgift.  

 

Fastighet: YTTERÅKER 2:5 

Sökande: Lyko Online AB 

 
Bakgrund 

Begäran om planbesked inkom 2020-11-10. I inlämnade handlingar framgår att sökanden avser 

att göra en större tillbyggnad till befintliga lokaler. Planområdet skall omfatta fastigheten 

Ytteråker 2:5 och eventuellt delar av Snöån 13:37. Byggnadshöjd och exploateringsgrad i 

detaljplanen skall utformas för att möta verksamhetens framtida behov.  

En naturvärdesinventering har gjorts på platsen och en geoteknisk utredning gjordes i samband 

med bygglov för befintlig byggnad. Markens beskaffenhet visade inga tecken på att vara 

olämplig för byggnation. Naturvärdesinventeringen visade inte på höga naturvärden av något 

slag.  

Motivering 

Då planerad tillbyggnad förutsätter detaljplaneläggning för att bygglov skall kunna beviljas, är 

kommunens avsikt att påbörja planarbete. Utifrån de förutsättningar som kommunen har 

vetskap om idag görs bedömning att det är troligt att planarbetet kan slutföras under 2021.  

Bedömning görs att planen kan handläggas med standardförfarande. Ett planprogram bedöms 

inte nödvändigt för detta planarbete. Planavtal skall tecknas mellan kommun och sökande för att 

reglera betalningsvillkor och parternas åtagande, först därefter kan planarbetet påbörjas. 
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

Beslutsunderlag   Inkom 

Begäran om planbesked   2020-11-11   

Utkast till ungefärlig situationsplan  2020-11-11  

  

 

Beslutet expedieras till sökande och fastighetsägare 



0 m 50 m 100 m Skala 1:2500 

Översiktlig situationsplan, Ytteråker 2:5 
Till begäran om planbesked 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                N 

 

 

 

 

 

Observera att denna handling endast är att betrakta som en översiktskarta, den är ej 

bindande. Planområdesgräns och detaljplanens innehåll anpassas utefter 

verksamhetens behov och kommunens önskemål när planarbete påbörjats. 



Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 239 Ärende KS 2020/1295

Bildande av samverkansbolag, Nodena AB

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att det delägda bolaget Mittnät AB 
förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB.
 
Kommunfullmäktige godkänner att Mittnät AB tillträder som part i 
aktieägaravtalet för Nodena AB.
 
Kommunfullmäktige godkänner att bolagsordningen i Mittnät AB ändras så 
att delägande i Nodena AB möjliggörs.
 
Kommunfullmäktige ger ombudet, eller dennes ersättare, vid Mittnät AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att för kommunens räkning rösta i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.

Ärendet
Vansbro Kommun äger 2,4 procent av aktierna i bolaget Mittnät AB, och 
föreslås att etablera ett samägt bolag, Nodena AB, i en samverkan med 
andra stadsnätskluster. Övriga statsnätskluster är bolagen Kumbro AB med 
säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med 
säte i Linköping. Syftet med det samägda bolaget är att tillgängliggöra 
grundläggande infrastruktur till en marknad av nationella operatörer, och att 
främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till 
nytta, ökad konkurrens och andra mervärden för kommunens invånare, 
näringsliv och offentlig verksamhet.
 
Beslutet i Vansbro kommun förutsätter att Mittnät ABs styrelse fattar beslut 
om delägarskap i Nodena AB.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner att det delägda bolaget Mittnät AB 
förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB.
 
Kommunfullmäktige godkänner att Mittnät AB tillträder som part i 
aktieägaravtalet för Nodena AB.
 
Kommunfullmäktige godkänner att bolagsordningen i Mittnät AB ändras så 
att delägande i Nodena AB möjliggörs.
 

mikgra0218
Skrivmaskin
15.



Protokollsutdrag Sida 2 (2)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige ger ombudet, eller dennes ersättare, vid Mittnät AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att för kommunens räkning rösta i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef, tjänsteutlåtande 2020-11-10
Förslag till aktieägaravtal
Förslag till bolagsordning
Förslag till ägardirektiv



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Samhällsbyggnad 2020-11-10 2020/1295

Samhällsbyggnadschef 
Per-Erik Nilsson 
Per-erik.nilsson@vansbro.se 

Tel: 0281-75012

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bildande av samverkansbolag, Nodena AB
Rekommendation till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att det delägda bolaget Mittnät AB förvärvar 25 % av 
aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB 

Kommunfullmäktige godkänner att Mittnät AB tillträder som part i aktieägaravtalet 
för Nodena AB

Kommunfullmäktige godkänner att bolagsordningen i Mittnät AB ändras så att 
delägande i Nodena AB möjliggörs.  

Kommunfullmäktige ger ombudet, eller dennes ersättare, vid Mittnät AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att för kommunens räkning rösta i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.  

Ärendet
Vansbro Kommun äger 2,4 procent av aktierna i bolaget Mittnät AB, och föreslås att 
etablera ett samägt bolag, Nodena AB, i en samverkan med andra stadsnätskluster. 
Övriga statsnätskluster är bolagen Kumbro AB med säte i Örebro, Fibra AB med säte i 
Västerås och Utsikt Bredband AB med säte i Linköping. Syftet med det samägda 
bolaget är att tillgängliggöra grundläggande infrastruktur till en marknad av nationella 
operatörer, och att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar 
till nytta, ökad konkurrens och andra mervärden för kommunens invånare, näringsliv 
och offentlig verksamhet.
Beslutet i Vansbro kommun förutsätter att Mittnät ABs styrelse fattar beslut om 
delägarskap i Nodena AB.

Bakgrund

Vansbro kommuns stadsnätsverksamhet bildades 2014 och gick med i ett 
samverkansdotterbolag, Mittnät AB, år 2015 tillsammans med andra kommunala 
stadsnät i syfte att effektivt, lokalt och med kvalitet agera som en stadsnätsoperatör på 
stadsnätsmarknaden. Samverkan med andra kommunala stadsnät har sedan 2015 visat 
sig vara ett effektivt sätt att bedriva stadsnät. Mittnät AB är ett attraktivt stadsnät för 

mailto:Per-erik.nilsson@vansbro.se


tjänsteleverantörer med en bred innehållsportfölj av nationella och lokala leverantörer och kan 
på så sätt bedriva kommunal utveckling.

Dagens kommunikationsmarknad av grossisttjänster ändras; 

 med ökat antal kundförfrågningar i den digitaliseringstakt som Sverige genomgår 
samt

 med ökat antal nationella kundförfrågningar.
Det är en marknad av grundläggande digital infrastruktur som idag genererar 4,7 
miljarder kronor per år enligt Post och Telestyrelsen. Lokala kommunala stadsnät får en 
mindre del av dessa kundförfrågningar då kunderna inte önskar hyra en större mängd 
fiberanslutningar från 160 lokala stadsnät. Dessa kunder önskar en enkelhet, snabbhet 
och transparens.
Syftet med ett gemensamt bolag är att Vansbro Kommun och övriga delägare i Mittnät 
AB ska få fler kundförfrågningar samt bibehålla de affärer som vi har idag. Det 
gemensamma bolaget Nodena AB ger ett organisationsnummer där det blir enkelt, 
bland annat med en kontaktyta vid köp och -sälj, ett driftnummer samt gemensamma 
prismodeller för att underlätta affärer.
Bolaget Nodena AB ska tillhandahålla lokalaccesser till nationella eller regionala 
kunder som vill nå, kunder i olika kommuner från en central säljorganisation. Vid behov 
att nå mellan kommuner erbjuder bolaget kunderna att, via ägarnas och 
samarbetspartners nät, köpa regional transport. Den här affären kallas även för 
”grossistaffärer” till skillnad från öppna stadsnätsaffären.

Det innebär att en tjänsteleverantör/operatör ex Tele2 kan köpa en grossisttjänst från oss 
som en svartfiber till en bostadsrättförening (genom Nodena AB). Samma 
tjänsteleverantör kan även köpa en lokalaccess till en villa genom öppet stadsnät.

Nodena AB levererar affärer det vill säga svartfiber och kapacitet till Vansbro. Tanken 
är att det ska ge fler affärer av den fiber som ligger investerad i marken. Det kan även 
betyda att stadsnäten får en förfrågan där man behöver investera och gräva mer, vilket 
då kommer ge en anslutningsavgift (engång) utöver den månatliga intäkten.

Detta ska inte påverka den andra affären det vill säga öppet stadsnät där Vansbro 
Kommun får intäkter från tjänsteleverantörer.

Samverkan i bolagsform mellan kommunala stadsnät sker på flera platser 
i Sverige. Bl.a. i Norrbotten (IT-Norrbotten), Västerbotten (AC-net), 
södra Norrland (Norrsken), västra Sverige (Netwest) samt södra Sverige 
(Sydlänk).
De kommunala stadsnätskluster som har haft kontakter med varandra för 
att sondera samverkan är förutom Mittnät AB, Kumbro stadsnät med säte 
i Örebro, Fibra AB med säter i Västerås samt Utsikt Bredband AB med 
säte i Linköping. 

Förutom den mängd anslutningar som dessa fyra stadsnätskluster
som nätägare äger, kommer även bolaget hyra förbindelser i 
angränsande kommuner och nätägare i de fall kund efterfrågar detta.

Figur: Samverkansområdet för 
Nodena; MittNät i orange 
Kumbro i gult, Fibra i blått, 
Utsikt i grönt samt angränsande 
kommuner.



Delägarnas och ägarnas relation till Nodena AB
De samverkande parterna, delägarnas, relation kommer ha två inriktningar. Delägarna 
kommer dela ägarskapet lika i fyra lika delar, 25 procent aktieandel. Delägarna kommer 
även att sälja tjänster till bolagets verksamhet. Mittnät AB har fått uppdraget att sälja 
ekonomitjänster och VD-skap från övriga delägare under kommande tvåårs intervall. 
Delägarna kommer även köpa tjänster av Nodena.
I det förslag som läggs fram kommer Mittnät AB äga 25 procent aktieandel av Nodena 
AB

Bolaget styrelse ska vid bolagets bildande bestå av 4 styrelseledamöter och fyra 
suppleanter. Varje delägare utser en ledamot och en suppleant. Bolagets styrelse utser 
inom sig ordförande samt verkställande direktör, ej från samma aktieägare samt 
roterande i 2 års intervaller. 
Styrelsen föreslår ett ägarsamråd bestående med ett ombud för varje aktieägare. Syftet 
är att skapa en god ägarstyrning och ska vara aktieägares forum för diskussioner och 
samråd avseende för Nodena AB, väsentliga frågor såsom ägardirektiv, policys, 
verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar.
Syftet är att försöka erhålla en styrelsesammansättning som innehar en för Nodena AB 
lämplig kompetensbredd.

Konsekvenser

Nodenas kostnader består av inköp av tjänster/kompetens från delägarna. Nodena 
kommer inte anställa egen personal. Nodena avser inte i ett inledande skede förvärva 
annat kapital eller andra investeringar. Nodena behöver upprätta enklare 
marknadsmaterial med centrala kontaktytor för sälj, leveranskoordinering och drift.
Nodena kommer hyra delägarnas och de andra nätägarnas fiberanslutningar för att 
samla dessa och offerera samlat till kunder. Nodenas kostnader kommer bestå av dessa 
hyror. Intäkten består av de förbindelser som hyr ut där 10 procent stannar för att 



finansiera bolaget. År 3 väntas bolagets omsättning vara i sådan storlek att det kan 
finansiera bolaget i sin helhet- Därefter väntas bolaget generera vinst.
För att satsa i bolaget det vill säga finansiera de tjänster som behövs att verkställa avser 
delägarna satsa sammanlagt 6 miljoner kronor. För Mittnät innebär det 1,5 miljoner 
kronor som finansieras genom utökade lån.

Vansbro kommun har antagit en bredbandsstrategi med ambitionen att år 2025 
tillgodose över 90 procent täckningsgrad med möjlighet att ansluta till en 
anslutningspunkt. 
Målsättningen är cirka 1500 aktiva kunder till år 2025, vilket motsvara 4 procent av 
Mittnäts andel, som skulle betyda en risk om cirka 60 000 kr i Nodena AB. 
Vansbro kommun stadsnät bär för närvarande ca 1,3 procent av Mittnäts AB:s andel 
vilket motsvarar ca 20 000 kr risk i Nodena AB. 

Nodena AB 

Kalkyl fem år

2021 2022 2023 2024 2025

Större förbindelser 2,0 7,9 15,4 23,3 34,0
Mindre förbindelser 1,1 3,5 6,6 9,8 12,9
Summa intäkter 3,1 11,4 22,0 33,1 46,9

Fiberhyra -2,8 -10,3 -19,8 -29,8 -42,2
Övriga kostnader -2,4 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3
Summa kostnader -5,2 -12,5 -22,1 -32,1 -44,5

Resultat -2,1 -1,1 -0,1 1,0 2,4

Under år 2024 beräknas bolaget generera vinst. De 6 mkr som aktieägarna 
satsar i Nodena AB bedöms räcka till dess att bolaget visar ett positivt resultat.   

Särskilda rättsliga aspekter
Vid bildandet av dotterbolaget Mittnät AB togs särskilda rättsliga aspekter av juridisk 
karaktär som även kan användas i Nodena AB. Dessa särskilda frågor som studerades 
var;

 Ingen upphandlingsskyldighet genom det så kallade Telekomundantaget

 Kommunalrättsliga aspekter på aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv
I diskussionen om Nodena AB:s bildande har särskilda rättsliga aspekter diskuterats 
kring den kommunalrättsliga principen om lokaliseringsprincipen och bolagets 
möjlighet att hyra förbindelser av andra nätägare utanför delägarna till bolaget. En 



rättslig genomgång och promemoria har genomförts av front advokater som bedömer 
detta genomförbart. I samma promemoria påpekas en gråzon då denna typ av affärer 
aldrig rättsligen prövats.

Slutsats
Bildande av samverkansbolag, Nodena AB är en förutsättning för att skapa ett öppet nät 
som erbjuder en hög täckningsgrad, enkelhet och flexibilitet för operatörer, 
tjänsteleverantörer, offentlig verksamhet och andra aktörer som kommunicerar via fiber.

         Nodena AB ska samordna kontakter och affärsmodeller mot omvärlden för sina ägare 
         och samarbetspartners. Genom att stadsnäten samordnar marknadsföring,  
         produktportfölj och affärsmodeller mot regionala, nationella och internationella kunder  
         kommer betydande fördelar för kunderna och därmed ökad försäljningen av förbindelser      
         att uppnås.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag till aktieägaravtal
Bilaga 2 Förslag till bolagsordning
Bilaga 3 Förslag till ägardirektiv

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Styrelsen Mittnät AB 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Mellan nedanstående aktieägare (Aktieägarna) i Nodena AB, [organisationsnummer] (Bolaget) har denna dag 
träffats följande avtal (Aktieägaravtalet). 

