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Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 177 Ärende KS 2020/632

Svar på granskning av grundskolans måluppfyllelse

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande till revisorerna:
 
Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i 
huvudmannens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden 
som revisorerna pekar på är under utveckling och kräver mer tid för process 
och förankring.
 
En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i 
revisionsrapporten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns 
även brister i förankring genom löpande kommunikation i hela styrkedjan 
samt en otydlighet i styrande dokument. Detta är ett utvecklingsområde som 
pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att enkelt kunna följa upp på 
varje nivå.
 
Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i 
tidiga åldrar (men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla 
elever det stöd de har rätt till.
 
Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som 
skolchefen har enligt Skollagen 2010:800 att hjälpa huvudmannen att tillse 
att lagar och förordningar uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till 
att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro kommun får det stöd de har 
rätt till.
 
En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är 
under framtagande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i 
granskningsrapporten.
 
Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst 
arbetar förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter är ett 
utvecklingsarbete inom förvaltningsområdet och en översyn av elevhälsan 
planeras.
 
När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur 
och fritid följer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i 
kommunen. Kommunfullmäktige har till och med 2020 fördelat resurser till 
kommunstyrelsen som sedan fördelat dessa vidare till respektive 
förvaltningsområde. Förvaltningsområdeschefen ansvarar sedan för 
föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från 

mikgra0218
Skrivmaskin
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Protokollsutdrag Sida 2 (5)
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige till respektive förvaltningsområde och 
kommunstyrelsen fördelar därefter till verksamhet. Inför fördelning för 2021 
har respektive förvaltningsområdeschef tydligare beskrivit behov och 
möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den fördelningsmodell som 
kommunen använder. I samband med budgetfördelningen har hänsyn även 
tagits till strukturkostnad för verksamheten.
 
Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men 
den behöver tydliggöras inom förvaltningsområdet.
 

Ärendet
På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat 
om kommunstyrelsens styrning är tillräcklig för att eleverna i grundskolan 
ska nå målen med utbildningen. Kommunens revisorer önskar att 
kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av åtgärder baserat 
på de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 2020-09-30.
 
I granskningsrapporten sammanfattas bedömningen i följande punkter:
 
Kommunstyrelsen
- ska besluta om fördelning av resurser till utbildning inom skolväsendet 
efter elevernas olika förutsättningar och behov. (6 kap. 38 § 1 p KL. och 2 
kap. 8 b § SkolL)
- ska tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst 
arbetar förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter. (2 kap. 
25 § SkolL)
- ska tillse att alla elever i behov av särskilt stöd får det stöd som de 
behöver. (3 kap. 7 § 3 st. SkolL)
- ska fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt vad 
gäller att kvalitetsarbetet ska bedrivas så att underlag och analys kommer 
huvudmannen till del så att adekvata åtgärder kan vidtas om det finns brister 
i verksamheten. Huvudmannen bör också ta ett större ansvar för 
kvalitetsarbetets inriktning utifrån vad som på aggregerad nivå framkommer 
av enheternas kvalitetsarbete. (4 kap. 5 och 7 § SkolL)
- bör göra en översyn av fördelning per förvaltningsområde av 
Migrationsverkets generalschablon.
 
Följande yttrande föreslås lämnas till revisorerna:
Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i 
huvudmannens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden 
som revisorerna pekar på är under utveckling och kräver mer tid för process 
och förankring.
 



Protokollsutdrag Sida 3 (5)
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i 
revisionsrapporten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns 
även brister i förankring genom löpande kommunikation i hela styrkedjan 
samt en otydlighet i styrande dokument. Detta är ett utvecklingsområde som 
pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att enkelt kunna följa upp på 
varje nivå.
 
Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i 
tidiga åldrar (men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla 
elever det stöd de har rätt till.
 
Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som 
skolchefen har enligt Skollagen 2010:800 att hjälpa huvudmannen att tillse 
att lagar och förordningar uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till 
att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro kommun får det stöd de har 
rätt till.
 
En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är 
under framtagande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i 
granskningsrapporten.
 
Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst 
arbetar förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter är ett 
utvecklingsarbete inom förvaltningsområdet och en översyn av elevhälsan 
planeras.
 
När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur 
och fritid följer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i 
kommunen. Kommunfullmäktige har till och med 2020 fördelat resurser till 
kommunstyrelsen som sedan fördelat dessa vidare till respektive 
förvaltningsområde. Förvaltningsområdeschefen ansvarar sedan för 
föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från 
kommunfullmäktige till respektive förvaltningsområde och 
kommunstyrelsen fördelar därefter till verksamhet. Inför fördelning för 2021 
har respektive förvaltningsområdeschef tydligare beskrivit behov och 
möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den fördelningsmodell som 
kommunen använder. I samband med budgetfördelningen har hänsyn även 
tagits till strukturkostnad för verksamheten.
 
Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men 
den behöver tydliggöras inom förvaltningsområdet.

Förslag
Ordförandens förslag:



Protokollsutdrag Sida 4 (5)
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande till revisorerna:
 
Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i 
huvudmannens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden 
som revisorerna pekar på är under utveckling och kräver mer tid för process 
och förankring.
 
En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i 
revisionsrapporten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns 
även brister i förankring genom löpande kommunikation i hela styrkedjan 
samt en otydlighet i styrande dokument. Detta är ett utvecklingsområde som 
pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att enkelt kunna följa upp på 
varje nivå.
 
Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i 
tidiga åldrar (men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla 
elever det stöd de har rätt till.
 
Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som 
skolchefen har enligt Skollagen 2010:800 att hjälpa huvudmannen att tillse 
att lagar och förordningar uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till 
att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro kommun får det stöd de har 
rätt till.
 
En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är 
under framtagande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i 
granskningsrapporten.
 
Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst 
arbetar förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter är ett 
utvecklingsarbete inom förvaltningsområdet och en översyn av elevhälsan 
planeras.
 
När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur 
och fritid följer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i 
kommunen. Kommunfullmäktige har till och med 2020 fördelat resurser till 
kommunstyrelsen som sedan fördelat dessa vidare till respektive 
förvaltningsområde. Förvaltningsområdeschefen ansvarar sedan för 
föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från 
kommunfullmäktige till respektive förvaltningsområde och 
kommunstyrelsen fördelar därefter till verksamhet. Inför fördelning för 2021 
har respektive förvaltningsområdeschef tydligare beskrivit behov och 
möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den fördelningsmodell som 
kommunen använder. I samband med budgetfördelningen har hänsyn även 
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

tagits till strukturkostnad för verksamheten.
 
Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men 
den behöver tydliggöras inom förvaltningsområdet.

Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-07
Revisorernas granskning av grundskolans måluppfyllelse, 2020-06-10
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2020-09-07 KS 2020/632 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Granskningsrapport avseende grundskolans måluppfyllelse 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande till revisorerna: 

Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i huvudman-

nens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden som revisorerna pekar 

på är under utveckling och kräver mer tid för process och förankring.  

En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i revisionsrappor-

ten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns även brister i förankring ge-

nom löpande kommunikation i hela styrkedjan samt en otydlighet i styrande dokument. 

Detta är ett utvecklingsområde som pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att 

enkelt kunna följa upp på varje nivå.  

Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i tidiga åldrar 

(men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla elever det stöd de har rätt 

till.  

Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som skolchefen har 

enligt Skollagen 2010:800 att hjälpa huvudmannen att tillse att lagar och förordningar 

uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till att det kan ifrågasättas om alla elever 

i Vansbro kommun får det stöd de har rätt till.  

En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är under framta-

gande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i granskningsrapporten. 

Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst arbetar förebyg-

gande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter är ett utvecklingsarbete inom för-

valtningsområdet och en översyn av elevhälsan planeras. 

När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid föl-

jer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i kommunen. Kommunfull-

mäktige har till och med 2020 fördelat resurser till kommunstyrelsen som sedan fördelat 

dessa vidare till respektive förvaltningsområde. Förvaltningsområdeschefen ansvarar se-

dan för föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från kommun-

fullmäktige till respektive förvaltningsområde och kommunstyrelsen fördelar därefter 

till verksamhet. Inför fördelning för 2021 har respektive förvaltningsområdeschef tydli-

gare beskrivit behov och möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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fördelningsmodell som kommunen använder. I samband med budgetfördelningen har 

hänsyn även tagits till strukturkostnad för verksamheten. 

Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men den behöver 

tydliggöras inom förvaltningsområdet. 

Ärendet 

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat om kom-

munstyrelsens styrning är tillräcklig för att eleverna i grundskolan ska nå målen med ut-

bildningen. Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med 

redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 

2020-09-30. 

I granskningsrapporten sammanfattas bedömningen i följande punkter: 

Kommunstyrelsen  

- ska besluta om fördelning av resurser till utbildning inom skolväsendet efter ele-

vernas olika förutsättningar och behov. (6 kap. 38 § 1 p KL. och 2 kap. 8 b § 

SkolL)  

- ska tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst arbetar 

förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter. (2 kap. 25 § SkolL)  

- ska tillse att alla elever i behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver. (3 

kap. 7 § 3 st. SkolL)  

- ska fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt vad gäller att 

kvalitetsarbetet ska bedrivas så att underlag och analys kommer huvudmannen 

till del så att adekvata åtgärder kan vidtas om det finns brister i verksamheten. 

Huvudmannen bör också ta ett större ansvar för kvalitetsarbetets inriktning uti-

från vad som på aggregerad nivå framkommer av enheternas kvalitetsarbete. (4 

kap. 5 och 7 § SkolL)  

- bör göra en översyn av fördelning per förvaltningsområde av Migrationsverkets 

generalschablon. 

Följande yttrande föreslås lämnas till revisorerna: 

Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att det finns brister i huvudman-

nens styrning av grundskolan. Flera av de förbättringsområden som revisorerna pekar 

på är under utveckling och kräver mer tid för process och förankring.  

En brist som huvudmannen är medveten om som delvis framkommer i revisionsrappor-

ten är avsaknad av samsyn kring ansvar och roller, det finns även brister i förankring ge-

nom löpande kommunikation i hela styrkedjan samt en otydlighet i styrande dokument. 

Detta är ett utvecklingsområde som pågår för att kvalitetssäkra verksamheten samt att 

enkelt kunna följa upp på varje nivå.  

Huvudmannen anser att ett större fokus bör ligga på analys och åtgärder i tidiga åldrar 

(men även generellt) för att öka måluppfyllelsen och ge alla elever det stöd de har rätt 

till.  

Huvudmannen avser att regelbundet följa upp det specifika uppdrag som skolchefen har 

enligt Skollagen 2010:800 att hjälpa huvudmannen att tillse att lagar och förordningar 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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uppfylls. Det framkommer i rapporten antydan till att det kan ifrågasättas om alla elever 

i Vansbro kommun får det stöd de har rätt till.  

En reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är under framta-

gande som tar hänsyn till de synpunkter som framkommer i granskningsrapporten. 

Att tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst arbetar förebyg-

gande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter är ett utvecklingsarbete inom för-

valtningsområdet och en översyn av elevhälsan planeras. 

När det gäller resursfördelning till förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid föl-

jer den samma fördelningsmodell som för övrig verksamhet i kommunen. Kommunfull-

mäktige har till och med 2020 fördelat resurser till kommunstyrelsen som sedan fördelat 

dessa vidare till respektive förvaltningsområde. Förvaltningsområdeschefen ansvarar se-

dan för föredelning till respektive enhet. Från 2021 fördelas resurserna från kommun-

fullmäktige till respektive förvaltningsområde och kommunstyrelsen fördelar därefter 

till verksamhet. Inför fördelning för 2021 har respektive förvaltningsområdeschef tydli-

gare beskrivit behov och möjliga effektiviseringar vilket bör förstärka den fördelnings-

modell som kommunen använder. I samband med budgetfördelningen har hänsyn även 

tagits till strukturkostnad för verksamheten. 

Rutiner för fördelning av schablonersättningar finns inom kommunen men den behöver 

tydliggöras inom förvaltningsområdet. 

Beslutsunderlag 

Granskning av grundskolans måluppfyllelse, 2020-06-10 
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Vansbro kommun

Kommunrevisorerna 2020-06-10

Skickas till:
Kom ni u ii styrelsen
Kommunfu Il mäktige ffir kännedom

Granskning av grundskolans måluppfylielse

På uppdrag av Vansbto kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat om
kommunstyrelsens styrning är tillräcklig för att eleverna i grundskolan ska nå målen med
utbildningen.

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med
redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten
senast 2t)20-09-30. Yttrandet skickas till revisionens biträde,
johan.malmikpmg.se.

För de flirtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun

Gösta Lindkvist

Ordförande Vansbro kom muns revisorer
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1 Sammanfattning 

Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om kommunstyrelsens 
styrning är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för 
utbildningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Den totala kostnaden per elev i grundskolan i Vansbro låg 2018 på närmare 123 tkr, 
vilket är högre än snittet i riket och i kommungruppen. Kostnaden per elev är högre i 
varje kostnadsslag. Kommunstyrelsen erhåller medel från kommunfullmäktige, som de 
i sin tur fördelar ut till respektive förvaltningsområde. Styrelsen beslutar inte om 
resursfördelning utifrån elevers olika förutsättningar och behov. Det ansvaret ligger på 
förvaltningsområdet. Resurser till respektive grundskoleenhet fördelas till undervisning 
utifrån nyckeltal baserat på antal elever för de olika åldersgrupperna: lågstadium, 
mellanstadium respektive högstadium. Vid sidan av denna fördelning har skolenheter 
med asylsökande barn fått del av resurser som eftersöks hos Migrationsverket. I 
intervjuer framgår att rektorerna tar hänsyn till elevernas olika behov vid fördelning av 
resurser på enheterna. I det vardagliga arbetet finns ingen tillgång till den psykologiska 
insatsen inom elevhälsan. På vissa enheter har också saknats personal med 
specialpedagogisk kompetens. 

Vi bedömer att det är en formell brist att kommunstyrelsen i Vansbro inte beslutar om 
kommunens resursfördelning inom skolväsendet. I sak bedömer vi att kommunen har 
belyst den socioekonomiska strukturen och utifrån vad som framkom beslutat om en 
resursfördelningsmodell. Vi påtalar dock betydelsen av att modellen kontinuerligt ses 
över och vid behov justeras. På skolenheterna finns inte tillgång till en samlad 
elevhälsa som främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vi bedömer vidare att 
Migrationsverkets generalschablon för nyanlända individer borde ha kommit 
utbildningsverksamheten till del. 

Vansbro kommuns grundskolor har haft en lång tradition av att ge stöd till elever i 
behov av särskilt stöd i form av resurspersoner, enligt flera respondenter. Skolchefen 
framför att det under de senaste åren har pågått ett arbete med att ge eleverna rätt 
stöd till exempel genom att utveckla lärmiljöerna. Rektorerna menar att elever i 
huvudsak får särskilt stöd. På alla enheter får dock inte alla elever det särskilda stöd 
som de behöver. En elevgrupp som lyfts fram är elever med språkstörningar. En annan 
är elever med sociala svårigheter och som oftast får stöd i form av elevassistent utan 
egentlig kompetens att möta elevernas behov. Studiehandledning ges i begränsad 
omfattning, men läromedel på modersmålet kan erbjudas genom inläsningstjänst. 

Vi bedömer inte att alla elever får det särskilda stöd som de har rätt till och tänker då 
särskilt på elever med stora behov, som behöver insatser av kompetenser som inte 
elevassistenter har. 