 

Aktieägarna: 1. Fibra AB, org.nr: 556907-6200 

 2. Utsikt Bredband AB, org.nr: 556808-1052 

 3. Mittnät AB, org.nr 556991-2800 

 4. KumBro Stadsnät AB, org.nr: 556611-7619 

 

1. Bakgrund och syfte 
 
Varje enskild Aktieägare har, direkt eller genom annat bolag, investerat i anläggandet av fibernät inom den eller 
de kommuner där Aktieägaren är verksam. I dessa fibernät bedriver respektive Aktieägare stadsnätsverksamhet 
på lokal nivå. I syfte att öka fibernätens utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa 
förbindelser på en regional marknad från en part, har Aktieägarna nu beslutat att genom Bolaget möta kunderna 
som en part både avseende försäljning och leverans. Respektive Aktieägare, eller i förekommande fall dess 
ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklusive eventuell aktiv utrustning. Parternas respektive initiala 
ägarandel och ekonomiska engagemang som aktieägare har bestämts så att de bedöms motsvara parternas 
respektive utbyte av samverkan. Bolaget syftar till att skapa värde för Aktieägarna och vinstmedel är inte avsedda 
att öka Bolagets egna kapital utan istället delas ut till Aktieägarna i proportion till ägarandel. 
 
Aktieägarna kan även, i enlighet med villkoren i Aktieägaravtalet, kunna besluta att erbjuda kommuner eller 
kommunala bolag som bedriver verksamhet i geografisk anslutning till Aktieägarnas verksamhetsområden att, i 
första hand, ingå partneravtal med Bolaget eller, i andra hand, att bli aktieägare i Bolaget och därmed tillträda 
Aktieägaravtalet som part.  

Mot bakgrund av att Aktieägarna är aktiebolag som ägs av olika kommuner i Sverige är Aktieägarna införstådda 
med att kommunallagens bestämmelser om kommunala bolag kommer vara tillämpliga på Bolaget.  

Genom detta Aktieägaravtal avser Aktieägarna att reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och 
detta Aktieägaravtal, ska Aktieägaravtalets bestämmelser, Aktieägarna emellan, äga företräde.  

Aktieägarna skall verka för att främja och trygga Bolagets sunda utveckling och affärsmässiga skötsel.  

Aktieägaravtalet omfattar samtliga Aktieägares vid var tid innehavda aktier. 

 

2. Bolagets verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall bestå av att vidaresälja ägarnas svartfiber-, kapacitets- och våglängdstjänster i syfte 
att generera affärer till respektive Aktieägare, samt tillkommande tjänster av liknande karaktär. Bolaget skall 
tillhandahålla samordnad leverans och support av tjänsterna gentemot Bolagets kunder. Bolaget tecknar 
enhetliga avtal med respektive Aktieägare om villkor för vidareförsäljning av dessa tjänster. Bolaget tecknar även 
enskilda avtal med Aktieägarna för inköp av stödfunktioner för att kunna bedriva verksamheten. Avtal mellan 
Bolaget och Aktieägare skall vara på marknadsmässiga villkor. 
 
Bolaget kan göra affärer som omfattar en eller flera av Aktieägarnas regioner. Det är respektive Aktieägare som 
beslutar om affärer inom den egna regionen ska göras av Bolaget eller ägaren själv. 
 
Bolaget skall teckna partneravtal med stadsnät utanför ägarsfären, men inom det geografiska område Bolaget är 
verksamt i, detta i syfte att tillhandahålla bättre täckningsgrad för Bolagets tjänster i den region som Bolaget är 
verksamt i. 
 
Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgör de gemensamma regioner där ägarna är verksamma det vill säga 
de södra delarna av mellersta Sverige (Värmland inklusive Dalsland och Dalarna, Västmanland, Östergötland, 
Sörmland och Närke) enligt bilaga 2. 

 
 

3. Bolagets mål 
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Bolagets styrelse skall årligen ta fram en affärsplan, vari Bolagets mål anges. Planen skall följas upp och 
utvärderas av ett ägarsamråd ("Ägarsamråd"), se punkt 9, samt Bolagets styrelse. Rapporter och redovisningar 
från bolagsledningen skall ske utifrån målen som anges i planen.   

Målet med bolaget är att som en part möta en regional efterfrågan för att generera affärer till respektive stadsnät. 

Bolaget ska inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunala verksamheter, om inte undantag gäller för 
viss verksamhet eller åtgärd, enligt kommunallagen (2017:725) agera affärsmässigt. Bolagets olika 
delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

 
 
4. Bolagsordning och ägardirektiv 
 
Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från tid till annan 
antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. Bolagsordningen skall, intill dess att den kan 
komma att ändras i enlighet med bestämmelserna i detta avtal, ha den lydelse som framgår av Bilaga 1, 
Bolagsordning för Nodena AB. Ägardirektiven ska vid avtalets början vara de som framgår av Bilaga 2.  
 
 
5. Ägarandelar 
 
Bolaget skall ha ett aktiekapital på 100 000 kronor. Antalet aktier skall vara 1000 stycken med ett nominellt belopp  
På 100 kronor per styck. Varje aktie motsvarar en röst. 
 
Bolagets aktier fördelas mellan Aktieägarna enligt följande: 
 
   Aktier (st) Ägarandel (%) 

Fibra AB:    250 25 

Utsikt Bredband AB 250 25 

Mittnät AB    250 25 

KumBro Stadsnät AB 250 25 

Summa:   1000 st 100 % 
 
 
Om Aktieägarna beslutar att det ska intas nya aktieägare i Bolaget är utgångspunkten att det ska ske genom 
beslut om riktad nyemission av 250 st nya aktier i Bolaget till varje sådan ny aktieägare samt att dessa nya 
aktieägare då även ska bidra till finansieringen av Bolaget i samma utsträckning som befintliga Aktieägare har 
gjort vid den aktuella tidpunkten. Varje ny aktieägare ska även vara skyldig att tillträda detta Aktieägaravtal som 
part.  

 

6. Avtal före bolagets bildande 

Vid bolagets bildande ska befintliga kundavtal som tecknats med enskild Aktieägare överlåtas till Bolaget förutsatt 
att  

(i) avtalet omfattar en affär som efter Bolagets bildande hade omfattats av Bolagets verksamhet enligt 
Aktieägaravtalet,  

(ii) avtalet har tecknats efter tidpunkten av mellan Aktieägarna underskriven avsiktsförklaring angående 
samarbete m a p regional försäljning, och  

(iii) samtliga Aktieägare varit delaktiga i beslut om att kundavtalet ska tecknas 

Redan gjorda avrop under sådana avtal ska ekonomiskt tillkomma Bolaget. Det åligger den Aktieägare som är 
part i sådant avtal att säkerställa att överföring enligt denna punkt är möjlig.  

 
 
7. Styrelsen, revisorer och VD 
 
Bolagets styrelse skall vid Bolagets bildande bestå av 4 styrelseledamöter och 4 suppleanter. Varje aktieägare 
utser varsin ledamot och suppleant. Antalet ledamöter och suppleanter kan dock bli fler i följande situationer:  

(i) Om antalet aktieägare vid någon tidpunkt är färre än fyra ska befintliga aktieägare utse två 
ledamöter och två suppleanter vardera.  

(ii) Om antalet aktieägare är fyra eller fler så utser varje aktieägare varsin ledamot och suppleant. 
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Aktieägarnas val fastställs genom beslut på bolagsstämma. 
 
Suppleanterna skall tjänstgöra i sådan ledamots ställe som är utsedd av samma Aktieägare som suppleanten. 
 
Bolagets styrelse utser inom sig ordförande årligen vid de årets konstituerande styrelsemöte. Bolagets ordförande 
ska inte vara från samma Aktieägare som verkställande direktör. Ordförandeskapet skall rotera i 2 års intervaller 
men kan om enig styrelse beslutar i undantagsfall innehas ett tredje år. 
 
Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen och kan vara ledamot eller suppleant i bolaget. Verkställande 
direktör skall rotera i 2 års intervaller men kan om enig styrelse beslutar i undantagsfall innehas ett tredje år.
  
Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. 
 
Suppleanter skall kallas till och har rätt att närvara vid styrelsens samtliga sammanträden. 
 
Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan avser ett förhållande mellan 
Bolaget och en Aktieägare som ledamoten är anställd i eller har annat engagemang med.  
 
Revisor och lekmannarevisor skall utses i enlighet med Bolagsordningen. Lekmannarevisor jämte suppleant utses 
och arvoderas av den kommun som kontrollerar den Aktieägare som ansvarar för Bolagets ekonomifunktion. 
 
Bolagets firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Därutöver kan specifika fullmakter komma att utfärdas.  
 
Aktieägarna är överens om att till Bolagets styrelse utse personer som är verksamma i respektive aktieägare eller 
i koncern vari aktieägaren ingår. Aktieägarna är därför överens om att någon ersättning till styrelseledamot eller 
styrelsesuppleant inte ska utgå. Aktieägarna förbinder sig dock att tillse att den som utses till styrelseledamot eller 
suppleant inom ramen för sin anställning hos Aktieägarna tillåts att lägga erforderlig tid på arbete med Bolaget.  

 
 

8. Beslut i styrelsen och på bolagsstämma 
 
För giltigt beslut vid styrelsemöte och bolagsstämma krävs följande kvalificerad majoritet: 
 
- Styrelsemöte: För beslut där ärendet avgörs, dvs beslut som inte endast avser beredning av ärende till 
bolagsstämman, krävs en majoritet om minst 75% av det totala antalet utsedda ledamöter. 
 
- Bolagsstämman: För beslut krävs en majoritet om minst 75% av Bolagets samtliga aktier. 
Om beslut inte kan fattas av styrelsen på grund av att erforderlig majoritet saknas, ska ärendet på yrkande av 
styrelseledamot hänskjutas till avgörande på bolagsstämma. 
 
Beslut om nytillkommen aktieägare enligt punkt 14 kräver enhällighet mellan Aktieägarna.   
Kan erforderlig majoritet inte uppnås i en fråga, ska frågan avföras från dagordningen. Om frågan av detta skäl 
två gånger avförs från dagordningen kan vilken som helst av Parterna inom 14 dagar därefter genom skriftligt 
meddelande till övriga Parter påkalla medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Om det efter en månad från det att medlingen påbörjats visar sig att erforderlig majoritet inte kan uppnås, äger 
Part rätt att begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma varvid beslut ska tas om likvidation av Bolaget, om 
inte Parterna kan enas om en annan lösning.  
 
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall hanteras i den särskilda ordning som 
kommunallagen (2017:725) och ägardirektivet stadgar. Det föregående innebär bland annat att en fråga som 
minst en av ägarna bedömer är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt inte ska fattas beslut om på 
styrelsemöte eller bolagsstämma förrän den eller de berörda kommunfullmäktige tagit ställning.   
 
 
9. Ägarsamråd 
 
Aktieägarna skall bilda ett Ägarsamråd bestående av ett ombud för varje Aktieägare. Ägarsamrådets syfte är att 
skapa en god ägarstyrning och skall vara Aktieägarnas forum för diskussioner och samråd inför erforderligt beslut 
i respektive Aktieägares beslutande organ samt vid bolagsstämman, avseende för Bolaget väsentliga frågor 
såsom ägardirektiv, Bolagets policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar. Ägarsamrådet skall föra 
en kontinuerlig dialog med Bolaget och förse Aktieägarna med samma information och underlag för vidare 
behandling och, om så erfordras, beslut. Aktieägarnas styrning av Bolaget skall ske genom formella beslut på 
bolagsstämman. 
 
Förslag till styrelsesammansättning diskuteras på Ägarsamrådet och lämnas vidare till respektive Aktieägares 
beslutande organ, innan ledamöterna utses genom beslut på bolagsstämman. Syftet skall vara att försöka erhålla 
en styrelsesammansättning som innehar en för Bolaget lämplig kompetensbredd. 
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Ägarsamrådet skall sammanträda regelbundet, dock minst två gånger per år. Målsättningen är att ordinarie 
Ägarsamråd skall ske 1-2 månader före årsstämman. 
 
Aktieägarna skall via Ägarsamrådet bidra till en aktiv ägarstyrning. 
 
Samtliga Aktieägare ges genom Ägarsamrådet rätt till insyn i Bolagets verksamhet. Ägarsamrådet är det forum 
som primärt ska tillgodose Aktieägarnas insynsrätt. Om part i tiden mellan Ägarsamrådets sammanträden 
efterfrågar information om Bolaget ska Bolaget delge informationen till samtliga Aktieägare.  
 
 
10. Bolagets finansiering och vissa kostnader 
 
I samband med Bolagets bildande, eller i förekommande fall vid efter Bolagets bildande, nytillkommen aktieägare, 
ska varje enskild Aktieägare tillföra Bolaget 1 500 000 kr som ovillkorat aktieägartillskott. Därutöver skall 
finansiering av Bolagets verksamhet i första hand ske genom ianspråktagande av Bolaget internt genererade 
medel.  
 
Aktieägare har utöver vad som anges i första stycket ingen skyldighet att tillskjuta kapital, ställa säkerhet eller 
pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering. Parts eventuella ytterligare bidrag till finansiering fordrar 
enighet mellan parterna och ska ske i proportion till parts ägarandel och i övrigt på likställda villkor, såvida inte 
parterna enas om annat.   
Om Aktieägarna beslutar att tillföra kapital till Bolaget ska det primärt ske genom aktieägartillskott.  
 
Vid finansiering via eller av Aktieägarna skall varje Aktieägare svara för sådan andel som motsvarar sitt 
aktieinnehav. 
 
 
11. Policyer, riktlinjer mm 
 
Bolaget skall verka för sådan samordning med Aktieägarna och dess koncerner som är till fördel för Bolaget, utan 
att strida mot de lagar och andra författningar som gäller inom Bolagets verksamhetsområde. Sådan samordning 
kan exempelvis gälla användande av samma policyer och riktlinjer, samutnyttjande av resurser samt andra 
effektiviseringar. 
 
 
12.  Nyemission med anledning av kapitalbehov 
 
Nyemissioner skall utformas så att alla befintliga Aktieägare äger rätt att delta på samma villkor och teckna en 
andel av nyemitterade aktier som motsvarar respektive Aktieägares befintliga andel. 
 
Om en Aktieägare väljer att avstå sin rätt att teckna nyemitterade aktier helt eller delvis, skall ej tecknade aktier 
erbjudas övriga befintliga Aktieägare. Om överteckning uppstår så skall de nyemitterade aktierna fördelas i 
proportion mellan intresserade Aktieägares tidigare andel. 
 
Part som enligt sådan överenskommelse helt eller delvis avstår från att delta i Bolagets emission av aktier eller 
andra värdepapper som medför rätt till aktier i Bolaget, accepterar därigenom också den reduktion av partens 
ägarandel i Bolaget som avstående medför.   
 
Nyemissioner skall utformas så att alla Aktieägare ges minst 90 dagars teckningstid. 
 
 
13. Nyemission med anledning av nytillkommen ägare 
 
Nyemissionen skall utformas så att nytillkommen ägare äger rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier som skall 
motsvara den ägarandel som den nytillkommande ägaren skall ges enligt överenskommelse mellan samtliga 
Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman.  
 
Befintliga Aktieägare har ej rätt att teckna nyemitterade aktier där nyemission skett med anledning av 
nytillkommen ägare. 
 