Huvudmannen har fastställt ett dokument som reglerar huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete för förskola och skola i Vansbro kommun. Utifrån vad som framkommer 
i enheternas planer och i dialog mellan verksamhet och politisk nivå sammanställs 
huvudmannens kvalitetsrapport. I rapporten redovisas kunskapsresultat för det 
föregående läsåret både vad gäller nationella prov i årskurs tre, sex och nio samt betyg 
i årskurs sex och nio. Både kommunalråd och utskottets ordförande menar att 



 

 3 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Vansbro kommun 

 Granskning av grundskolans måluppfyllelse 

 

 2020-06-10 

kvalitetsarbetet måste fokusera mycket mer på analys och åtgärder. En ny modell för 
kvalitetsarbetet är under utveckling vid tiden för granskningen, enligt skolchef. 

Vi bedömer att Vansbro kommun på enhets- och huvudmannanivå följer upp elevernas 
kunskapsutveckling. Vi anser dock att kvalitetsarbetet brister vad gäller djupanalys och 
inte minst fokus på åtgärder att vidta. Vi bedömer att kommunstyrelsen, i egenskap av 
ansvarig myndighet för att folkbokförda elever i kommunen erhåller gymnasieutbildning 
eller erbjuds aktiviteter inom det kommunala aktivitetsansvarets ram, ska följa upp att 
eleverna får den utbildning som de har rätt till och elevernas måluppfyllelse. 

Vi bedömer att det finns brister i huvudmannens styrning av grundskolan, även om det 
vidtas åtgärder för att både försäkra eleverna i grundskolan en god utbildning och stöd 
till de elever som behöver det. Det systematiska kvalitetsarbetet är under utveckling. 
Kommunstyrelsen bör i högre grad utgå ifrån det systematiska kvalitetsarbetet i sin 
styrning av grundskolan. 

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunstyrelsen 

 ska besluta om fördelning av resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
elevernas olika förutsättningar och behov. (6 kap. 38 § 1 p KL. och 2 kap. 8 b § 
SkolL) 

 ska tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter. (2 kap. 25 § SkolL) 

 ska tillse att alla elever i behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver. (3 
kap. 7 § 3 st. SkolL) 

 ska fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt vad gäller att 
kvalitetsarbetet ska bedrivas så att underlag och analys kommer huvudmannen 
till del så att adekvata åtgärder kan vidtas om det finns brister i verksamheten. 
Huvudmannen bör också ta ett större ansvar för kvalitetsarbetets inriktning 
utifrån vad som på aggregerad nivå framkommer av enheternas kvalitetsarbete. 
(4 kap. 5 och 7 § SkolL) 

 bör göra en översyn av fördelning per förvaltningsområde av Migrationsverkets 
generalschablon. 
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2 Bakgrund 

Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt redovisa 
kunskapsresultaten i grundskolan och utvecklingen av desamma under de senaste 
åren. Vi ska bedöma om kommunstyrelsens styrning är tillfredsställande för att 
eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen. Revisorerna ser en risk för att 
brister i styrningen av grundskolan medför höga kostnader och låga studieresultat. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsens styrning är tillfredsställande 
för att eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen. I rapporten ska 
kostnaderna och kunskapsresultaten i kommunens grundskolor, utifrån tillgänglig 
offentlig statistik, under de senaste åren översiktligt redovisas och jämföras med rike, 
kommungrupp och eventuellt andra aggregerade uppgifter. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

 Fördelas resurser till skolenheterna med hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov? 

 Får elever i behov av särskilt stöd, det stöd som de behöver? 

 Bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån kunskapsmålen för utbildningen? 

 Vidtas åtgärder om det finns brister i verksamheten? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och omfattar grundskolan. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    

— kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 

— skollagen (2010:800) 2 kap 8 b §, 3 kap. 8 § 3 st., 4 kap. 3-7 §§, och 

— tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom studier av offentlig statistik vad gäller kostnader 
och kunskapsresultat, dokumentstudier och intervjuer med kommunstyrelsens 
ordförande och förste vice ordförande, ordförande i bildningsutskottet, skolchef, 
rektorer vid grundskoleenheter, urval av lärare och representanter för elevhälsan. 

Rapporten är faktakontrollerad av skolchef. 

3 Kunskapsresultat 

Kunskapsresultaten efter grundskolans slut redovisas i tre mått: elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, elever som blivit behöriga till gymnasieskolan (det vill 
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säga yrkesprogram) samt genomsnittligt meritvärde. Uppgifterna exkluderar nyanlända 
och jämförs med kommungrupp1, liknande kommuners grundskola2 samt hela riket.  

Tabellen nedan visar elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgrund) i kommunala skolor. 

 
Kolada, SKR 

Andelen elever i Vansbro kommun som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen 
minskade något från 2017 till 2019, från 75,3 % till 72,2 %. Kommungruppens och 
rikets snitt har hållit en jämn nivå mellan åren. Snittet i liknande kommuners 
grundskolor har sjunkit från 75,6 till 70,0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mindre städer/tätorter och landsbygdskommun 
2 Töreboda, Bengtsfors, Norberg, Dals-Ed, Färgelanda, Grästorp och Torsås 
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Tabellen nedan avser elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram i kommunala 
skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund). 

 

Kolada, SKR 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram i Vansbro kommun har sedan 
2017 sjunkit från 87,0 % till 79,6 %. Av rikets alla årskurs 9-elever uppnådde 86,7 % 
behörighet till yrkesprogram år 2019. Kommungruppen har en jämn utveckling under 
de tre undersökta åren. Att resultaten i Vansbro varierar mer från år till år kan också 
bero på att elevantalet är förhållandevis litet.  

Tabellen nedan visar genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9 i kommunala 
skolor. (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund).  

 

Kolada, SKR 
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Det genomsnittliga meritvärdet i Vansbro kommun har inte fluktuerat nämnvärt mellan 
åren 2017 och 2019 utan legat omkring 215. Kommungruppen har också haft en 
relativt oförändrad utveckling under åren. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i 
rikets kommunala skolor har under de tre undersökta åren ökat till 231.  

I SKL:s sammanvägda resultat och i jämförelse med rikets samtliga kommuner 
rankades Vansbro kommun som 245 av 290 år 2019.3 Motsvarande placeringar 2015 
till 2019 var 257, 165, 232 respektive 196. 

Tabellen nedan visar på elevernas måluppfyllelse i tre mått efter avslutad 
grundskoleutbildning 2018/2019 i riket och i Vansbros skolor. I kolumnerna finns två 
uppgifter. Den första visar samtliga elever inklusive nyinvandrade elever4 och elever 
med okänd bakgrund och den andra exkluderar dessa grupper. 

Skola Antal elever Genomsnitt-
ligt merit-
värde 

Uppnått kun-
skapskraven i 
alla ämnen (%) 

Behöriga till 
yrkesprogram 
(%) 

Vansbro 61 / i.u. 197,5 / 215,2 63,9 / 72,2 70,5 / 79,6 

Riket 5 90 836 /84 358 224,5 / 231,3 73,4 / 77,4 82,5 / 86,7 

Siris, Skolverket  

Tabellen visar att måluppfyllelsen för alla tre mått är lägre än i riket som helhet. Då 
elevantalet är förhållandevis litet kan måluppfyllelse förändras mycket mellan åren, 
vilket måttet andelen behöriga till gymnasieskolan visar. 

Av SKL:s beräkningar av elevernas resultat i förhållande till hur resultaten borde vara 
när hänsyn tas till kommunens socioekonomiska struktur framgår att måluppfyllelsen är 
ungefär som förväntat vad gäller uppnått kunskapskraven i alla ämnen och behörighet 
till gymnasieskolan. Det faktiska genomsnittliga meritvärdet bedöms dock vara närmare 
18 poäng lägre än det modellberäknade. Förhållandet var detsamma 2018. 