 
14. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier  
 
Utöver vad det i bolagsordningen stadgas om hembud skall följande gälla vid överlåtelse av aktie i Bolaget. Om 
inte samtliga övriga Aktieägare skriftligen godkänner, får Aktieägare inte överlåta sina aktier tidigare än 2025-12-
31. Förbudet gäller inte överlåtelse enligt punkt 16. 
 
Aktie i Bolaget får inte i någon form överlåtas utan att först ha erbjudits övriga Aktieägare. 
Innan erbjudande om förköp får ske skall överenskommelsen om förfarande vid utträde, som kan ha träffats 
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mellan Aktieägarna, ha följts. Vid överlåtelse av en Aktieägares aktier ska även av denna Aktieägare lämnade 
aktieägarlån till Bolaget ingå i överlåtelsen. 
 
Erbjudande om förköp skall ske skriftligen till Bolagets styrelse. Av erbjudandet ska framgå de villkor som gäller 
för förköpet. Styrelsen ansvarar för att meddela övriga Aktieägare under deras i aktieboken angivna adresser om 
förköpserbjudanden. Det åligger Aktieägare, som önskar utnyttja sin rätt att lösa erbjudna aktier, att underrätta 
styrelsen härom genom skriftligt meddelande, som skall vara styrelsen till handa inom en (1) månad efter det att 
erbjudandet från den Aktieägare som vill överlåta aktierna avsändes. Styrelsen ansvarar för att meddela 
erbjudande Aktieägare om de Aktieägare som önskar utnyttja sin förköpsrätt. Anmäler sig flera Aktieägare skall 
fördelningen dem emellan, så långt detta är möjligt, ske i förhållande till deras andel av det totala aktiekapitalet vid 
tidpunkten för erbjudandet. Resterande aktie eller aktie ska vara föremål för indragning enligt aktiebolagslagen 20 
kap. 1-2 §§.  
 
Erbjudande om förköp kan bara utnyttjas för samtliga de aktier som erbjudandet omfattar. 
 
Vid förköp skall lösenbeloppet för varje aktie utgöras av dess andel av justerat eget kapital enligt 
bolagsstämmans senast godkända årsredovisning, om inte utvecklingen i Bolaget sedan dess föranleder annat. 
Om enighet ej kan uppnås, fastställs värdet av Bolagets revisor.  
 
Vid inlösen av aktier skall Aktieägare erlägga lösenbeloppet inom en tid av en (1) månad räknat från den dag då 
enighet nåtts om lösenbeloppets storlek eller – om lösenbeloppet fastställts av revisorn – från den dag revisorns 
beslut meddelades. 
 
Om någon Aktieägare inom föreskriven tid anmäler sig vilja lösa erbjudna Aktier, men ej inom föreskriven tid 
erlägger betalning för sig tilldelade aktier, skall dessa aktier inom fjorton (14) dagar erbjudas de övriga Aktieägare 
som anmält intresse och betalat för sig tilldelade aktier. För detta erbjudande skall i övrigt gälla samma regler som 
för det första erbjudandet. 
 
Om inte någon Aktieägare inom föreskriven tid anmäler sig vilja lösa erbjudna aktier eller Aktieägare inte inom i 
fjärde och femte styckena ovan föreskriven tid erlägger betalning för aktierna, äger den erbjudande Aktieägaren 
rätt att inom två (2) månader efter nämnda tidpunkts utgång låta överlåta de erbjudna aktierna till kommun eller av 
kommun majoritetsägt aktiebolag och att förvärvaren i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen förklarar 
sig tillträda detta Aktieägaravtal som part.  
 
Aktieägarnas lösningsrätt enligt bolagsordningen (hembud) påverkas ej av Aktieägares utnyttjande eller icke 
utnyttjande av förköpsrätten.  
 
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt 
anmälde detta till bolagets styrelse, varvid punkt 25 i Aktieägaravtalet skall tillämpas. 
 
Aktieägare ska erbjuda övriga Aktieägare att förvärva dennes aktier, varvid denna punkt 14 ska äga motsvarande 
tillämpning, om:  

- avtalet mellan den förstnämnda Aktieägaren och Bolaget om vidareförsäljning av Aktieägarens tjänster 
upphöra att gälla, eller 

- förstnämnda Aktieägaren inte längre direkt eller indirekt ägs till 100 % av en eller flera kommuner 
 
 
15. Överlåtelse av aktier inom Aktieägares koncern 
 
Aktieägare har rätt att, utan tillämpning av förköps- eller hembudsklausulerna, helt eller delvis överlåta sina aktier 
i Bolaget till annat bolag som ingår i samma koncern som den överlåtande Aktieägaren om följande 
förutsättningar är uppfyllda:  

- den nya ägaren direkt eller indirekt ägs till 100% av en eller flera kommuner, 
- överlåtande Aktieägaren skall efter överlåtelsen svara för att den nya ägaren tillträder Aktieägaravtalet; 
- vid överlåtelse av den överlåtande Aktieägarens aktier skall den nya ägaren genom påtecknande av 

detta avtal inträda som part däri, den överlåtande Aktieägaren ska dock, fram till dess att den nya 
Aktieägaren inträtt som part i detta avtal, kvarstå med ett solidariskt ansvar för nya ägarens uppfyllande 
av sina skyldigheter enligt Aktieägaravtalet; 

- om den nya ägaren upphör att vara direkt eller indirekt helägt av en eller flera kommuner eller upphör att 
ingå i samma koncern som den överlåtande Aktieägaren, skall den nya ägaren vara skyldigt att, inom 
femton (15) dagar från det annan Aktieägare begärt detta, överlåta aktierna tillbaka till överlåtande 
Aktieägaren eller annat koncernbolag som uppfyller kraven i denna punkt. Åsidosättande av detta 
åtagande skall utgöra ett väsentligt avtalsbrott. 

 
 
16. Förbud mot pantsättning mm 
 
Aktieägarna får inte utan övriga Aktieägares medgivande pantsätta aktie i Bolaget eller utställa option avseende 
sådan aktie. 
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17. Skyldighet att erbjuda aktier i Bolaget till inlösen 
 
För det fall att Aktieägare i väsentligt hänseende bryter mot Aktieägaravtalet, och inte efter skriftligt påpekande 
från annan aktieägare vidtar rättelse inom 30 dagar, skall övriga Aktieägare äga rätt, men ingen skyldighet, att 
säga upp Aktieägaravtalet avseende den Aktieägare som begått avtalsbrott och förvärva den avtalsbrytande 
Aktieägares aktier, alternativt besluta att Aktierna ska vara föremål för indragning för återbetalning till den 
avtalsbrytande Aktieägaren (enligt 20 kap aktiebolagslagen). 
 
Aktieägare har alltid rätt att begära annan Aktieägares utträde ur Aktieägaravtalet om: 
 

- Aktieägare i väsentligt hänseende bryter mot Aktieägaravtalet, och inte efter skriftligt påpekande från annan 
Aktieägare vidtar rättelse inom 30 dagar; 

- Aktieägare drabbas av väsentligt försämrad ekonomisk ställning som kan äventyra Partens fortsatta 
verksamhet i eller för Bolaget; 

- Aktieägare eller styrelseledamot eller styrelsesuppleant som Aktieägare nominerat utan att bryta mot detta 
Aktieägaravtal på grund av illojalt beteende eller andra upprepade handlingar och beteenden uppenbarligen 
syftar till att allvarligt sabotera Bolagets verksamhet; 

- Aktieägare inte längre bidrar till Bolagets verksamhet enligt vad Aktieägare förbundit sig enligt 
Aktieägaravtalet, ett projektavtal, ett enigt styrelsebeslut och/eller avtal mellan Aktieägare och Bolaget. 

 
Om en Aktieägare begär att avtalsbrytande Aktieägare ska utträda ur Aktieägaravtalet i enlighet med vad som 
ovan sagts är avtalsbrytande Aktieägare skyldig att erbjuda samtliga sina Aktier till övriga Aktieägare, alternativt 
får övriga Aktieägare besluta att Aktierna ska vara föremål för indragning och återbetalning till den avtalsbrytande 
Aktieägaren (enligt 20 kap aktiebolagslagen). 
 
 
Värdet av Aktierna ska i dessa fall bestämmas i enlighet med punkt 14 ovan, men med prisreduktion om trettio 
(30) procent. Köpeskillingen för aktierna skall kontant betalas inom trettio (30) dagar från den dag värdet på 
aktierna slutligt fastställts.   
 
Påföljden som föreskrivs ovan ska inte utesluta annan påföljd som övriga Aktieägare kan äga rätt till gentemot 
den avtalsbrytande Aktieägaren. 
 
 
18. Lojalitetsplikt 
 
Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud, vid bolagsstämmor, eller eljest, utöva sin rösträtt på sätt 
som erfordras för genomförande av Aktieägaravtalets bestämmelser. Aktieägare förbinder sig att agera lojalt i 
förhållande till övriga Aktieägare, t.ex. genom att informera övriga Aktieägare om frågor av betydelse för Bolagets 
verksamhet, och att i erforderlig omfattning vidta åtgärder för att tillvarata medägarnas rätt enligt Aktieägaravtalet. 
 
 
19. Sekretess  
 
Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och kunskap om 
Bolaget eller Aktieägare, såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, om inte 
informationen: 
 A. blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Aktieägaravtalet, eller  
 B. skall lämnas ut med stöd av tvingande lag, såsom enligt offentlighetsprincipen. 
 C. har lämnats ut med stöd av den s.k. meddelarfriheten enligt Tryckfrihetsförordningen och 
      Yttrandefrihetsgrundlagen.   
 
Ovanstående sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och två (2) år efter det att Aktieägare upphört att vara 
aktieägare i Bolaget eller, om Aktieägare fortfarande är aktieägare, två (2) år efter det att Aktieägaravtalet upphört 
att gälla. 
 
Överträdelse av denna punkt skall utgöra ett väsentligt avtalsbrott. 
 
 
20. Ändringar 
 
Ändringar och tillägg till Aktieägaravtalet skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade 
av samtliga Aktieägare. 
 
Det föregående skall inte begränsa Aktieägarnas skyldighet att följa beslut av bolagsstämman och vid behov 
underteckna erforderliga ändringar och tillägg till Aktieägaravtalet.  
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Aktieägare äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt medgivande från 
behörig företrädare för övriga Aktieägare, överlåta Aktieägaravtalet eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt 
Aktieägaravtalet till annan.  
 
 
21. Avtalsperiod 
 
Detta Aktieägaravtal träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller med en avtalsperiod på sju (7) år.  
Om Aktieägaravtalet inte sägs upp ett (1) år före utgången av avtalsperioden förlängs det automatiskt för 
ytterligare perioder om två (2) år i taget, med samma uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig. 
 
Vid uppsägning av en Aktieägare skall samtliga kvarvarande Aktieägare erbjudas förköp enligt punkt 14. 
 
Avtalets upphörande innebär inte att Aktieägarna befrias från några rättigheter eller skyldigheter som uppkommit 
innan avtalet upphörde att gälla. 
 
I förhållande till Aktieägare som avyttrat samtliga sina Aktier i Bolaget under iakttagande av bestämmelserna i 
detta avtal, skall avtalet automatiskt upphöra att gälla utom med avseende på eventuella ekonomiska rättigheter 
och skyldigheter samt punkternen 19 (sekretess) och 26 (Tillämplig lag och tvist). 
 
Aktieägares uppsägning av Aktieägaravtalet ska inte påverka Aktieägaravtalets giltighet i övrigt, utan Avtalet ska 
fortsätta att vara i kraft mellan övriga Aktieägare.  
 
 
22. Utträde ur bolaget 
 
Vid en ägares utträde ur bolaget gäller följande: 

1. Avveckling av utträdande aktieägares aktier sker enligt avsnitt 15 eller 17 i detta avtal 
2. Befintliga kundavtal ska fortlöpa oförändrat enligt de villkor, inklusive prissättning och avtalstid som gäller 

för respektive avtal även efter att den utträdande aktieägaren lämnat sitt ägande i bolaget 
3. Den utträdande aktieägande ska fortsättningsvis och utan extra ersättning ge bolaget förutsättningar att 

leva upp till sina, fram till tiden för uppsägning av aktieägaravtalet, tecknade kundavtal, genom att 
tillhandahålla t.ex. nodutrymmen och andra tillträden till infrastruktur som är nödvändiga så länge 
tecknade kundavtals löper. 

4. Utträdande ägare kan erbjudas möjlighet att teckna partneravtal med bolaget likt andra utomstående 
aktörer 

5. Utträdesprocessen ska drivas på ett sådant sätt att kundpåverkan minimeras och respektive part står för 
sina administrativa kostnader i samband med utträdet. 

 
 

23. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 
 
Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får ej överlåtas eller pantsättas utan samtidig 
överlåtelse av de Aktier som omfattas av Aktieägaravtalet i enlighet med bestämmelserna i punkt 15 eller 17 
ovan.  
 
 
24. Tillämplig lag och tvist  
 
Svensk lag ska tillämpas på detta Aktieägaravtal.  
 
Eventuell tvist med anledning av avtalet ska slutligt avgöras vid allmän domstol. Örebro tingsrätt ska vara första 
instans. 
 
 
25. Lagen om handelsbolag och enkla bolag samt likvidation m.m. 
 
Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte tillämpas på detta Aktieägaravtal. Genom träffande 
av detta Aktieägaravtal har Parterna inte avsett att bilda något enkelt eller annat bolag. Om det trots detta skulle 
finnas grund för likvidation av ett enkelt eller annat bolag, som kan anses ha uppkommit genom Parternas 
träffande av detta Aktieägaravtal, enligt lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, ska nämnda bolag 
inte likvideras, utan den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras ska istället utträda ur bolaget, d.v.s. 
utträda ur detta Aktieägaravtal genom att övriga Parter ges möjlighet att köpa Partens aktier genom att Aktierna 
löses in enligt detta Aktieägaravtals bestämmelser. 
 
Parterna är endast Part till detta Aktieägaravtal i egenskap av Aktieägare och Parterna äger inte rätt att göra 
gällande villkoren i Aktieägaravtalet i något annat avseende. 
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25. Meddelanden 
 
Meddelanden som enligt Aktieägaravtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev eller e-
post till respektive Aktieägares officiella adress.  
 
Meddelandet ska anses vara motpart till handa:  
a) tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  
b) den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.  
 
26. Handlingsoffentlighet 
 
Bolaget ska tillämpa den s.k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och bolagsordning.  
 
27. Bestämmelses ogiltighet 
 
Skulle någon bestämmelse i Aktieägaravtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att 
Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares 
åtagande eller förpliktelse enligt avtalet, skälig jämkning i Aktieägaravtalet ske. 
 
28. Fullständig reglering 
 
Aktieägaravtalet med dess bilagor utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av alla frågor som Aktieägaravtalet 
berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Aktieägaravtalet ersätts med innehållet i 
detta Aktieägaravtal med bilagor. Lagen om handelsbolag och enkla bolag skall ej vara tillämpligt på detta 
Aktieägaravtal. 
 
 

________________________________ 
Bilagor:  
 

1. Bolagsordning 
2. Marknadsområde  

 
 
Detta avtal har upprättats i fem (4) exemplar varav Aktieägarna tagit var sitt. 

 
 
 
 

Västerås den                                                2020. Örebro den                                      2020. 
 
 
 
Fibra AB   KumBro Stadsnät AB 
 
 
 
  ______  ______ 
David Hjälmgården   Peter Lilja  
 
 
 
Karlstad den                                                2020. Linköping den                                      2020. 
 
Mittnät AB   Utsikt Bredband AB 
 
 
  ______  ______ 
Elin Bertilsson   Johan Odensåker  
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Bilaga 2 – Karta över bolagets marknadsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orange markering = Mittnät AB 
Blå markering = Fibra AB 
Grön markering = Utsikt bredband AB 
Gul markering = Kumbro Stadsnät AB 
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Bolagsordning för Nodena AB, org nr 559[…-….] 

 
 

§ 1 Bolagets företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Nodena AB. 

 

§ 2 Säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Örebro 

 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät för 

elektronisk kommunikation. I verksamheten ingår även att tillhandahålla adekvata funktioner till 

allmänheten för att möjliggöra leverans av elektroniska kommunikationstjänster som en gemensam 

part.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina aktieägare. Verksamheten 

ska bedrivas i aktieägarnas ställe. 

 

§ 4 Verksamhetsändamål 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att på regional basis, tillgängliggöra respektive 

aktieägares stadsnätsinfrastruktur. Detta för att tillgodose behovet av en säker och effektiv 

infrastruktur för elektronisk kommunikation på regional nivå inom det geografiska område där 

ägarna är verksamma och därigenom möjliggöra för kommuninvånare, näringslivet samt 

kommunala verksamheter att få tillgång till en sammanhängande infrastruktur inom regionen som 

kan tillhandahålla säkra och effektiva leveranser av elektronisk kommunikation till nytta för 

kommuninvånarna.  

Bolaget ska bedriva verksamheten affärsmässigt. I övrigt ska verksamheten bedrivas inom ramen 

för de kommunalrättsliga principer som är tillämpliga på Bolaget och dess verksamhet med hänsyn 

taget till ägarförhållandena. 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av Bolaget, i förhållandet till deras 

respektive aktieinnehav.  

 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundratusen (200 000) 

kronor. 

 

§ 6 Antal aktier 

Bolaget ska ha lägst femhundra 500 aktier och högst tvåtusen (2 000) aktier. 

 

§ 7 Styrelse 

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande väljs årligen på årsstämma för tiden intill 

slutet av nästa årsstämma. 

§ 8  Majoritetskrav vid styrelsebeslut 

För beslut där ärende avgörs, dvs beslut som inte endast avser beredning av ärende till 

bolagsstämma, fordras en majoritet om minst 75 % av det totala antalet utsedda ledamöter. 
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§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor med högst en suppleant. Revisor och 

suppleant skall vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor. 

Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

§ 10 Lekmannarevisor 

 Bolaget ska ha en lekmannarevisor med en suppleant. Uppdragen som lekmannarevisor respektive 

suppleant gäller samma mandatperiod som för bolagets revisor. 

 

§ 11  Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

Kallelse ska ske genom e-post till de aktieägare som till Bolaget har anmält en e-postadress för 

mottagande av kallelser. Har ingen sådan e-postadress anmälts ska kallelse ske genom brev med 

posten. 

 

Förutom den kommun där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma äga rum i Karlstad, Linköping 

eller Västerås.  

 

§ 12  Ärenden på årsstämma 

Årsstämma ska hållas en gång om året före juni månads utgång. Därvid ska följande ärenden 

förekomma: 

 

1) Val av ordförande vid stämman; 

2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 

3) Val av sekreterare samt en eller två justeringspersoner; 

4) Godkännande av dagordningen; 

5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

7) Beslut om: 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, när 

sådan förekommer; 

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av 

styrelseledamöter och suppleanter, 

9) Val av styrelsens ordförande 

10) Val av styrelsens vice ordförande 

11) Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant jämte, i förekommande fall, 

lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant 

12) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn; 

13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

 

§ 13  Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Innan beslut i bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

fattas, ska, i förekommande fall, de kommunfullmäktige som ska som ska ta ställning till frågor av 
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principiell beskaffenhet eller större vikt hos var och en av Bolagets aktieägare ges möjlighet att ta 

ställning till frågan. 

 

§ 14  Ägarnas och kommunstyrelsens rätt till information 

Ägarna och kommunstyrelsen i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget äger 

rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och 

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15  Bolagets räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 

 

§ 16  Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller 

företrädda aktier. 

 

§ 17 Majoritetskrav på bolagsstämma  

För giltigt beslut på bolagsstämma erfordras, i ärenden som inte avser val och om inte 

aktiebolagslagen föreskriver högre majoritet, att aktieägare representerande minst 75 % av bolagets 

samlade aktiekapital biträder beslutet. 

 
§ 18 Hembudsförbehåll 

Om en aktie har övergått till en ny ägare som inte är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare 

rätt att lösa aktien. Detta gäller även om överlåtelsen föregåtts av anmälan till förköp utan 

att förköp kommit till stånd. Aktiens nya ägare ska snarast skriftligen anmäla aktieövergången 

till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Den nye ägaren skall 

också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. Lösen får inte ske av ett mindre 

antal aktier än hembudet omfattar.  

 

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. 

 

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med för 

bolaget känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken 

lösningsanspråk ska framställas. 

 

Lösningsanspråk ska framställas inom tre månader från behörigt hembud enligt ovan. Om 

lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i 

bolaget. Återstående aktier ska vara föremål för indragning för återbetalning till aktieägare.  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

 

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om 

inlösen, får part väcka talan inom tre månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos 

bolagets styrelse. Tvist prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 

 

Lösenbeloppet ska betalas inom två månader från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
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erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

 

Talan i fråga om hembud måste väckas inom tre månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos bolagets styrelse. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Denna bolagsordning har fastställts den ….  



Utkast 2020-10-15 

 

 
 

Ägardirektiv för Nodena AB, 559[…-….] 

 

1 Bakgrund och syfte 

1.1 Varje enskild ägare till bolaget har, direkt eller genom annat bolag i den koncern som 

ägaren tillhör, investerat i anläggandet av fibernät inom den eller de kommuner där 

ägaren är verksam. I dessa fibernät bedriver respektive ägare stadsnätsverksamhet på 

lokal nivå. I syfte att öka fibernätens utnyttjande och för att möta kundernas önskemål 

om att kunna köpa förbindelser på en regional marknad från en part, har ägarna bildat 

ett gemensamt bolag, Nodena AB, för att möta kunderna som en part både avseende 

försäljning och leverans. Bolagets marknadsområde utgör de gemensamma regioner där 

ägarna är verksamma det vill säga de södra delarna av mellersta Sverige (Värmland 

inklusive Dalsland och dalarna, Västmanland, Östergötland, Södermanland och Närke). 

Respektive ägare, eller i förekommande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala 

fibernät, inklusive eventuell aktiv utrustning för att genom bolaget utveckla och driva 

en regional infrastruktur för elektronisk kommunikation inom bolagets 

marknadsområde. 

1.2 Ägarnas syfte med bildandet av bolaget är att bolaget ska främja en hållbar och 

framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta, konkurrens och andra 

mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet inom respektive 

ägarkommun.  

2 Bolagets mål 

2.1 Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av en säker och 

effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation på regional basis inom bolagets 

marknadsområde och därigenom möjliggöra för kommuninvånare, näringslivet samt 

kommunala verksamheter att få tillgång till en sammanhängande infrastruktur inom 

regionen som kan tillhandahålla säkra och effektiva leveranser av elektronisk 

kommunikation till nytta för kommuninvånarna. Detta ska uppnås genom att 

tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät för elektronisk kommunikation. 

2.2 Bolaget ska etableras under år 2021. Under bolagets inledande år ska bolagets styrelse 

tillse att en organisation och plattform för regional försäljning av grossisttjänster på 

fibermarknaden etableras samt att det arbetas fram lämpliga affärsmodeller för bolagets 

verksamhet.  

2.3 Bolaget ska erbjuda fibergrossisttjänster så som kapacitet, våglängder och svartfiber till 

främst nationella och regionala, operatörer, tjänsteleverantörer och organisationer, men 

även till andra företag.  

2.4 Bolagets huvudsakliga uppdrag ska vara att:  



 

 

 

  2 
 

• skapa nya affärer på regional nivå för de deltagande stadsnätsbolagen, så väl ägarbolagen 

som partnerbolag, 

• främja bredbandsutveckling och konkurrensen på infrastrukturnivå inom bolagets 

marknadsområde, 

• möjliggöra för varje ägare att utveckla sin verksamhet och därigenom främja och aktivt 

arbeta för att respektive ägares bredbandsstrategi och bredbandsmål kan uppfyllas, och 

• bidra till samordningsvinster och effektivisering hos respektive ägare till bolaget genom 

koordinerad försäljning och leverans inom marknadsområdet. 

 

2.5 Bolaget ska som en part möta en regional efterfrågan och vara det självklara valet för 

nationella operatörer, tjänsteleverantörer och andra verksamma som på ett samordnat 

sätt vill hyra lokala och regionala fibergrossisttjänster inom bolagets marknadsområde. 

2.6 Bolaget ska inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunala verksamheter, 

om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd, enligt kommunallagen 

(2017:725) agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 

självfinansierade 

 

3 Ägarstyrning – ägarsamråd 

3.1 För bolaget och dess verksamhet gäller, utöver vad som följer av lag och författning, 

bolagsordningen, gällande aktieägaravtal mellan ägarna, bolagets affärsplan samt detta 

ägardirektiv. 

3.2 Ägarna har i aktieägaravtalet beslutat inrätta ett ägarsamråd som ska sammanträda för 

att diskutera och ge förslag till ägardirektiv för bolaget i strategiska och andra viktiga 

frågor rörande verksamheten för fastställande på bolagsstämma. Om så begärs av 

ägarsamrådet ska bolagets styrelse delta i ägarsamrådets möten för att lämna 

information eller svara på frågor. Ledamot i bolagets styrelse kan vara densamme vid 

ägarsamråd. 

3.3 Bolagets styrelse ska årligen upprätta en affärsplan vari Bolagets mål anges. Till 

affärsplanen ska budget för nästkommande räkenskapsår bifogas, vidare ska den 

strategiska planen med strategiska mål för de närmaste fyra åren uppdateras, allt för 

fastställande på bolagsstämman. Affärsplanen ska följas upp och utvärderas av 

Ägarsamrådet samt Bolagets styrelse. Rapporter och redovisningar från Bolagets 

ledning ska upprättas med utgångspunkt i de mål som anges i planen. 

4 Ekonomi 

4.1 Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder och av ägarna satta 

avkastningskrav enligt punkt 4.5.  
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4.2 Bolaget ska sträva efter att senast år 2023 visa ett nollresultat och målet är att bolaget då 

ska ha en omsättning på ca 22 Mkr.  

4.3 Ägarnas initiala finansiering av bolaget beräknas räcka för att säkerställa verksamheten 

de första åren, innan lönsamhet uppnås i bolaget. Bolagets verksamhet ska därefter vara 

självfinansierad genom marknadsmässig prissättning. 

4.4 Bolaget ska arbeta med ett, gentemot ägarna, transparent avdragsom är lika för ägarna. 

Inledningsvis används som riktvärde ett avdrag om ca 10% på affärer. Detta för att 

bolaget på sikt kunna bära sina egna kostnader utan ytterligare tillskott eller lån från 

dess Aktieägare. 

4.5 Vid uppnådd självfinansiering ska bolaget ha en vinstmarginal på minst 3% räknat på 

omsättningen. Om inte annat beslutas av ägarna ska överskott i bolaget fördelas mellan 

ägarna i proportion till ägarandel. 

4.6 Bolaget ska teckna homogena avropsavtal med respektive ägare för vidareförsäljning av 

dennes fibergrossisttjänster. 

4.7 Likt avropsavtalen med respektive ägare, kan bolaget teckna avropsavtal för 

vidareförsäljning med andra parter för att uppnå nättäckning inom hela 

marknadsområdet. 

5 Kontroll och information 

5.1 Bolaget ska fortlöpande hålla ägarna väl informerad om bolagets verksamhet och 

särskilt uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

5.2 Bolagets styrelse ansvarar för att fortlöpande till bolagets ägare inlämna: 

• protokoll från styrelsens samtliga sammanträden, 

• bolagets gällande affärsplan, 

• bolagets årsredovisning samt miljö-/hållbarhetsredovisning, 

• revisionsberättelse och granskningsrapport. 

5.3 Tillsammans med årsbokslut och delårsboksluten ska bolaget lämna rapport angående 

måluppfyllelse, uppföljning av ägardirektiven samt det ekonomiska läget i enlighet med 

ägarnas instruktioner. 

5.4 Bolagets uppfyllande av informationsskyldighet enligt punkten 5 ska ske med 

iakttagande av författningsreglerad sekretess.  
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6 Ersättning till styrelse och verkställande direktör 

6.1 Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot, styrelsesuppleant, lekmannarevisor eller 

verkställande direktör.  

7 Frågor av principiell beskaffenhet 

7.1 Av bolagsordningen framgår att de kommunfullmäktige som, i förekommande fall, ska 

ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt hos Bolagets 

aktieägare, ska få ta ställning innan Bolaget fattar beslut som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för Bolaget. Bolagets styrelse ska tillse att 

följande frågor alltid hänskjuts till var och en av ägarna för en bedömning om följande 

frågor är av principiell beskaffenhet eller större vikt och därmed ska hänskjutas till 

kommunfullmäktige:  

• ny eller ändrad verksamhetsinriktning eller annan ändring av bolagets 

bolagsordning, 

• förvärv, bildande eller försäljning av bolag, 

• förvärv av fast egendom till ett värde överstigande 100 prisbasbelopp, 

•  övriga investeringar till ett värde överstigande 200 prisbasbelopp,  

• överlåtelse av en betydande del av bolagets tillgångar eller verksamhet, eller 

• fusion eller likvidation av bolaget. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Detta ägardirektiv har beslutats av ägarna vid bolagsstämma i Bolaget den [datum] 2021.  
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Skolskjutsreglemente 2021

Förslag till kommunfullmäktige
Länsövergripande skolskjutsreglemente – för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala 
beslut - godkänns och gäller i Vansbro kommun från och med augusti 2021, 
läsårsstart 2021-2022.

Ärendet
Kollektivtrafik förvaltningen, Region Dalarna har fått i uppdrag att ta fram 
ett nytt skolskjutsreglemente efter önskemål från kommuner och i uppdrag 
av regionstyrelsen genom regionplanen. Reglementet har framtagits i en 
arbetsgrupp där alla Dalakommuner inbjudits till. Representanter från elva 
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Detta sammanställdes sedan och gick ut på remiss till kommunerna före 
sommaren 2020. Vansbro kommun svarade på remissen i ärende 
KS2020/619 (KS § 171).
 
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga 
gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och 
trafik.
 
Den lokala bilagan har arbetats om med fasta punkter i vilket kommunen 
själv bestämmer över. Huvuddokumentet är lika över hela regionen.
 
Reglementet gäller för elever i grundskola från förskoleklass till årskurs 9, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjutsreglementet gäller from 
läsåret 2021-2022 (augusti 2021).
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Länsövergripande skolskjutsreglemente – för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala 
beslut - godkänns och gäller i Vansbro kommun från och med augusti 2021, 
läsårsstart 2021-2022.