4 Resultat av granskningen 

I Vansbro kommun har förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid ansvar för 
grundskolan. Förvaltningsområdeschefen tillika skolchef är områdets högsta 
tjänsteperson. Förvaltningsområdet är en del av kommunens förvaltning och lyder 
under kommunstyrelsen, som genom reglemente har ansvar som huvudman för 
utbildningen6. 

 
3 Det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel 
behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samt avvikelsen från det 
modellberäknade värdet för dessa tre nyckeltal. Avser resultat för elever i kommunala skolor belägna i 
kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner, Kolada, SKL 
4 Elev som invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är född utomlands och vars föräldrar 
är födda utomlands, Skolverket. 
5 Samtliga kommunala huvudmän 
6 ”Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun”, KF 2020-01-27 § 7, sid. 5  
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Det finns fem kommunala grundskolor i Vansbro kommun. Nederborgs skola och 
Parkskolan bedriver undervisning från förskoleklass upp till och med årskurs 3, 
Berghedenskolan från förskoleklass till och med årskurs 6, Myrbackaskolan årskurs 4–
6 och Smedbergsskolan årskurs 4–9. Smedbergsskolan är alltså den enda skolan i 
Vansbro som har högstadium. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i 
december 2019 att låta utreda skolans organisation och lokaler.7 Utredningen ska 

resultera i en långsiktig, hållbar plan för framtida skolorganisation i Vansbro 
kommun. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen i juni 2020. 

4.1 Fördelning av resurser 

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna ska fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 

Tabellen nedan visar den senaste officiella statistiken för kostnad per kostnadsslag och 
elev i grundskolan, årskurs 1-9 i Vansbro kommun. Jämförelse görs med 
kommungruppen mindre städer/tätorter och landsbygdskommun samt riket. 

2018 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
tider 

Lärverk-
tyg 

Elev-
hälsa 

Övr.8 

Vansbro 122 693 19 219 68 869 6 891 6 193 3 546 17 976 

Kommungrp. 110 177 17 161 61 778 6 323 4 979 3 434 16 501 

Riket 113 681 18 370 63 201 6 457 4 580 3 516 17 557 

Kolada, SKL 

Den totala kostnaden per elev i grundskolan i Vansbro ligger högre än snittet i riket och 
i kommungruppen. Kostnaden per elev är högre i varje kostnadsslag. 
Nettokostnadsavvikelsen9 har mellan åren 2017 och 2018 sjunkit från tio mnkr till fyra 
mnkr. Skolchefen bedömer att avvikelsen för 2019 kommer att sjuka med cirka 1,5 
mnkr. Skolchefen pekar vidare på att ett stort arbete har gjorts för att säkerställa att 

 
7 KS 2019-12-03 KS § 223 
8 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
9 Nettokostnadsavvikelsen F-9 är nettokostnaden minus referenskostnaden. Referenskostnaden bygger på 
nettokostnaden i riket samt olika mått som bland annat beaktar kommunens fysiska och socioekonomiska 
struktur. Ett positivt värde indikerar ett högre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 
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kostnaderna hamnar på rätt verksamhet, till exempel har det framkommit att kostnader 
som borde belastat förskolan har belastat grundskolan. 

Kommunstyrelsen har beslutat om besparing för innevarande år. Det är en utmaning 
menar skolchefen, då besparingar i skolan först kan genomföras under hösten då 
vårens organisation redan är satt. I de lägre stadierna finns det effektiviseringsåtgärder 
att vidta, menar skolchefen. Besparingarna kommer att få konsekvenser på personal-
tätheten, dock inte för personal med pedagogisk högskoleutbildning. Det kommer dock 
att bli svårt att få en fungerande organisation på högstadiet. Utskottets ordförande 
menar att det är en utmaning att få ekonomin att gå ihop, men att resurserna borde 
räcka. Rektorerna påtalar att budgeten måste anpassas efter de behov som finns i 
skolan. Det handlar om att fler legitimerade lärare krävs. Budgeten får inte utgå från att 
outbildade ska ta hand om eleverna med störst behov. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2019 beslutades att rekvirera stats-
bidrag för ”likvärdig skola” år 2020 motsvarande drygt 3 mnkr.10 I beslutet konstateras 
att statsbidraget beviljas under förutsättning att kostnaderna för undervisning i 
kommunen inte minskar. För dessa medel har bland annat elevcoacher11 anställts på 
ett par skolenheter.  

Kommunstyrelsen erhåller medel från kommunfullmäktige, som de i sin tur fördelar ut 
till respektive förvaltningsområde. Styrelsen beslutar inte om resursfördelning utifrån 
elevers olika förutsättningar och behov. Det ansvaret ligger på förvaltningsområdet, 
enligt kommunstyrelsens representanter. 

Resurser till respektive grundskoleenhet fördelas till undervisning utifrån nyckeltal 
baserat på antal elever i de olika stadierna: lågstadium, mellanstadium respektive 
högstadium. Vid sidan av denna fördelning har skolenheter med asylsökande barn fått 
del av resurser som eftersöks hos Migrationsverket. Förvaltningsområdet har däremot 
inte erhållit någon del av Migrationsverkets schablonbidrag till kommuner, enligt 
skolchefen. Vissa resurser som skolledning, administrativt stöd, specialpedagogiskt 
stöd fördelas rektorsområdesvis12. Ingen del av resurserna fördelas alltså utifrån 
socioekonomiska faktorer. Skolchefen informerar om att kommunen utifrån uppgifter 
från Skolverket har studerat den socioekonomiska strukturen per skolenhet och då 
kommit fram till att det inte fanns några större skillnader, förutom för en skolenhet, som 
hade en mer gynnsam struktur. Å andra sidan är det en skola som bedriver 
undervisning i B-form, vilket kräver mer tid och därmed resurser, enligt skolchef. 
Kommunalrådet menar att det finns skäl att se över modellen för resursfördelning 
utifrån vilken påverkan som de stora migrationsströmmarna 2015 och 2016 har haft på 
den socioekonomiska strukturen. 

Rektorerna är fria att omfördela sina resurser utifrån elevernas behov. I två 
rektorsområden fördelar rektor resurserna per skolenhet utifrån kvalitativ bedömning. I 
det tredje rektorsområdet behåller respektive stadium de resurser som modellen 

 
10 KS 2019-11-05 KS  § 157 
11 Elevcoacherna arbetar bland annat med att trygga de psykosociala arbetsmiljö främst under raster 
utom- och inomhus. 
12 I kommunen finns det tre rektorsområden: Vansbro-Äppelbo, Smedbergsskolan och Nås-Dala-Järna.  
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fördelat. I intervjuer med rektorer och lärare framgår att rektorerna tar hänsyn till 
elevernas olika behov vid fördelning av resurser. 

Elevhälsan är organiserad på både förvaltningsområdes- och enhetsnivå. Kuratorer 
och skolsköterskor är placerade under skolchefen, medan den specialpedagogiska 
insatsen lyder direkt under rektor. Skolorna har också tillgång till 0,1 tjänst skolläkare 
och 0,3 tjänst medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. I organisationen finns ingen 
skolpsykolog anställd. Vid behov av utredning eller handledning köps tjänsten in. 
Kurators- och skolsköterskeresursen fördelas per enhet utifrån elevantal. 

I Skolinspektionens enkät till pedagogisk personal13 svarade 85 procent att de kan få 
råd och stöd av elevhälsogruppen för att själva kunna hjälpa sina elever i deras 
utmaningar. Knappt två av tre lärare angav att det på deras ”skola finns beredskap för 
att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens 
kompetenser”. Vansbrolärarnas svar är mer negativa än snittet i enkätomgången. I 
intervjuer framgår att arbetet inom elevhälsan har utvecklats positivt och samverkan 
mellan elevhälsans representanter och den pedagogiska personalen har blivit betydligt 
bättre, särskilt inom två rektorsområden. Tillgången till elevhälsa upplevs dock inte som 
likvärdig. De mindre skolenheterna har samma kontinuerliga tillgång till elevhälsa. 