Beslutsunderlag
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

förskole- 2020-11-16 KS202011/1141

Rektorsassistent Annika Holtmoen
annika.holtmoen@vansbro.se

Tel: 0281-75338

KOMUNFULLMÄKTIGE

Länsövergripande skolskjutsreglemente

Rekommendation till beslut
Länsövergripande skolskjutsreglemente – för förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut - godkänns och gäller 
i Vansbro kommun från och med augusti 2021, läsårsstart 2021-2022.

Ärendet
Kollektivtrafik förvaltningen, Region Dalarna har fått i uppdrag att ta fram ett nytt 
skolskjutsreglemente efter önskemål från kommuner och i uppdrag av regionstyrelsen 
genom regionplanen. Reglementet har framtagits i en arbetsgrupp där alla 
Dalakommuner inbjudits till. Representanter från elva kommuner samt tjänsteperson 
från kollektivtrafik förvaltning har deltagit i arbetet under perioden november 2019 - 
september 2020.

Detta sammanställdes sedan och gick ut på remiss till kommunerna före
sommaren 2020. Vansbro kommun svarade på remissen i ärende KS2020/619 (KS §
171)
 
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler 
för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och trafik.

Den lokala bilagan har arbetats om med fasta punkter i vilket kommunen själv 
bestämmer över. Huvuddokumentet är lika över hela regionen.

Reglementet gäller för elever i grundskola från förskoleklass till årskurs 9, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. 
Skolskjutsreglementet gäller from läsåret 2021-2022 (augusti 2021).

Analys
Detta förslag till skolskjutreglemente, är en revidering på det nu gällande
Länsövergripande reglemente. Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet är en
förutsättning för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och 
samma skolskjutskostnad för alla kommuner.
Det behövs en samsyn i bedömningsgrund för skolskjuts, så att kommunerna hanterar 
skolskjutsfrågor på liknande sätt.
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Priset på den administrativa kostnaden för förlorat skolkort som ersätts med ett nytt har 
varit olika summor denna bör vara lika för alla. Priset måste vara enhetligt i 
digitaliseringen.

Bilagan som var med i förra utskicket var fel.  

Slutsats

Länsövergripande skolskjutsreglemente – för förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut – bör godkännas och 
gälla i Vansbro kommun från och med augusti 2021, läsårsstart 2021-2022

Beslutsunderlag
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente med lokal bilaga

Beslutet expedieras till:

Region Dalarna, Box 712, 791 Falun

Catarina Willman, Kommunchef

Annika Holtmoen, Skolskjutshandläggaren

Lotten Kluck, Skolchef
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Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med 

kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från ht 2021 

Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skollagen och skolskjutsreglementets bestämmelse och 
beslutas av respektive kommun.  
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1 Lagtext 
Skollagen (2010:800) 

Enligt 9 kap 15b § En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet  i hemkommunen än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns förskoleklass med 

stöd av 13 §. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen 

anordna skolskjuts även i dessa fall. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115). 

1.2 Enligt 10 kap 32 § Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 

sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen 

annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. 

Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts 

även i dessa fall. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115). 

1.3 Enligt 11 kap 31 § Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 

tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen 

annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 

26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 

anordna skolskjuts i dessa fall. 

1.4 Enligt 18 kap. 30 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 

utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i 

de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Elevens hemkommun eller den region som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Lag (2019:947). 
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2 Definitioner  
2.1 Skolskjuts avses vara resor av elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola till och från platsen där undervisning bedrivs. 

2.2 Skolskjuts utförs i första hand med allmän kollektivtrafik och i andra hand med särskild skolskjuts. 

2.3 Självskjuts avser ett alternativt färdsätt till skolskjuts enligt särskild prövning och 

överenskommelse mellan respektive kommun och vårdnadshavare.   

2.4 Resa till och från fritidshem räknas ej som skolskjuts. 

2.5 Skolväg (avstånd) avses vara kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och infart till 

skolområdet. 

2.6 Ramtid avser skoldagens start- och sluttid inom respektive stadie. 

3 Regler 

3.1 Skolskjuts  
3.1.1 Anordnas för elev i förskoleklass, grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan som uppfyller 

kraven för skolskjuts (trafikförhållande, funktionshinder, färdvägens längd eller annan särskild 

omständighet).   

3.1.2 Eleven har rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs i den skola vars upptagningsområde eleven 

tillhör eller den av kommunen anvisade skolan. Kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts 

även för de elever som går i fristående skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen 

skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att 

det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Se kommunens lokala 

bilaga. 

3.1.3 Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de barn vars vårdnadshavare lever åtskilda men har 

gemensam vårdnad om barnet. Barnet måste vid växelvis boende bo ungefär lika mycket hos båda 

vårdnadshavarna. Kommunens regler ska vara uppfyllda för beviljande av skolskjuts, båda 

vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i kommunen, folkbokföringsadressen styr placeringsskolan 

och skolskjutsen prövas från båda adresserna. 

3.1.4 För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts anordnar skolan lämplig tillsyn med hänsyn 

tagen till elevens ålder och behov. Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt 

sätt, till exempel genom att låta flera elever samåka även om det leder till väntetider för vissa elever.  

Väntetiden ska endast  i undantagsfall uppgå till 45 minuter på morgon respektive eftermiddag, 

utifrån skolans ramtider. Kommunen kan göra avsteg som innebär att tiden förlängs, (se respektive 

kommuns bilaga). 

3.1.5 På - och avstigning sker på hållplats och vid särskild skolskjutshållplats som anvisas. Eleverna 

kan till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i närheten av hemmet respektive skolan. 

3.1.6 Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive 

eftermiddag. 
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3.2 Skolväg (avstånd) 
3.2.1 Avståndsregler ska finnas enligt respektive kommuns beslut (se respektive kommuns bilaga). 

3.2.2 Kortaste gångväg mäts mellan elevens bostad och av kommunen anvisad hållplats/infart till 

skolområdet.   

3.2.3 Gångväg mellan elevens bostad och anvisad hållplats kan uppgå till samma avstånd som 

respektive kommuns regler för skolväg.   

3.2.4 Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde 

tillämpas (se respektive kommuns bilaga). 

3.2.5 Avsteg från avståndsreglerna på grund av trafikförhållanden / farlig skolväg/vinterskjuts,(se 

respektive kommuns bilaga). 

3.3 Självskjuts  

3.3.1 Som en alternativ form av skolskjuts för skolskjutsberättigad elev kan ersättning för självskjuts 

utbetalas om kommunen så beslutar efter dialog med vårdnadshavare och Region Dalarna.  

4 Ansvarsfördelning  
4.1 Vårdnadshavarens ansvar:  

4.1.1 Har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från av kommunen 

anvisad hållplats.   

4.1.2 Om elev inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjuts ska hämta, ska vårdnadshavaren 

ta ansvar för resa till och från skolan.   

4.1.3 Om elev med rätt till skolskjuts byter adress ska detta omgående meddelas kommunens 

skolskjutshandläggare.  

4.1.4 Ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas, detta gäller vid skolskjutsar bokade 

via beställningscentralen hos Region Dalarna. 

4.1.5 Att lära eleven att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon 

samt att trycka på stoppknapp i god tid innan hållplats för avstigning.  

4.1.6 Att veta att man som vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldig  vid skadegörelse på fordon 

eller hållplats orsakad av elev. 

4.1.7 Se till att eleven har giltigt skolkort med sig. 

4.1.8 Att stå för eventuella kostnader om skolkortet inte kan uppvisas vid en eventuell biljettkontroll 

på resan.   
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4.2 Elevens ansvar:  

4.2.1 Att registrera skolkortet i samband med påstigning.  

4.2.2. Att ansvara för skolkortet som är en värdehandling. 

4.2.3 Att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon.   

4.2.4 Att använda bälte (om sådana finns) i fordonet. 

4.2.5 Att trycka på stoppknappen i god tid innan hållplats för avstigning. 

4.3 Rektors ansvar:  

4.3.1 Informera elever, vårdnadshavare och skolpersonal om regelverk och säkerhet för skolskjuts.  

4.3.2 Informera berörda om tillfälligt uppkomna schemaförändringar.  

4.3.3 Ansvara för säkerhet inom skolans område samt vägen mellan skolområdet och skolhållplats.   

4.3.4 Ansvara för lämplig tillsyn i samband med väntetid mellan skoldag och ankomst/avgångstid för 

skolskjuts. 

4.4 Entreprenörens samt förarens ansvar:  

4.4.1 Att följa de lagar och förordningar som gäller för persontransporter på väg (SFS 1998:1276).  

4.4.2 Att följa gällande avtal med Region Dalarna och/eller andra gällande avtal som rör linjetrafik 

och skolskjuts i Dalarna.   

4.4.3 Att anmäla skadegörelse i fordon eller på hållplats.   

5 Skolskjuts vid personskada  
5.1 Om eleven har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren själv beställa skolskjuts 

via försäkringsbolaget. 

5.2 Om eleven inte har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren vända sig till 

kommunen. 

6 Trafiksäkerhet  
6.1 Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad 

trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med 

väghållaren och Region Dalarna. Enligt förordning (1970:340) Om skolskjutsning. 

6.2 Vid risk för trafiksäkerhetsproblem kan entreprenören ställa in en skolskjuts. Vid sådant tillfälle 

ska skolan utan dröjsmål informeras.   

6.3 Inträffar avbrott/försening under skolskjutsen ska Region Dalarna utan dröjsmål meddela 

kommunen. 
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7 Incident och olycka  
7.1 Rapportering av incident/olycka ska ske enligt gällande rutin. 

8 Skolkort  
8.1 Skolkortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.  

8.2 Skolkort som slutat fungera (utan åverkan) ersätts med ett nytt.  

8.3 Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts med ett nytt. En administrativ avgift kan tas ut om 

kommunen så beslutat i sin lokala bilaga. 

8.4 Elev som inte längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna tillbaka skolkortet till skolan.  

8.5 Skolkortet gäller för resor till och från plats där undervisning bedrivs. 

9 Kommunala beslut och taxor  
9.1 Lokala beslut och administrativa kostnader för hantering av skolkort anges i lokal bilaga till det 

gemensamma skolskjutsreglementet. 

10 Överklagan av beslut  
10.1 Beslut om skolskjuts till placeringsskola kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 28 kap. 

5 § p 5 skollagen (2010:800). Överklagan skickas in till kommunen inom tre veckor från beslutsdatum. 

10.2 Beslut om skolskjuts till fristående skola eller annan kommunal skola än den som kommunen 

har placerat elev i överklagas genom laglighetsprövning 13 kap. kommunallagen (2017:725). 

Överklagan skickas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från beslutsdatum. 

11 Revidering 
11.1 Översyn av gemensamt reglemente och lokal bilaga ska ske senast 4 år efter beslut och ska ligga 

till grund för en eventuell revidering. Beslut om översyn och revidering ska ske i gemensamt 

strategiforum för kollektivtrafikfrågor. 

 



20201116

Bilaga 1 till Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, 
grund-och gymnasiesärskolan i Vansbro kommun, Dalarnas län.

Detta dokument är en bilaga till länets gemensamma skolskjutsreglemente. 
Varje kommun tar egna beslut i nedanstående punkter.
Besluten fastställs i respektive kommun och är en bilaga till huvuddokumentet 
"Skolskjutsreglemente för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, i 
Dalarnas län".

3 Regler

3.1 Skolskjuts 

3.1.2  Upptagningsområden 

Nederborgsskola F-3: Dala-Järna och Nås
Myrbacka skola 4-6: Dala-Järna och Nås
Parkskolan F-3: Vansbro
Smedbergsskolan 4-6: Vansbro
Smedbergskolan 7-9: Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo
Berghedens skola F-6: Äppelbo

3.2 Skolväg (avstånd)

3.2.1 Förskoleklass – åk 3 2 km 
Årskurs 4-6 3 km
Årskurs 7-9 5 km

3.2.4 Likformighet i bostadsområden

Elever boende i ett sammanhållet bostadsområde skall behandlas lika 
vad gäller rätten till fri skolskjuts. Skolskjutsavstånden kan i sådana fall 
bli något kortare/längre än de ovan angivna.

Kommunal taxa

9.1 Administrativ kostnad för förlorat skolkort: Förlorat, förstört eller stulet 
skolkort ersätts med ett nytt mot en administrativ avgift på 50 kr/kort.



Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 241 Ärende KS 2020/1212

Ansvarig utgivare för webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel 
(C) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden.
 
Den ansvarige utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under 
sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv 
för eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta ska 
kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje sammanträde.
 
Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 
till ställföreträdande utgivare.

Ärendet
Den 6 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att i realtid webbsända sina 
sammanträden.
 
Då en sådan sändning sker i realtid, riktar sig till allmänheten samt 
sändningen sker på en tid som bestäms av kommunen, ska sändningen 
registreras hos Myndigheten för press, radio och TV. När sändningen 
registreras hos myndigheten krävs även att en ansvarig utgivare utses.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel 
(C) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden.
 
Den ansvarige utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under 
sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv 
för eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta ska 
kommunfullmäktiges presidium informera om vid varje sammanträde.
 
Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet 
till ställföreträdande utgivare.

mikgra0218
Skrivmaskin
17.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2020-11-09 KS 2020/1212 

Kommunsekreterare Mikael Granath   
mikael.granath@vansbro.se   
Tel: 0281-75008   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Ansvarig utgivare för webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden 
Rekommendation till beslut 
Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) till 

ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Den ansvarige utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under sammanträdet, 

utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv för eventuella 

yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Detta ska kommunfullmäktiges 

presidium informera om vid varje sammanträde. 

Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet till 

ställföreträdande utgivare. 

Ärendet 
Den 6 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att i realtid webbsända sina 

sammanträden.  

Då en sådan sändning sker i realtid, riktar sig till allmänheten samt sändningen sker på 

en tid som bestäms av kommunen, ska sändningen registreras hos Myndigheten för 

press, radio och TV. 

När sändningen registreras hos myndigheten krävs även att en ansvarig utgivare utses. 

Följande rubriker (innehåll under rubriker) används allt efter behov, beroende på 
ärendets art: 
Bakgrund 

Som nämnts ovan beslutade kommunfullmäktige under april månad innevarande år att 

fullmäktiges sammanträden skulle webbsändas i realtid. 

Den typen av sändning som är aktuell behöver registreras hos Myndigheten för press, 

radio och TV. Vid registreringen behöver även en ansvarig utgivare anges. Den 

ansvarige utgivaren har sedan i sin tur möjlighet att utse ställföreträdande utgivare om 

sändaren (Vansbro kommun) godkänner detta.  

Den ansvarige utgivaren har enligt huvudregeln i 6 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen 

(YGL) ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott, exempelvis hets mot folkgrupp, 
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förtal eller förolämpning. Det finns dock en möjlighet, enligt 3 kap 2 § lag (1991:1559) 

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, 

möjlighet att besluta att den som framträder i programmet själv ska svara för de 

yttrandefrihetsbrott denne begår i en direktsändning. Det beslutet fattas av 

kommunfullmäktige och ska meddelas berörda inför varje sändning.  

Konsekvenser 

Som beskrivits tidigare kräver webbsändning enligt fullmäktiges beslut att det anmäls 

till Myndigheten för press, radio och TV. Då behöver även en ansvarig utgivare 

meddelas. 

Med sändarens godkännande har sedan den ansvarige utgivaren möjlighet att utse 

ställföreträdande utgivare. 

Då den ansvarige utgivares ska ha möjlighet att påverka vad som sänds får fullmäktiges 

ordförande anses vara den som är bäst lämpad att utses till detta. Vidare bör 

ordföranden ges möjlighet att utse övriga presidiet till ställföreträdande utgivare för de 

fall då ordförande inte leder sammanträdet. 

Ordförandens möjlighet att påverka innehållet i en direktsänd webbsändning är 

begränsat. Ordföranden kan ta fördela ordet vid sammanträdet men även ta ifrån en 

talare ordet om talaren inte håller sig till ämnet eller stör ordningen. Men så länge 

talaren håller sig till ämnet utan att störa ordningen så det tveksamt ordförandens 

ordningsmakt sträcker sig. 

Enligt huvudregeln skulle då den ansvarige utgivaren ansvara för vad som sägs, utan att 

kunna styra innehållet. Av den anledningen är det lämpligt att var och en av deltagarna 

får ta eget ansvar för vad denne säger. 

 
Slutsats 

Med anledning av vad som stadgats ovan är slutsatsen att kommunfullmäktiges 

ordförande för utses till ansvarig utgivare, att den ansvarige utgivaren ges möjlighet att 

utse ställföreträdande utgivare inom presidiet, samt att var och en som yttrar sig i den 

direkta webbsändningen får ta ansvar för sina uttaladen.  

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktiges presidium 
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Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 242 Ärende KS 2020/1290

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och 
omsorg

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för 
vård och omsorg” daterat 2020-11-10.
 
De nya avgifterna och tillämpningsanvisningarna ska gälla från och med 
2021-01-01.

Ärendet
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 
och aktiva deltagande i samhällslivet.
 
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.
 
För detta stöd och denna hjälp får kommunen, enligt grunder som 
kommunen bestämmer, ta ut skäliga avgifter som inte överstiger 
kommunens självkostnader. För den enskilde får de avgifter som ingår i 
maxtaxan tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 
prisbasbelopp, socialtjänstlagen 8 kap 5 §, eller den enskildes eget 
beräknade avgiftsutrymme. Med avgiftsutrymme avses den inkomst som 
den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, 
fördelad med lika belopp per månad med avdrag för minimibelopp, eget 
förbehållsbelopp och bostadskostnad.
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har en årlig översyn av avgifter 
för vård och omsorg skett. Som ett resultat av denna översyn föreslås en del 
ändringar.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för 
vård och omsorg” daterat 2020-11-10.
 
De nya avgifterna och tillämpningsanvisningarna ska gälla från och med 
2021-01-01.
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Protokollsutdrag Sida 2 (2)
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, 2020-11-23 (KS Oms § 140)
Avgiftshandläggare, tjänsteutlåtande 2020-11-10
Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, hemtjänst, 
särskilt boende, hemsjukvård,
 



FÖRSLAG
Avgifter och tillämpningsanvisningar

för vård och omsorg 

Hemtjänst
Särskilt boende
Hemsjukvård

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Reviderad 2020-11-10
Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 101  2020-12-14     



AVGIFTER

HEMTJÄNST

Avgifter för beviljade insatser inom hemtjänst

Avgifter som ingår i maxtaxa

Hemtjänst service och personlig omvårdnad 380 kr per timme  

Matdistribution 380 kr per månad  
  (Måltidskostnader tillkommer)

Tillfällig ledsagning enl. SoL 100 kr per tillfälle 
  (Ledsagningen kan innebära t. ex ledsagning 
  till vårdinrättning av hemtjänstpersonal)

Trygghets Larm 350 kr 380 kr per månad 

Korttidsvistelse/växelboende, omvårdnad   90 kr per dygn   
  (Måltidskostnader ingår ej i omvårdnads-
  avgiften, utan tillkommer enligt nedan)

Avlösning av anhörig i hemmet, 
överstigande 10 timmar 380 kr per timme
(första 10 timmarna per månad avgiftsfri)

Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Installation av trygghetslarm    500 kr (engångskostnad)
Måltider korttidsboende/växelvård    108 kr per dygn 
Måltider vid dagverksamhet      70 kr per dag 
Matlåda med efterrätt                               55 kr per portion 
Matlåda utan efterrätt                              50 kr per portion 

Avgiftsfria insatser

Boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Kontaktperson enl. SoL
Sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning
Avlösning av anhörig i hemmet, 10 första timmarna per månad
Dagverksamhet för personer med demens (Endast måltidskostnader och ev. resekostnader debiteras)



SÄRSKILT BOENDE

Avgifter för särskilt boende

Avgifter som ingår i maxtaxa

SÄBO, service och personlig omvårdnad, max 2 139 kr per månad
  (380 kr per timme)

Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Måltidsabonnemang 3 240 kr per månad 
  Vid födointag i form av näringslösning via sond erläggs ingen 
måltidskostnad för de dagar omsorgstagaren själv bekostar näringslösningen.

Hjälpmedelsavgift, särskilt boende      50 kr per månad 
  (Personer med beslut på särskilt boende eller 
  korttidsboende debiteras för hjälpmedelsförsörjning.)

Förbrukningsmaterial    250 kr per månad
  (toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel, lakan m.m.)

Hyra för lägenhet betalas i enlighet med hyreskontrakt. 
  Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten.

Städning av lägenhet vid utflyttning    400 kr (engångskostnad)
  (Avgift tillkommer även vid byte av lägenhet, vid egen begäran. 
  Äldreboendet ansvarar för städningen)

Avgift parboende särskilt boende
Avgift för service samt städ- och tvättservice får tas ut för medboende till person som 
beviljats särskilt boende, enligt nedan. Dessa ingår inte i maxtaxa.

Måltidsabonnemang 3 240 kr per månad 
Serviceavgift    100 kr 250 kr per månad  
Städ- och tvättservice    700 kr 760 kr per månad 

Avgift för bostad då hyreslagen inte kan tillämpas 

Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, kan per månad uppgå 
till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 

Boendeavgift för år 2021, max  2 197 kr per månad 



HEMSJUKVÅRD ORDINÄRT BOENDE

Barn och ungdom, ej fyllda 20 år Ingen avgift
  (Avser hemsjukvård, hembesök och hjälpmedelsavgift)

Avgifter som ingår i maxtaxa

Hemsjukvård 350 kr 380 kr per månad
  (Inskriven i hemsjukvård)

Hembesök 150 kr per besök
  (Vid fler än ett besök under samma dygn uttas avgift endast för ett besök)

Uteblivet besök 350 kr 380 kr + 50 kr faktureringsavgift
  (Tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid)

Avgifter som inte ingår i maxtaxa

Hjälpmedelsavgift 150 kr per hjälpmedel
  (Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet. Hjälpmedelsavgift 
uttas inte för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar samt för reservdelar.)

Flytt av hjälpmedel i ordinärt boende som måste monteras isär
Om det gäller flytt av hjälpmedel (inom kommunen) som måste monteras isär för att kunna 
flyttas, exempelvis säng, betalar vårdtagaren för nedmontering, transport och montering i den 
nya bostaden.



TILLÄMPNINGSANVISNINGAR
Vem skall betala avgift?

Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1§ i socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 1 st § 3 i 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Detta gäller även för personer som vistas i boendeform hos 
annan vårdgivare. För makar och registrerade partners beräknas avgiften för varje enskild 
person.

Högsta avgift (maxtaxa)

Högsta avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvård i såväl ordinärt som särskilt boende samt 
dagverksamhet utgör per månad en tolftedel av 0,5392 * prisbasbeloppet.
För år 2021 är högsta avgift 2 139 kronor per månad. 

Hemtjänstavgiften Kommunens avgifter får inte överstiga kommunens självkostnad. 
För barnfamiljer gäller barnomsorgstaxan.

Debitering av avgift

Tillfälliga förändringar av insatsen under kalendermånaden föranleder ingen ändring av 
avgift. Vid permanent förändring ändras avgiften när förändringen inträffar.

Debitering vid frånvaro 

Hemtjänst:

Avdrag görs vid vistelse på sjukhus och korttidsvistelse/växelvård. Om du blir inlagd på 
sjukhus görs ett frånvaroavdrag från och med dag två. Vid korttidsvistelse/växelvård görs 
avdrag från inskrivningsdagen.

Vid frånvaro som inte beror på akut sjukhusvistelse ska du meddela din frånvaro sju dagar 
innan den inträffar så att en avbokning av Dina insatser kan ske. Varaktigheten måste 
överstiga ett dygn. Om du inte meddelat din frånvaro i tid eller om du själv väljer att avstå 
från enstaka insats sker inget avdrag.

Vid frånvaro reduceras månadsavgiften med 1/30-del per frånvarande dygn.

Kostnad för trygghetslarm reduceras inte.
Kostnad för matdistribution och månadsavgift för hemsjukvård reduceras endast vid frånvaro 
hel kalendermånad.

Särskilt boende:

Omsorg- och serviceavgiften reduceras vid mer än 30 dagars frånvaro, under en och samma 
kalendermånad. Detta gäller både vid sjukhusvistelse som annan frånvaro.
Vid annan frånvaro än sjukhusvistelse görs avdrag för varje dygn som du inte är närvarande 
med 1/30-del av månadsavgiften för matabonnemang.

Frånvaron skall meddelas senast en vecka i förväg till ansvarig enhetschef, i annat fall 
reduceras inte avgiften.



Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse sker avdrag för måltidskostnader från och med 
första dagen. In- och utskrivningsdag räknas som en dag. Avdrag görs med 1/30-del av 
månadsavgiften för matabonnemang.

Hyra reduceras inte.

Korttidsboende med hyra:

Samma regler som för avdrag vid frånvaro i särskilt boende.

Försäkringsfall

I de fall insatsen på grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring ska bekostas av annan 
än den som erhåller biståndet debiterar kommunen den faktiska kostnaden.

Ändrade förhållanden

Vårdtagaren är skyldig att snarast anmäla ändrade förhållanden som kan påverka beräkning av 
avgiften.

Kommunen är skyldig att ändra avgiften om förhållanden som påverkar avgiften förändras.

Vid varje årsskifte görs omräkning av avgifterna med anledning av ändrat prisbasbelopp, 
konsumentverkets beräkningar och skattebestämmelser. Avgiften skall räknas om utan 
föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet, enligt 8 kap 9 
§ SoL.

Årlig omprövning av avgifter

En årlig inkomstförfrågan skickas i april/maj till samtliga efter att inkomstdeklarationerna för 
föregående år skickats ut från Skatteverket. Omräkning av enskilds avgiftsutrymme görs i 
samband med detta.

Hur beräknas avgiftsutrymmet? 

Avgiftsutrymmet erhålls genom att förbehållsbeloppet (minimibelopp + ökning och/eller
minskning av minimibeloppet, se nedan) och den faktiska bostadskostnaden dras från 
avgiftsunderlaget.

Uträkning av avgiftsutrymmet/avgiftsunderlag
+ Nettoinkomster (bruttoinkomst minus skatt + 
bostadstillägg/bidrag)
– Bostadskostnad
– Förbehållsbelopp (minimibelopp + ökning och/eller 
minskning av minimibelopp)
= Avgiftsutrymme/avgiftsunderlag

Om förbehållsbeloppet överstiger avgiftsunderlaget blir avgiftsutrymmet negativt och 
hemtjänstavgiften sätts till noll kronor. Kommunen har ingen skyldighet att kompensera 
vårdtagaren motsvarande underskottet i avgiftsutrymmet eftersom regelverket avseende 
hemtjänstavgift inte är att betrakta som allmänt försörjningsstöd.



Uppgiftsinlämning

Vid inlämnade av inkomstuppgifter för avgiftsunderlag ska kopia av följande skickas in: 

 Senaste inkomstdeklarationen, fyra olika sidor. 
 Aktuella pensionsutbetalningsbesked från privat- och tjänstepensionsbolag 

t ex AMF, KPA, i förekommande fall
 Aktuella pensionsutbetalningsbesked rörande utländsk pension, i förekommande fall
 NE-deklarationen, i förekommande fall
 Hyresavi, om du hyr din bostad
 Bankens sammanställning över bostadslån, om du köpt ditt boende och har lån kvar 

som du betalar ränta på
 Aktuell löneutbetalning, i förekommande fall
 Övrig inkomst som du skattar för och som inte finns specificerad ovan

Aktuella inkomster som betalas ut via Försäkringskassan hämtar Vansbro kommun digitalt.
Om du väljer att helt avstå från att lämna ekonomiska uppgifter accepterar du att betala full 
avgift enligt kommunens taxa.

Avgiftsunderlag

Inkomster och skatter
Nettoinkomsten är vårdtagarens sammanlagda bruttoinkomster med avdrag för skatt.
Nettoinkomsten omfattar inkomster enligt 8 kap 4 § SoL.

Följande ingår
 Skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229)
 Tjänst- och näringsverksamhet, beräknad inkomst kommande 12 månader
 Kapital, beräknad inkomst den 31 dec. året innan (kontrolluppgifter inför 

deklaration)
 Vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, utländsk inkomst eller

pension, stipendier
 Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag. 

Kommunen utgår vid inkomstberäkningen från att vårdtagaren söker 
bostadstillägg/bostadsbidrag.

Följande skatter avräknas från inkomsterna
 Kommunal och statlig inkomstskatt
 Skatt på inkomst av kapital

Inkomstfördelning för makar
Inkomstgrunden för makar beräknas enligt 8 kap 4 § SoL. Detta innebär att för makar och 
registrerade partners ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 
sammanlagda inkomster.

För sambor beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns lagstadgad underhålls- 
skyldighet dem emellan.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är anpassat till att täcka normala levnadskostnader och består av
minimibelopp och faktiska bostadskostnader enligt 8 kap 7 § SoL.



Minimibelopp
Med minimibelopp avses de medel vårdtagaren behöver för att klara utgifter för sitt 
personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader.

Minimibeloppet uppgår till 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående och 1,1446 
gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor. 

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för
 livsmedel, kläder, skor 
 fritid, hygien
 dagstidning, telefon
 hemförsäkring
 öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård
 hushållsel
 förbrukningsvaror
 resor
 möbler, husgeråd   

Höjning eller sänkning av minimibeloppet (individuell del)
Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund
av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än
det som anges i 8 kap 7 § andra stycket SoL. Enligt propositionen bör kostnaden i vart fall
uppgå till 200 kr per månad.
Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en 
kostnad för en sådan post som anges i 8 kap 7 § tredje stycket SoL därför att

 kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst
 kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskild boende, eller
 posten tillhandahålls kostnadsfritt

Du som debiteras avgift för matabonnemang och förbrukningsartiklar på särskilt boende får 
automatiskt ett förhöjt förbehållsbelopp på grund av fördyrade kostnader. Avdrag görs för 
kostnader som ingår i boendet som inventarier och hushållsel.
Du som debiteras för matlådor (ej dessert) inom hemtjänsten får automatiskt förhöjt 
förbehållsbelopp för varje matlåda som beställs.