På en skolenhet har specialpedagogisk insats saknats under flera terminer. 
Huvudmannen har inte låtit omfördela resurser mellan skolenheterna. Skolchefen 
förklarar detta med att bland de yngre eleverna behövs mer fokus på tidig inlärning av 
läs-, skriv- och räknakunskaper och de specialpedagoger som i dagsläget skulle kunna 
vara aktuella har inga ämneskunskaper varken inom svenska eller matematik. Därför 
fick en erfaren lärare ansvarat för den specialpedagogiska insatsen. 

På en enhet saknas lokal för skolsköterska. Skolchefen påpekar dock att en lokal finns 
i en närliggande byggnad. I intervjuer framgår vidare att den psykologiska insatsen 
saknas i det dagliga arbetet. Elevhälsans arbete är ännu inte främst av förebyggande 
och hälsofrämjande karaktär, men elevhälsans representanter menar att de är på rätt 
väg. Vid en enhet deltar elevhälsan i SPSM:s14 digitala utbildning om förebyggande 
och hälsofrämjande elevhälsa. 

Bedömning 

Vi bedömer att det är en formell brist att kommunstyrelsen i Vansbro inte beslutar om 
kommunens resursfördelning inom skolväsendet. I sak bedömer vi att kommunen har 
belyst den socioekonomiska strukturen och utifrån vad som framkom beslutat om en 
resursfördelningsmodell. Vi påtalar dock betydelsen av att modellen kontinuerligt ses 
över och justeras vid behov. Vi bedömer att rektorer har förutsättningar att fördela 
resurser på respektive enhet utifrån elevernas behov. 

På skolenheterna finns inte tillgång till en samlad elevhälsa som främst arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande. 

Vi bedömer att Migrationsverkets generalschablon för nyanlända individer borde ha 
kommit utbildningsverksamheten till del i de fall bidraget avsåg barn i skolåldern. 

 
13 Genomfördes hösten 2018 
14 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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4.2 Särskilt stöd 

Hos varje huvudman genomför Skolinspektionen vartannat år en skolenkät. Hösten 
2018 genomfördes den bland Vansbro kommuns femte- och niondeklassare15. I 
enkäten tillfrågades eleverna om anpassning efter elevens behov.16 Den första siffran i 
kolumnen anger snittet i Vansbro kommun och den andra siffran snittet i 
enkätomgången. 

Anpassning efter elevens behov Årskurs 5 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. 8,0 / 8,6 

Skolarbetet är för svårt för mig 6,8 / 7,3 

Skolenkäten för elever i årskurs 5 hösten 2018, Skolinspektionen 

Av tabellen framgår att elevernas svar i Vansbro kommun ligger något under snittet i 
enkätomgången. Av eleverna i årskurs fem svarade dock 89 procent att deras lärare 
hjälpte dem i skolarbete när de behöver det. 17 

Andelen pedagogisk personal som angav att de hade förutsättningar att hjälpa elever 
som är i behov av det uppgick till 82 procent, vilket var högre än snittet i 
enkätomgången som låg på 77 procent. Drygt nio av tio lärare angav att de ”anpassar 
undervisningen efter elevernas olika förutsättningar” och att de ”försöker hitta 
alternativa arbetssätt för elever som har svårt att nå kunskapskraven”. Svaren var i 
snitt med enkätomgången. Lärarna i Vansbro tycker dock, i lägre grad än snittet i 
enkätomgången att behov av särskilt stöd utreds snabbt. 

Vansbro kommun har ett antal styrdokument som reglerar arbetet med ledning, 
stimulans och särskilt stöd: 

 ”Ärendegång för elevärenden i Vansbro kommun”, 2018-07-01 

 ”Checklista för extra anpassningar” 2015-03-06 

 Mallar för beslut om utredning av särskilt stöd, utredning, beslut om 
åtgärdsprogram samt beslut att avsluta åtgärdsprogram 

Skolchefen menar att skolorna utgår från den elevärendegång som finns i kommunen. 
Arbetet bedrivs lösningsfokuserat och ansvarig personal tar hjälp av kollegor och 
elevhälsa utifrån ärendets art och hur långt man har kommit i processen.  

Vansbro kommuns grundskolor har haft en lång tradition av att ge stöd till elever i 
behov av särskilt stöd i form av resurspersoner/elevassistenter, enligt skolchef, rektorer 
och elevhälsans representanter. Skolchefen framför att det under de senaste åren har 

 
15 Enkätens resultat redovisas inte för kommuner med bara en högstadieenhet. 
16 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger 
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns 
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. Vid negativa påståenden gäller omvänt 
förhållande. 
17 Elever som i elevenkäten svarade att påståendet att ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag 
behöver det” ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra”. 
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pågått ett arbete med att ge eleverna rätt stöd, utveckla lärmiljöerna, ge alla elever det 
stöd och den stimulans de behöver i vardagen samt att göra extra anpassningar för de 
elever som har det behovet. Insatserna har varit av olika slag, till exempel 
tvålärarsystem, flera pedagoger undervisar i flera klasser med sin ämneskompetens 
och undervisning i mindre grupper.  

Skolchefen menar att det kan ifrågasättas om alla elever i Vansbro får det särskilda 
stöd som de behöver. Hon menar att alltför många elever får en insats i form av 
elevassistent. De brister som skolchefen ser kan handla om brister i kunskap hos 
personalen, avsaknad av stödfunktioner inom elevhälsan eller att personalen inte 
samarbetar kring eleven. Vansbro kommun har ett stort antal resurspersoner/ 
elevassistenter som är koppade till en eller flera elever. En del resurspersoner gör ett 
gott arbete och eleven får det stöd som krävs, då samverkan med lärare och övrig 
elevhälsa fungerar bra. För andra elever leder inte stödet från elevassistent till ett 
utvecklat lärande eller så utgör inte insatsen ett adekvat stöd varken kunskapsmässigt 
eller socialt. Rektorerna och representanter för elevhälsan menar att det har varit så 
mycket fokus på socialt stöd att stödet för elevernas kunskapsutveckling har brustit. Av 
avgörande betydelse för en positiv utveckling av kunskapsresultaten är en hög andel 
behöriga lärare, därom är respondenterna eniga. Skolchefen framför att detta kommer 
att förändras efter läsårsskiftet, då avsevärt färre elevassistenter kommer att finnas i 
verksamheten. Hon menar att rektorerna idogt har arbetat med att höja den 
pedagogiska diskussionen, förbättra lärmiljöerna och att strategiskt personalplanera. 

Rektorerna menar att elever i huvudsak får särskilt stöd. På alla enheter får eleverna 
emellertid inte det särskilda stöd som de behöver. Om det saknas kompetens brister 
stödet. Det kan handla om avsaknad av specialpedagogisk insats i allmänhet eller 
tillgång till personal med spetskompetens. En elevgrupp som lyfts fram är elever med 
språkstörningar. En annan är elever med sociala svårigheter och som oftast får ett stöd 
i form av elevassistent utan egentlig kompetens att möta elevernas behov. På en enhet 
finns det en särskild undervisningsgrupp för elever med stora behov av annan lärmiljö 
än den som kan erbjudas i den ordinarie undervisningsgruppen. Även i denna grupp 
arbetar primärt assistenter. 

Flera elever har sin bakgrund i ett annat land och ju äldre eleverna är när de kommer 
till Sverige desto mer stöd behöver de för att klara målen för utbildningen. I intervjuer 
med lärare framgår att dessa elevers behov inte alltid kan mötas. Studiehandledning 
ges i begränsad omfattning, men läromedel på modersmålet kan erbjudas genom 
inläsningstjänst. I de fall det inte finns studiehandledare att tillgå eller inlästa läromedel 
kan lärare i svenska som andraspråk fungera som stöd, annars får ordinarie lärare ge 
stöd så gott det går. 