Bostadskostnaden beräknas enligt samma regler som Riksförsäkringsverkets regler för 
bostadstillägg för pensionärer – BTP.

Hyrd bostad 
Bostadskostnaden är hyran enligt kontrakt inklusive värme och obligatoriska avgifter. 
Om hushållsel ingår räknas den bort enligt schablon.

Lägenhet med bostadsrätt
Bostadskostnaden är årsavgift inklusive värme och obligatoriska avgifter. Om hushållsel ingår 
räknas den bort enligt schablon. Om lån upptogs i samband med köp räknas 70 % av 
räntekostnaden med om bostadsrätten lämnades som säkerhet.

Eget enfamiljshus
Bostadskostnaden är 70 % av räntekostnaden, 70 % av tomträttsavgäld, fastighetsskatt, 
uppvärmning enligt schablon och övriga driftskostnader enligt schablon. Schablonerna räknas 
med stöd av bostadsytan.



Debitering av avgift

Debitering sker månadsvis i efterskott. Hyran betalas i förskott.
Vid eventuella anmärkningar mot fakturan kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Möjlighet att betala via autogiro eller med e-faktura finns.

Vid betalning efter förfallodag kommer ränta enligt gällande räntelag att debiteras. 
Ca 10 dagar efter förfallodag kommer inkassokrav med lagstadgad kravavgift, för närvarande 
180 kronor, att skickas ut. 

Jämkning av omsorgsavgift

När man flyttar från ordinärt boende till särskilt boende, kan den enskilde ansöka om 
jämkning av omsorgsavgiften på grund av dubbel boendekostnad. Man kan söka för 
inflyttningsmånaden och högst två månader framåt. Det är endast omsorgsavgiften som kan 
jämkas. Jämkningen upphör efter tre (3) månader. 
Ansökan om jämkning kräver att fullständiga inkomstuppgifter lämnats.
Någon retroaktiv jämkning görs ej.

Avgiftsbeslut

Vårdtagaren erhåller ett avgiftsbeslut.
Vårdtagare får avgiftsbeslut löpande under året, vid förändring av avgift, som beror på 
ändrade inkomstunderlag och vid nya eller förändrade insatser. 

Felaktig avgift

Den enskilde är skyldig att snarast anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden som 
kan medföra förändring av avgift.

För låg avgift 
Om det framkommer att den enskilde lämnat fel uppgifter och för låg avgift debiterats under 
en period, kan kommunen besluta om att retroaktiv debitering ska göras, dock inte längre än 
för de tre senaste debiteringsmånaderna tillbaka.
Om för låg avgift debiterats på grund av felaktig handläggning/beräkning från kommunens 
sida, görs ingen retroaktiv debitering. 

För hög avgift 
Om det framkommer att den enskilde lämnat fel uppgifter och för hög avgift debiterats under 
en period, så betalar inte kommunen tillbaka avgifter i efterhand.
Om för hög avgift debiterats på grund av felaktig handläggning/beräkning från kommunens 
sida, återbetalas hela det felaktiga beloppet, dock maximalt 10 år bakåt i tiden. 



Omprövning och besvär

Om vårdtagaren inte är nöjd med kommunstyrelsens avgiftsbeslut kan det överklagas till 
Förvaltningsrätten. Besvärsskrivelsen ska inlämnas inom tre veckor från det att vårdtagaren 
fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen ska adresseras till Förvaltningsrätten men lämnas till 
Kommunstyrelsen, Medborgarhuset, 786 31 Vansbro, som lämnar besvärsskrivelsen vidare.

Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning om beslutet är i överensstämmelse med 
bestämmelserna i Socialtjänstlagen och det avgiftssystem som fastställts av 
kommunfullmäktige samt en lämplighetsprövning.

                

 

Kontakt

För mer information om avgifter eller frågor om din faktura 
kontakta avgiftshandläggare:

Telefon 0281-751 56

För information om de olika insatserna, ansöka om insats 
eller om du vill avsluta en redan beviljad insats, 
kontakta biståndshandläggare:

Telefon 0281- 751 11 
Telefontid vardagar 10:00 – 12:00
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Socialt stöd och omsorg 2020-11-10 KS 2020/1290
Avgiftshandläggare Marie Hellberg
marie.hellberg@vansbro.se

Tel: 0281-751 56

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg
Rekommendation till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och 
omsorg” daterat 2020-11-10.
De nya avgifterna och tillämpningsanvisningarna ska gälla från och med 2021-01-01.

Ärendet
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. 
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret 
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

För detta stöd och denna hjälp får kommunen, enligt grunder som kommunen 
bestämmer, ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. 
För den enskilde får de avgifter som ingår i maxtaxan tillsammans per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, socialtjänstlagen 8 kap 5 §, eller den 
enskildes eget beräknade avgiftsutrymme. Med avgiftsutrymme avses den inkomst som 
den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med 
lika belopp per månad med avdrag för minimibelopp, eget förbehållsbelopp och 
bostadskostnad.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har en årlig översyn av avgifter för vård och 
omsorg skett. Som ett resultat av denna översyn föreslås en del ändringar.

Bakgrund

Årets översyn har resulterat i några förslag till ändringar som anses nödvändiga för att 
få en mer enhetlig bild av avgifterna och att de överensstämmer med andra dokument. 
Flera avgifter har tidigare motsvarat timtaxan. När timtaxan höjdes 2020-01-01 föll en 
del avgifter bort som skulle ha behövt höjas för att bibehålla samma princip. Det gäller 
de förslag som nu föreslås gällande larm, hemsjukvård och avgift för uteblivet besök. 

Insatsen avlösning i hemmet har tidigare enbart beviljats upp till maximalt tio (10) 
timmar per månad. Insatsen har varit avgiftsfri. Det har visat sig att behov finns för att 
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kunna få fler timmar per månad. 

Vad gäller medboendes avgift för städ- och tvättservice så har den motsvarat två 
timmars insats enligt timtaxan varför den avgiften bör höjas för att överensstämma med 
den nya timtaxan. Avgiften för medboendes serviceavgift bör minst höjas till samma 
avgift som för den som bor i särskilt boende och dennes kostnad för förbruknings-
material på 250 kr, vilka ingår i ”Serviceavgift” för den medboende. 

I vissa fall köper Vansbro kommun plats av annan utförare. I de fall hyra inte utgår till 
den enskilde, ingår boendekostnaden i den ersättning som Vansbro kommun betalar 
utföraren. Kommunen har i dessa fall rätt att ta ut hyresavgift av den enskilde. 

Under rubriken ”Högsta avgift (maxtaxa)” i tillämpningsanvisningarna står det idag att 
”Hemtjänstavgiften får inte överstiga kommunens självkostnad.” Detta gäller för alla 
avgifter kommunen tar ut varför denna mening föreslås omformuleras.

Stycket om förhöjt förbehållsbelopp på grund av fördyrade matkostnader tillämpas 
redan men har ej redovisats någonstans. Föreslås att texten tas med i tillämpnings-
anvisningarna för att befästa och tydliggöra beräkningsförfarandet.

Det har tidigare inte funnits något regelverk kring hur kommunen ska hantera en 
felaktigt beräknad, och debiterad, avgift. Detta har tidigare lösts från fall till fall men det 
är av yttersta vikt att det regleras i tillämpningsanvisningarna för att säkerställa 
likabehandling av de som kan komma att beröras. 

Konsekvenser

Avgifterna för larm, avlösning i hemmet och hemsjukvård är insatser som alla ingår i 
maxtaxan. För den som redan uppnått maxtaxan, eller har ett avgiftsutrymme som 
begränsar avgiftsuttaget, kommer dessa höjningar inte att påverka den egna avgiften 
alls. Från och med 2021-01-01 kommer maxtaxan att bli 2 139 kronor utifrån att 
prisbasbeloppet höjs från årets 47 300 kronor till 47 600 kronor. Maxtaxan för året 2020 
är 2 125 kronor. De föreslagna höjningarna kommer därför påverka alla som har ett 
avgiftsutrymme som överstiger beloppet för maxtaxan och inte redan betalar för insatser 
upp till taket för maxtaxan.

Avgiften för flyttstädning ingår inte i maxtaxan. Avgiften kommer att påverka den som 
själv begärt byte av lägenhet vid särskilt boende. Oftast brukar lägenhetsbyte bero på att 
verksamheten av olika anledningar har behövt flytta på boende, för dessa kommer ingen 
avgift att tas ut. Någon intäkt här är svår att beräkna. Vinsten får istället räknas till 
rättvisan i att man får betala för städningen som vid utflyttning från vilket annat boende 
som helst och att Vansbro kommun redan debiterar för städning vid total utflyttning från 
särskilt boende.

199 personer har insatsen larm vid jämförelsedagen, 2020-10-26. En höjning av 
avgiften för larm skulle ge en snitthöjning på 30 kr per månad för 88 personer, en 
person får en höjning på 25 kr per månad. 110 personer får ingen reell höjning alls 
utifrån dagens förutsättningar. Totalt en beräknad årlig ökad intäkt på 32 000 kronor.
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Eventuell ökning av intäkt för kommunen med anledning av möjligheten att få utökad 
avlösning av anhörig i hemmet är svår att beräkna och är beroende av de riktlinjer som 
kan komma att fastställas för insatsen.

Vad gäller höjning av avgift för medboende finns det idag ingen som har det beviljat. 
Hittills i år är det en person som debiterats detta, del av året. Det är således ingen större 
intäkt för kommunen att räkna med men får ses mer som en rättvisefråga i förhållande 
till boende med beslut om särskilt boende. Men som exempel: en person är medboende 
under ett år, då skulle den höjda serviceavgiften ge en ökad intäkt på 1 800 kronor per år 
och städ- och tvättservice ge en ökad intäkt på 720 kronor per år. Totalt 2 520 kronor 
per år.

Boendeavgift ger en beräknad ökad intäkt per år på ca. 16 000 kr. Denna avgift 
tillämpas vid köp av plats i annan kommun där den enskilde inte har möjlighet att 
teckna eget hyreskontrakt. I dessa fall ingår kostnad för boende i den ersättning som 
kommunen erlägger för platsköpet. Därför anses det av vikt att det finns med i 
kommunens dokument om avgifterna inom vård och omsorg. Boendeavgiften justeras 
efter gällande prisbasbelopp.

En höjning av avgiften för hemsjukvård beräknas inte ge några ökade intäkter. 
2020-10-26 hade 11 personer insatsen hemsjukvård. Alla dessa har samtidigt andra 
insatser som gör att de redan betalar upp till maxtaxa eller upp till sitt beräknade 
avgiftsutrymme. Den föreslagna avgiften kommer därmed att vara jämställd med den 
fastställda timtaxan.

Slutsats

Utifrån redovisad bakgrund och konsekvensbeskrivning bör de ändringar som föreslås 
fastställas.

Beslutsunderlag

Förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg.

Beslutet expedieras till:

Socialchef

Avgiftshandläggare

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 243 Ärende KS 2020/1131

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2020 kvartal 3

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 
2020.
 
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 
kommunens revisorer.
 
Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut kvartal 
3 2020.

Ärendet
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 
beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 
vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 
verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.

Förslag
Ordförandens förslag:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 
3 2020.
 
2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till kommunens 
revisorer.
 
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 
kvartal 3 2020.

Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-11-03
Rapport över ej verkställda beslut

mikgra0218
Skrivmaskin
19.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2020-11-03 KS 2020/1131 

Socialchef Elisabeth Hekkala   
elisabeth.hekkala@vansbro.se   
Tel: 0281-75155   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2020 
kvartal 3 
Rekommendation till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 2020. 

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

9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska vidarebefordras till kommunens 

revisorer samt en statistikrapport över ej verkställda beslut ska lämnas till 

kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och beslutet 

inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång 

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

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

kan utdömas att betala vite. 

Konsekvenser 

Ärenden som rapporterats finns inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen, individ- och 

familjeomsorgen har inga beslut som ej är verkställda. 
 

Ett ärende om bostad med särskild service har felaktigt rapporterats som ej verkställt, 

ändrade uppgifter kommer att meddelas IVO. Beslutet ska inte verkställas då den enskilde 

har annan pågående insats. Kontaktperson LSS har ej kunnat verkställas på grund av att den 

enskilde har erbjudits kontaktperson men tackat nej.  
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Insatsen dagverksamhet för personer med demens, korttidsplats i form av växelvård och 

hemtjänstinsats i form av utevistelse/socialsamvaro har ej verkställt med anledning av 

coronapandemin. Skälet till att dessa insatser inte har verkställt grundar sig på de 

rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten och smittskydd Region Dalarna. 

Rekommendationerna har syftat till att begränsa risker för smittspridning bland äldre. 

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

har gjorts individuell bedömning i varje enskilt fall om annan kompenserande insats har 

varit nödvändig eller möjlig att erbjuda. 
 

 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 3 2020 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

Elisabeth Hekkala, socialchef 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

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

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

kommunens revisorer. 

Avser: kvartal 3, 2020  Datum för rapportperiod: 1/6 – 30/9 2020  

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

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
4 kap. 1 § SoL, 
ÄO 

Dagverksamhet  1 178 Annat skäl. Förändringar i verkställighet pga. Covid -19under perioden  
2020-04-27 och fortfarande. Planerad öppning 2020-10-26. 

4 kap. 1 § SoL, 
ÄO 

Särskilt boende 1  120 Annat skäl. Avsagt sig insats. 

LSS OF 9 § 4 Kontaktperson 1  143 Annat skäl. Avsagt sig insats. 

LSS OF 9 § 9 Boende med 
särskild service 

 1 172 Annat skäl. 

Totalt antal ärenden 2 2   
 

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

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
4 kap. 1 § SoL, ÄO Växelvård  2 1 136, 95, 96 Annat skäl. Förändringar i verkställighet pga. Covid -19. Två verkställda 2020-

08-10, den tredje 2020-08-17. 
4 kap. 1 § SoL, ÄO Dagverksamhet  6 153 Annat skäl. Förändringar i verkställighet pga. Covid -19 under perioden  

2020-04-27 och fortfarande. Planerad öppning 2020-10-26. 
4 kap. 1 § SoL, ÄO Hemtjänst 8 20  Annat skäl. Förändringar i verkställighet av insatsen 

utevistelse/socialsamvaro pga. Covid -19.   
17 kvinnor och 6 män har fått insatsen verkställd 2020-08-10. 2 män har ännu 
ej verkställt beslut och för 3 kvinnor är beslutet avslutat. 

Totalt antal ärenden 10 27   

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
4 kap. 1 § SoL, SoL OF Kontaktfamilj 1  136 Resursbrist. Verkställdes 2020-05-30 

4 kap. 1 § SoL, SoL OF Korttidsvistelse  1 127 Annat skäl. Förändringar i verkställighet pga. Covid -19.  
Verkställt 2020-07-27 

Totalt antal ärenden 1 1   

 



Protokollsutdrag
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 252 Ärende KS 2020/916

Förslag om förändrat huvudmannaskap för Gysam 
Dalarna

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor.
 
Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor 
angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med 
bilagor.

Ärendet
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie 
genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för att förändra 
huvudmannaskapet för GYSAM.
 
Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen 
(FBR) vid årsskiftet 2020/2021 och att nuvarande arbetssätt och 
ledningsorganisation inom GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls.
 
Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom 
verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans 
med Elevantagningen och AVmedia.
 
DKF:s styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för 
GYSAM Dalarna. Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att 
medlemskommunerna skulle tillfrågas om intresse. Beslut om värdskap togs 
av DKF:s styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor.
 
Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor 
angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med 
bilagor.

Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-11-22
Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med bilagor

mikgra0218
Skrivmaskin
20.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2020-11-22 KS 2020/916 

Kommunchef Catarina Willman   
catarina.willman@vansbro.se   
Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna 
Rekommendation till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Samverkansavtal 

för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor 

Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående 

GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med bilagor. 

 
Ärendet 
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie genomförts i syfte att 

utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM.  

Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen (FBR) vid 

årsskiftet 2020/2021och att nuvarande arbetssätt och ledningsorganisation inom 

GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls.  

Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom verksamhetsö-

vergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och 

AVmedia.  

DKFs styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för GYSAM Da-

larna. Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att medlemskommunerna 

skulle tillfrågas om intresse. Beslut om värdskap togs av DKFs styrelse den 27 augusti 

2020 och har tilldelats Falun.  

Slutsats 

Samtliga kommuner ingående i GYSAM och Västerbergslagens Utbildningsförbund fö-

reslås besluta om att godkänna  samverkansavtal och uppdra till Dalarnas kommunför-

bund att administrera och besluta i frågor angående GYSAM. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor 
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  2(2) 

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

 

 
 
Beslutet expedieras till: 

Dalarna kommunförbund, Kerstin.m.soderlund@falun.se 

Rektor gymnasieskolan Christin Löfstrand 

Skolchef Lotten Kluck 
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Dalarnas Kommunförbund • Org.nr: 802517-6275 
c/o Falu kommun, Statskansliet • 791 83 Falun 

 

 

 

Samverkansavtal för 
gymnasieskolan,               
GYSAM Dalarna 
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Bakgrund 
2017-01-01 började ett samverkansavtal för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner att 
gälla. Organisatoriskt tillfördes verksamheten, som benämndes GYSAM, FalunBorlänge- 
regionen AB. Under 2018 bildades den ideella föreningen Dalarnas Kommunförbund som är 
en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bl a ska vara att initiera och 
driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer. Kommunerna 
har härefter önskat att verksamheten i GYSAM organisatoriskt ska flyttas från 
FalunBorlänge- regionen AB till Dalarnas Kommunförbund. Mot bakgrund härav har detta 
reviderade Samverkansavtal För Gymnasieskolan, GYSAM, upprättats. 
 

Begreppsdefinitioner   
Med GYSAM förstås i detta avtal gymnasiesamarbetet mellan de samverkansparter som 
anges i detta avtal 
. 
Med samverkansområdet avses i detta avtal samverkansparternas geografiska avgränsning. 
 
Med anordnarkommun avses i detta avtal den kommun i vilken utbildningen anordnas. För 
Ludvika och Smedjebackens kommuner avses Västerbergslagens Utbildningscentrum. 
 
Med hemkommun avses i detta avtal den kommun i vilken eleven är folkbokförd. 
 
Med samverkanspart avses en eller flera av parterna i detta avtal. 
I arbetsordningen finns ytterligare definitioner. 

Syfte 
GYSAM är en del i samverkansparternas arbete för att stärka samverkansområdets 
attraktionskraft och detta perspektiv ska vara vägledande i arbetet. 
 
Verksamheten syftar till en fördjupad samverkan inom gymnasieskolan mellan 
samverkansparterna. Denna samverkan ska vara till fördel för alla berörda samverkansparter 
och framför allt för gymnasieskolans elever, där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett 
brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.  
 
GYSAM ska verka för att flexibla undervisningsmetoder, arbetssätt och 
organisationsstrukturer utvecklas.   
 
Parterna inom detta samverkansavtal har som ambition att skapa en långsiktig hållbar 
gymnasieskola inom samverkansområdet. 
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1 § Grundförutsättningar 
I detta samverkansavtal uppdrar parterna åt Dalarnas Kommunförbund att ansvara för 
verksamheten i GYSAM. 
Detta samverkansavtal ska godkännas av kommunfullmäktige för varje samverkanspart, 
Västerbergslagens Utbildningsförbund och Dalarnas Kommunförbund senast 2020-10-30 
genom beslut som vinner laga kraft. Avtalet ska undertecknas av behörig företrädare för varje 
samverkanspart 

2 § Samverkansavtalets innebörd 
Avtalet reglerar förutsättningarna för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta 
innebär att: 

• Eleverna inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får fritt söka nationella 
program och inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna 
som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.  

• Möjlighet för elever att söka övriga inriktningar inom IM (Individuella programmet) 
finns mellan samverkansparterna om avtal upprättas i varje enskilt fall utifrån 
särskilda skäl och i mån av plats. 

• Eleverna inom gymnasieskolan får fritt söka programinriktat val (IM-V) som erbjuds 
för grupp inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i 
enlighet med gällande lagstiftning. 

• Interkommunal ersättning inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista 
som årligen följs upp och revideras av Dalarnas Kommunförbund, se bilaga 3. 

3 § Arbetsordning  
I arbetsordning för GYSAM, som är en bilaga till samverkansavtalet, beskrivs definitioner, 
organisation och finansiering för GYSAM.  Se bilaga 1. 

4 § Information om utbildningsutbudet 
Samtliga utbildningar enligt § 2 ingår i samverkansavtalet.  
Hemkommun ansvarar för att informera grundskolans och IM:s elever om utbudet inom 
GYSAM. 

5 § Antagning 
Antagning administreras av Dalarnas Kommunförbunds elevantagning i enlighet med 
närmare bestämmelser i Arbetsordningen.  
Antagningar till inriktningar i åk 2 ska ske enligt fastställda principer inom GYSAM och görs 
av mottagande skola, se bilaga 2. 

6 § Ekonomiska villkor och förutsättningar 
 
Interkommunala ersättningar 
Se bilaga 3. 
Resor och inackordering 
Elevens hemkommun betalar resekostnader och/eller eventuellt inackorderingstillägg enligt 
hemkommunens regler.  
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Tilläggsbelopp 
Elevens hemkommun betalar kostnader för stödresurser och särskilda åtgärder i övrigt som 
bedöms erforderliga. Överenskommelser om sådana insatser ska ske i varje enskilt fall 
skriftligt mellan parterna. 
Försäkringar 
Anordnarkommun tecknar och bekostar olycksfall- och ansvarsförsäkring för de elever som 
går i kommunens skolor. Minikravet är att försäkringarna ska gälla under skoltid samt under 
färd till och från skolan. 
Studieavbrott 
Om eleven avbryter studier på något program/inriktningar som berörs av detta avtal enligt § 2, 
omfattas eleven av hemkommunens aktivitetsansvar. Rektor ansvarar att kontakt alltid 
upprättas med hemkommunen för redovisning av anledningen till byte eller avhopp och vilka 
åtgärder som vidtagits för eleven, bilaga 4. 
Betalningsvillkor 
Ersättning faktureras av anordnarkommunen terminsvis tidigast 1 oktober respektive 1 mars 
och grundas på elevantalet 15 september respektive 15 februari. Betalningsvillkor ska vara 30 
dagar. För elev som avbryter studierna ska ett veckpris erläggas utifrån det fastställda 
årsbeloppet dividerat med 40 veckor.  
För elev som tas in på något av de program/inriktningar som berörs av detta avtal enligt § 2 
eller av särskilda skäl efter den 16 september eller efter den 16 februari ska den 
interkommunala ersättningen baseras på ett veckopris beräknat enligt föregående stycke. 

7 § Uppföljning av elevers skolgång och utbildningarnas kvalitet 
Rektor ansvarar för att bistå kommuner i uppföljningen av elever som inte går i gymnasiet i 
hemkommunen.  

8 § Utvidgning av samverkansområde 
Andra kommuner kan erbjudas inträde i samverkansområdet i enlighet med villkoren i detta 
samverkansavtal med bilagor. Beslut om detta fattas av Dalarnas Kommunförbund. Samtliga 
kommuner i styrelsen för Dalarnas Kommunförbund ska vara ense om ett sådant beslut. 
Ny samverkanspart inträder i verksamheten på samma villkor som de ursprungliga 
samverkansparterna. Ny samverkanspart tecknar tilläggsavtal med Dalarnas 
Kommunförbund. 

9 § Tillägg och ändringar 
Tillägg eller ändringar ska ske skriftligen och får godkännas av Dalarnas Kommunförbund 
styrelse om samtliga deltagande kommuner inom styrelsen är ense om detta. Tillägg eller 
ändringar som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska dock beslutas av 
kommunfullmäktige eller motsvarande hos samtliga avtalsparter.   

10 § Överlåtelse av avtalet 
Detta avtal får inte, helt eller delvis, överlåtas på annan part. 

11 § Tvist 
Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna på initiativ av Dalarnas 
Kommunförbund. Om detta inte leder till resultat ska tvisten prövas av allmän domstol.  
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12 § Avtalstid och uppsägning 
Detta samverkansavtal börjar att gälla 2021-01-01 under förutsättning av att alla kommunala 
beslut vid denna tidpunkt vunnit laga kraft. Om lagakraftvunnet beslut saknas i någon eller 
några kommuner får parterna överenskomma om annan tidpunkt då avtalet ska börja gälla. 
Fram till dess att alla kommunala beslut är lagakraftvunna tillämpas tidigare avtal mellan 
kommunerna. 
Avtalet gäller tillsvidare med en skriftlig uppsägningstid om 24 månader. Efter sådan 
uppsägning upphör avtalet att gälla den 16 september. 

Bilagor 
1. Gysam arbetsordning 
2. Förstahandsintagning och ansökning till inriktning år 2 
3. Beräkningsmodell för länsprislista inom GYSAM 
4. Blankett för åtgärd inom kommunala aktivitetsansvaret 
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Underskrifter 
Detta avtal har upprättats i elva likalydande exemplar varav vardera samverkanspart tagit var 
sitt. 
 
 
 
 
 
Borlänge kommun   Falu kommun 
 
 
 
 
 
 
Gagnefs kommun   Hedemora kommun 
 
 
 
 
 
 
Leksands kommun   Malung-Sälens kommun 
 
 
 
 
 
 
Rättviks kommun   Säters kommun 
 
 
 
 
 
 
Vansbro kommun Västerbergslagens Utbildnings-

förbund 
 
 
 
 
Dalarnas Kommunförbund 
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Bilaga 1 GYSAM Arbetsordning 
 

Inledning 
Denna arbetsordning är en bilaga till samverkansavtal för gymnasieskolan, Gysam. I denna 
arbetsordning beskrivs hur samverkan i GYSAM är organiserad och finansieras.  
De samverkande parterna är suveräna i sina beslut. I GYSAM:s uppdrag följer därav att 
arbeta för att förslag ska tas i konsensus.  
 
Definitioner 
De definitioner som anges i samverkansavtalet gäller även för denna arbetsordning. 
Tillkommande definitioner i denna arbetsordning är: 
Med styrelsen avses styrelsen i Dalarnas Kommunförbund.  
Med styrgrupp avses en grupp bestående av en förtroendevald ledamot utsedd av varje 
deltagande kommun. Beredningsgruppens förvaltningschefer är adjungerade till styrgruppen 
med förslags- och yttranderätt.  Styrelsen utser ordförande i styrgruppen för två år i taget. 
Med beredningsgrupp avses en grupp bestående av förvaltningschefer (eller motsvarande) 
från samtliga samverkansparter.   
 
Organisation  
Samverkansavtalet med bilagor och den årliga verksamhetsplanen ligger till grund för 
GYSAM:s arbete.   
Styrelsen för Dalarnas Kommunförbund har ansvaret för GYSAM. Styrelsen delegerar vissa 
frågor till en styrgrupp och beredning av ärenden görs i en beredningsgrupp. 
Styrelsen beslutar om den årliga verksamhetsplanen. 
Styrelsen beslutar om utvidgning av verksamhetsområde (8§ i samverkansavtalet) och tillägg 
och ändringar i samverkansavtalet enligt förutsättningarna i § 9 i samverkansavtalet. 
Styrgruppen tar fram en verksamhetsplan som fastställs av styrelsen. 
Styrgruppen reviderar årligen den gemensamma prislistan. 
Styrgruppens ordförande utser ordförande i beredningsgruppen. 
Beredningsgruppen utarbetar underlag för beslut i styrgruppen och styrelsen. 
Styrelsen kan utse särskilda arbetsgrupper med representation från samtliga parter för att 
säkerställa god beredning och förankring. 
Antagningen administreras av Dalarnas Kommunförbund genom elevantagningen. 
 
Finansiering 
Verksamheten i GYSAM finansieras genom en proportionerlig fördelning på deltagande 
kommuner utifrån folkmängd 31/12 föregående år. 
 

Kommun     Invånare 
Borlänge 
Falun 
Gagnef 
Leksand 
Ludvika 
Rättvik 
Smedjebacken 
Säter 
Vansbro 
Hedemora 
Malung-Sälen 
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Bilaga 2 Förstahandsintagning och ansökning till inriktning år 2 
 
Praxis i samverkansområdet när det gäller inriktningar år två 
I samverkansområdet gäller förstahandsintag på inriktningar år två, dvs en elev kan söka en 
inriktning på en annan skola än där den läst sitt första år. Utgångspunkten för varje kommun 
och skola är att bereda varje behörig elev en plats på sitt val av inriktning i år två. I de fall där 
det inte finns plats för alla är det betygen från första året på gymnasiet som avgör vilka elever 
som får platserna. 
 
Lagrum 
Gymnasieförordningen 4 kap 2 § 
De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, hantverksprogrammet. 
Industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får börja det första läsåret. Övriga 
inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret. 
 
Skollagen kap 16 § 37 
En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller 
särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom 
samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella 
inriktningen eller varianten. 
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Bilaga 3 Beräkningsmodell för länsprislista inom GYSAM 
 
Följande kostnadsposter rapporteras till GYSAM:s ekonomgrupp; undervisning, läromedel 
och utrustning, elevvård och hälsovård, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader 
samt övriga kostnader. 
 
Grundbeloppet räknas fram enligt följande: 
Bidragsbelopp för beräkningen=(Grundbelopp(inkl måltider, exkl admin och moms)) x 1,03 x 
1,06 
 
Den totala kostnaden för ett program inom GYSAM räknas fram enligt följande: 
LPL (värde)=(Programkostnaderna i medlemskommunerna (totalt))/(Totala antalet elever på 
programmet) 
 
För att incitamentet att sänka priserna ska finnas kvar ska GYSAM:s prislista jämföras mot 
riksprislistan. I de fall utbildningarna endast finns på ett ställe måste de priserna bevakas så att 
de inte drar iväg. 
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Bilaga 4 Blankett för åtgärd inom kommunala aktivitetsansvaret 
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Protokollsutdrag
2020-11-17

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 102 Ärende KF 2020/38

Val av ersättare till överförmyndaren

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 december 2020.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget som 
ersättare för överförmyndare. Uppdraget gäller till och med 2022-12-31.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 december 2020.

mikgra0218
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