Att utveckla lärmiljöerna pedagogiskt, socialt och fysiskt är ett prioriterat mål för alla 
verksamheter från förskola till åk 9, säger skolchefen. Av den ännu inte beslutade 
kvalitetsrapporten för läsåret 2018/2019 framgår att SKUA18-handledare har handlett 
personal vi varje skolenhet i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. En annan 
satsning har gällt ”specialpedagogik för lärande”. Alla lärare vid samtliga skolenheter 
har deltagit i en kompetensutvecklingssatsning som syftade till ”att skolan ska få en 

 
18 SKUA-språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
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mer inkluderande elevsyn med hjälp av kollegialt lärande”.19 Ytterligare satsningar har 
handlat om traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande. I intervjuer framgår 
att dessa insatser har varit viktiga för lärarnas syn på sin roll som pedagoger. Lärarna 
påtalar dock vikten av att insatserna följs upp. Det går inte bara att skicka personalen 
på olika kurser och tror att det direkt får positiva konsekvenser i verksamheten. I 
intervjuer med lärare och elevhälsans representanter framgår rektors betydelse för att 
arbetet på enheterna ska utvecklas i önskvärd riktning. Rektorer och skolchef menar att 
det finns mer att göra för att ge rektor goda förutsättningar att leda det pedagogiska 
arbetet. Rektorerna har arbetsuppgifter som utan tvekan skulle kunna utföras av andra 
professioner, menar både skolchef och rektorerna själva. 

De förutsättningar som lokalerna ger skiljer sig åt mellan skolenheterna. På några 
enheter upplevs lokalerna vara väl anpassade för ändamålet, medan de på andra 
enheter är bristfälliga. Även kommunalrådet har vid verksamhetsbesök sett brister. Det 
kan vara särskilt svårt att möta de behov som vissa elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har beträffande en lugn miljö fri från störande intryck. 
Skolchefen menar att ett aktivt arbete med att NPF-säkra arbetsmiljön för eleverna har 
gjorts på högstadiet. 

Digitaliseringen av skolan i Vansbro har påbörjats. Elever i årskurs 6-9 har tillgång till 
egen Chromebook. I lägre årskurser finns datorer som lärare kan boka sig för. 
Intervjuade lärare menar att tillgången är alldeles för liten. På vissa enheter har det 
också varit svårt att få tillgång till digitala hjälpmedel för elever som behöver det som 
särskilt stöd. 

Bedömning 

Vi konstaterar att Vansbro kommun driver ett utvecklingsarbete för att stärka den 
pedagogiska lärmiljön och för att flytta fokus från insatser på individnivå till insatser på 
grupp- och organisationsnivå. Omställningen är mycket viktigt och i linje med 
skollagens krav på hur stöd ska ges. Vi bedömer att rektors roll i denna utveckling är 
av stor betydelse för att omställningen ska kunna genomföras. Huvudmannen ska tillse 
att rektor har förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet och verka för att 
utbildningen utvecklas. 

Vi bedömer att alla elever inte får det särskilda stöd som de har rätt till och tänker då 
särskilt på elever med stora behov, som behöver insatser av kompetenser som inte 
elevassistenter har. 

4.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap. 
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå 
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för 
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får 
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 

 
19 Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 2018/2019, sid 18 (ej beslutad) 
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huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

Huvudmannen har fastställt ett dokument som reglerar huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete för förskola och skola i Vansbro kommun.20 Dokumentet inleds med 
hänvisning till skollagens skrivning om det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet ska 
bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå. I ett årshjul redovisas när i tiden 
uppföljningar och analyser ska göras per nivå, från individ över klass och enhet till 
huvudman. Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning delegerat till skolchefen att 
besluta om åtgärder vid brister i enlighet med 4 kap. 7 § skollagen.21 

På enhetsnivå utgår kvalitetsarbetet från de statliga målen och kommunens strategiska 
mål. Självskattning av verksamheten ska göras på varje enhet utifrån BRUK22 i 
läroplanens alla delar. Uppföljningen görs i enhetsplaner, i vilka ingår ”pedagogiskt 
bokslut” där skolans resultat och analys och åtgärder för fortsatt utveckling utifrån 
resultaten redovisas. 

Dokumentationen på huvudmannanivå ska innehålla ”sammanfattning och händelser 
av betydelse för måluppfyllelsen”, det vill säga uppföljning av fortbildningsinsatser, 
resurser och övrigt som påverkat måluppfyllelsen. Information om resultat och 
måluppfyllelse, screeningresultat (diagnoser) i alla årskurser och på alla skolor, antal 
kränkningsärenden under året samt måluppfyllelse i alla ämnen och alla årskurser ska 
ges. Enheternas självskattning ska också finns med i huvudmannens dokumentation 
liksom analys av förbättringsområden samt beslut om förbättringsåtgärder.  

Kommunalrådet konstaterar att huvudmannens styrdokument för det systematiska 
kvalitetsarbetet sannolikt behöver omarbetas och att det arbetet görs inom ramen för 
Skolverkets satsning ”Nyanländas lärande”. Modellen för det systematiska 
kvalitetsarbetet har förändrats och förbättrats under de senaste åren, enligt skolchefen. 
En ny modell för kvalitetsarbete är under utveckling vid tiden för granskningen. Dock 
har ingen avstämning gjorts med politiken om arbetsgång eller dialog. 

Utvecklingsarbetet har bedrivits i skolledningsgruppen med stöd av externa konsulter, 
bland annat från STRATSYS23. Arbetet har inte kunnat bedrivas som planerat under 
2019, utan projektet är förlängt fram till sommaren 2020, enligt skolchefen. Rektorerna 
menar att de har fått betydande stöd i utvecklingen av kvalitetsarbetet. Nu gäller det att 
involvera lärarna i detta arbete, menar de. Som en del i utvecklingsarbetet har ett 
digitalt stöd arbetas fram inom ramen för STRATSYS. Rektorerna har idag tillgång till 
systemet och kvalitetsarbetet för läsåret 2019/2020 kommer att bedrivas digitalt. Ingen 
av de intervjuade lärarna har ännu tillgång till systemet, men de känner till att det är på 
gång. Skolchefen pekar på betydelse av arbetssätt som ger effekt på 

 
20 ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för skola och förskola i Vansbro kommun”, reviderad 
2017-10-18, vid tiden för granskningen var dokumentet under revidering 
21 Delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2015-01-13, § 28, reviderad av 
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 26, punkt 30.1 
22 Bruk är ett verktyg för självskattning som kan användas i kvalitetsarbetet. Självskattningen ger insikt om 
vilken grad av måluppfyllelse och vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella 
styrdokumenten. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/bruk-
--verktyg-for-sjalvskattning, 2020-03-23 kl. 10:30 
23 Stratsys är ett molnbaserat verktyg för effektiv strategisk planering. Se www.stratsys.com 
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utvecklingsprocesserna och som upplevs tydligt och enkelt av personalen. Fortfarande 
är analysen och åtgärder utifrån analysen ett utvecklingsområde, liksom rapporterna till 
den politiska nivån. Både kommunalråd och utskottets ordförande menar att 
kvalitetsarbetet måste fokusera mycket mer på analys och åtgärder. De framför också 
att det förefaller vara oklart var ansvaret för olika frågor ligger. Inte sällan tas frågor upp 
i utskott och kommunstyrelse som inte hör hemma där. Rektorerna kan känna igen sig i 
detta. Representanter för huvudmannen upplevs ibland lägga sig i frågor av ren 
verksamhetskaraktär. Rollerna måste klargöras, menar de. 

Förutom i skriftlig rapport redovisas enhetsplanerna för den politiska nivån vid två 
dialogmöten per år. Syftet är att ge politikerna en bild av hur respektive skolenhet 
fungerar och att politikerna ska kunna styra verksamheten genom att uttrycka 
prioriteringar och inriktningar.24 Tanken är att politikerna ska ha läst igenom 
rapporterna inför dialogerna och att fokus ska ligga på de frågor som uppstår. 

Utifrån vad som framkommer i enheternas planer och i dialog mellan verksamhet och 
politisk nivå sammanställs huvudmannens kvalitetsrapport benämnd ”Dokumentation 
av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola – 2017/2018”25, vilken godkänns av kommunstyrelsen26. I rapporten 
redovisas kunskapsresultat för det föregående läsåret både vad gäller nationella prov i 
årskurs tre, sex och nio samt betyg i årskurs sex och nio. Statistik presenteras med 
hjälp av SKR:s sammanställningar i Kolada. Förhållandet mellan flickor och pojkars 
måluppfyllelse redovisas. Orsakerna till resultaten kommenteras och till viss del 
analyseras. I slutet av rapporten redovisas utvecklingsområden att arbeta vidare med. 

Elevernas kunskapsutveckling ska följas upp kontinuerligt av lärarna och i det digitala 
systemet Dexter, enligt årshjulet, två gånger per termin. I samband med redovisningen 
i Dexter genomförs klasskonferenser, varefter resultaten analyseras. I 
kvalitetsrapporterna för läsåret 2017/201827 och 2018/201928 framgår att alla lärare inte 
dokumenterar i Dexter. Systemet uppfattas som föråldrat och krångligt. Ett nytt system 
ska upphandlas, enligt skolchefen. 

Inom två rektorsområden har rutinen för uppföljning av elevernas kunskapsresultat 
förändrats på så sätt att rektor och elevhälsans representanter varje vecka i ett rullande 
schema lyfter upp en klass för särskild uppföljning. Ansvariga lärare deltar också. 
Rektorer, lärare och elevhälsans representanter upplever att systemet fungerar mycket 
bra och flera respondenter menar att detta arbetssätt kommer att ha påverkan på 
måluppfyllelsen. 

Elevernas kunskapsutveckling på högstadieenheten följs också upp, men fokus ligger 
alltid på att eleverna ska nå kunskapskraven i alla ämnen, sällan eller aldrig på att 
eleverna har rätt att utvecklas så långt som möjligt. 

 
24 Se ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för skola och förskola i Vansbro kommun” 
25 Vid tiden för granskningen pågick arbetet med dokumentationen för 2018/2019 
26 KS 2019-05-14  KS § 75 
27 ”Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 2017/2018”, sid 26 
28 Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 2018/2019, sid 27 (ej beslutad) 
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4.3.1 Åtgärder 

Skolchefen redovisar att kvalitetsarbetet fångar de områden med låg måluppfyllelse. 
Tillsammans i skolledningen29 fattas beslut om vilka områden som ska prioriteras i ett 
kommunalt perspektiv och vilka områden som varje enhet ska arbeta vidare med. 

Under dialogmöten med politiken, som genomförs två gånger per år, redovisas dels vid 
första tillfället uppföljning och måluppfyllelse utifrån läroplanen, dels vid anda tillfället 
uppföljning och måluppfyllelse utifrån kommunens strategiska plan.  

Under året har skolchefen arbetat med att säkerställa tid och utrymme för det 
pedagogiska ledarskapet. Efter en inventering av rektorernas arbetsuppgifter 
konstaterades att de saknar eller får dåligt stöd från stödfunktionerna i kommunen. För 
att förbättra det har samtal förts med stödfunktionerna för att hitta goda rutiner och 
gemensamma förbättringsåtgärder.  

Ovan i rapporten har framgått vilka åtgärder som har vidtagits genom stöd från 
Skolverket och SPSM samt annan kompetensutveckling för att bättre kunna möta de 
behov som eleverna på skolan har. 

Bedömning 

Vi bedömer att Vansbro kommun på enhets- och huvudmannanivå följer upp elevernas 
kunskapsutveckling. Vi anser dock att kvalitetsarbetet brister vad gäller djupanalys och 
inte minst fokus på åtgärder att vidta. Den senaste kvalitetsrapporten på 
huvudmannanivå lyfter fram utvecklingsområden på lång och på kort sikt, men det 
framgår inte vilka åtgärder som behöver genomföras, vem som ansvarar, hur 
åtgärderna ska finansieras eller hur uppföljning ska genomföras. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är ett avgörande instrument i kommunstyrelsens styrning av 
grundskolan. 

Att ett utvecklingsarbete för att stärka en systematisk uppföljning av målen för 
grundskolan pågår ser vi positivt på. Arbetet bör fortsätta och även inbegripa den 
politiska nivån. 

5 Slutsats och rekommendationer  

Vi bedömer att det finns brister i huvudmannens styrning av grundskolan, även om det 
vidtas åtgärder både för att tillförsäkra eleverna i grundskolan en god utbildning och för 
att elever i behov av särskilt stöd ska få det. Det systematiska kvalitetsarbetet är under 
utveckling. Kommunstyrelsen bör i högre grad utgå ifrån det systematiska 
kvalitetsarbetet i sin styrning av grundskolan. 

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunstyrelsen 

 ska besluta om fördelning av resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
elevernas olika förutsättningar och behov. (6 kap. 38 § 1 p KL. och 2 kap. 8 b § 
SkolL) 

 
29 skolchef och rektorer 
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 ska tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser, som främst arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande vid samtliga skolenheter. (2 kap. 25 § SkolL) 

 ska tillse att alla elever i behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver. (3 
kap. 7 § 3 st. SkolL) 

 ska fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt vad gäller att 
kvalitetsarbetet ska bedrivas så att underlag och analys kommer huvudmannen 
till del så att adekvata åtgärder kan vidtas om det finns brister i verksamheten. 
Huvudmannen bör också ta ett större ansvar för kvalitetsarbetets inriktning 
utifrån vad som på aggregerad nivå framkommer av enheternas kvalitetsarbete. 
(4 kap. 5 och 7 § SkolL) 

 bör göra en översyn av fördelning per förvaltningsområde av Migrationsverkets 
generalschablon. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Joakim Nertyk   
Verksamhetsrevisor, specialist 
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dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
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Härmed avsäger jag mig alla mina förtroendeuppdrag i Vansbro kommun.  

- Ledamot kommunfullmäktige 

- Andre vice ordförande kommunfullmäktige 

- Ledamot demokratiberedningen 

- Ombud till årsstämma Äppelbovind 

- Ersättare valberedning 

- Ersättare jävsnämnden 

 

 

 

_______________________________________ 

Gustav Tällberg                  Uppsala, 30 juli 2020 

 

 

 

 

 



BESLUT

Dnr:

1/1

2020-08-06

201-13243-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
3 augusti 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vansbro
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Leif Nilsson
Ny ersättare: Margareta Lisspers
Avgången ledamot: Gustav Tällberg

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vansbro

Ledamot Ersättare

Stina Munters
Lars-Olov Liss
Anneli Hultgren
Uwe Weigel
Annika Simm Eriksson
Leif Nilsson *
Gunilla Munters
Anders Lundin

1. Lovisa Berglund
2. Michael Eriksson
3. Anders Karlsson
4. Margareta Lisspers *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84 
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen

Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti



Bevis
2020-08-06 201-13243-2020

Leif Nilsson
GRÅNÄS 6
78692 DALA-JÄRNA

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 
3 augusti 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Centerpartiet
Kommun: Vansbro
Valkrets: Vansbro

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Helle Bryn-Jensen

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut



Bevis
2020-08-06 201-13243-2020

Margareta Lisspers
NORET 51
78692 DALA-JÄRNA

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
3 augusti 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Centerpartiet
Kommun: Vansbro

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Helle Bryn-Jensen

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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                        KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Interpellation
om att hindra ledamöter rätten till deltagande i ett KF-möte!

Innan KF-mötet för den 15 juli informerade KF-ordförande Uwe Weigel (C) med en skrivelse till 
partiernas gruppledare att han hade beslutat att han ” tillåter inget deltagande på distans eftersom vi 
inte klarar av att säkerställa lagkravet för deltagandet på distans. Detta felaktiga påstående ledde till 
att Kommunpartiet med KF-ledamoten Wahan Harutun och Grazyna Björklund medvetet uteslöts att 
delta i ett viktigt möte då vi hade för avsikt att yrka på ej beviljad ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Jag som gruppledare hade tagit de nödvändiga åtgärder som begärdes för ett deltagande och hade 
fått försäkrat att det inte fanns något hinder för att delta i ett distansmöte.

Med anledning av ovan nämnda fakta undrar jag varför kommunpartiets förtroendevalda inte fick 
delta vid mötet och vilka är ”vi” som Weigel skriver om?

Wahan Ohaness Harutun Grazyna Björklund
Nås, Dala Järna, Vansbro och Äppelbo.

Vansbro den 2020 -09 - 06

mailto:wahan1@telia.com
mikgra0218
Skrivmaskin
5.



Kommunpartiet partipolitiskt obundet för kommunens bästa
Mossvägen 4, 780 50 Vansbro. e-mail: wahan1@telia.com. Tel: 0281-719 25, 070-341 04 19.

Motion #1, 2020-09-27

Innan KF-mötet för den 15 juli informerade KF-ordförande Uwe Weigel (C) med en skrivelse 
gruppledarna bland annat att ” Jag (Weigel) tillåter inget deltagande på distans eftersom vi inte klarar 
av att säkerställa lagkravet för deltagandet på distans” detta felaktiga påstående ledde till att KF-
ledamoten Wahan Harutun och Grazyna Björklund medvetet uteslutandes att delta i ett viktigt möte 
då vi hade för avsikt att yrka på ej beviljad ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Jag som gruppledare hade tagit de nödvändiga åtgärder som begärdes för ett deltagande och hade 
fått försäkrat att det inte fanns något hinder för att delta i ett distansmöte.

Med anledning av ovan nämnda fakta undrar jag varför kommunpartiets förtroendevalda inte fick 
delta vid mötet.

mailto:wahan1@telia.com


Interpellation om distansdeltagande vid fullmäktiges sammanträden 
Svar på interpellation från Wahan Harutun, kommunpartiet om deltagande på distans 
vid fullmäktiges sammanträde. (KF2020/29)

På grund av den rådande pandemin har kommunfullmäktige genom nämdsreglementen 
och fullmäktiges arbetsordning öppnat upp för möjligheten till distansdeltagande vid 
kommunala sammanträden. I fullmäktiges arbetsordning har följande tillägg gjorts 
(2020-04-26):

Deltagande på distans(KL 5:16)

§11 Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före 
sammanträdet anmäla detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.

Många möten och sammanträden har under den pågående pandemin genomförts med 
digitalt deltagande. 

När någon eller några ska delta på distans vid ett möte, så tillstöter en del problem. 
Enligt kommunallagen får sammanträde endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Det innebär att bild och ljud måste överföras utan störningar till och från 
samtliga deltagare, såväl de som befinner sig i lokalen, som de som sitter på distans. 
Faktorer som påverkar detta är sammanträdesrummets storlek, antalet deltagare på 
distans, distansdeltagarnas utrustning, uppkoppling och vana att hantera utrustningen. 
Det skulle till exempel kunna vara förödande om någon distansdeltagare tappar 
kontakten när församlingen går till beslut. Eller att ljudet blir dåligt med ekoeffekter, 
eller andra störningar när en deltagare på distans gör ett debattinlägg.

För att distansdeltagande ska kunna fungera i en större församling krävs bild- och 
ljudanläggning av god kvalitet. Något som således måste införskaffas. Kanske behövs fler 
kameror för att alla ska kunna se varandra. Mikrofoner och högtalare måste fungera så 
att det inte blir rundgång. För att eliminera eventuella tekniska problem behöver man 
ha teknisk personal på plats. 

Man kan konstatera att det finns en betydande risk att något går fel. Dels kan det handla 
om att beslut inte fattas på ett juridiskt hållbart sätt. Dels kan det handla om att 
teknikstrul förlänger sammanträden, vilket inte är önskvärt då kostnaden för ett 
fullmäktigesammanträde uppgår till drygt 10 000 kronor per timme.

Fullmäktige har i arbetsordningen gett ordförande rätten att avgöra om närvaro får ske 
på distans, varför ordförandens beslut i frågan gäller.

Interpellanten ställer frågan vilka ”vi” avser i den skrivelse som gick ut inför fullmäktiges 
sammanträde i juli. Skrivningen syftar på Vansbro kommun.

Uwe Weigel
Kommunfullmäktiges ordförande



Kommunpartiet partipolitiskt obundet för kommunens bästa
Mossvägen 4, 780 50 Vansbro. e-mail: wahan1@telia.com. Tel: 0281-719 25, 070-341 04 19.

                        KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Interpellation. Angående ärendet skolchefen.

Den senaste tiden kunde vi i tidningen Falu-Kuriren läsa intervjuer och uttalanden av Ks ordförande 
och någon i KSAU sittande allianspolitiker och kunde konstatera allt annat än sanning och 
konstruktivt ledningsansvarstagande, men mycket tystnad, smutskastning i form av förnedrande 
uttalanden och rädsla för beslutstaganden på bekostnad av arbetsmiljöklimatet och demokratin.

Vilka är problemen gällande skolchefsärendet som har behandlats i flera månader utan att komma 
till ett beslut?

och

Vad är anledningen till kommunstyrelsens kränkande behandlingssätt av skolchefen?   

Wahan Ohaness Harutun
Nås, Dala Järna, Vansbro och Äppelbo.

Vansbro den 2020 -09 - 010

Motion #2, 2020-09-10

mailto:wahan1@telia.com


Kommunpartiet partipolitiskt obundet för kommunens bästa
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VANSBRO KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2020 -09- 74
Interpellation ang sågverksmuséet

Undertecknad vill ha svar från den som ansvarar för sågverksmuséet vad det

finns för planer.

Det ha nu legat nerpackat i nästan 5 år och många kommuninnevånare undrar

varför och även jag, vad ska det bli?

Jag mottar tacksamt svar på nästa kommunfullmäktige.

2020-09-14

Nils-Erik Edlund,s-ledamot



Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 173 Ärende KS 2020/743

Strategisk plan 2021-2023 (budget)

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
A. Fastställer kommunens strategiska mål
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 
kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet
2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv 
utveckling
3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje
4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi
 
B. Anslår driftbudget för 2020 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 1 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr
- Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.
 
C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 
 
D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2021
 
E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2021-2023 får inte 
överstiga 200 mkr 
 
F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 
 
G. Borgensramar får uppgå till 
- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr
- Vansbro Teknik AB 155 mkr
- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr 

mikgra0218
Skrivmaskin
6.



Protokollsutdrag Sida 2 (4)
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr
- Inlandståget AB 500 tkr
 
Kommunfullmäktige beslutar att när ny prognos över nivån på statsbidragen 
för 2021 har inkommit tas ny ställning till driftbudgeten för 2021.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ekonomichef får i uppdrag att 
genomföra de tekniska justeringar som behövs.

Ärendet
Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan 2021-2023.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
A. Fastställer kommunens strategiska mål
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 
kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet
2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv 
utveckling
3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje
4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi
 
B. Anslår driftbudget för 2020 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 1 500 tkr
- Brandkåren i Norra Dalarna 9 054 tkr
- Jävsnämnden 88 tkr
- Överförmyndare 1 300 tkr
- Revisionen 597 tkr
- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen.
 
C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 
 
D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2021



Protokollsutdrag Sida 3 (4)
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

 
E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2021-2023 får inte 
överstiga 200 mkr 
 
F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 
 
G. Borgensramar får uppgå till 
- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr
- Vansbro Teknik AB 155 mkr
- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr 
- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr
- Inlandståget AB 500 tkr
 
H. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ekonomichef får i 
uppdrag att genomföra de tekniska justeringar som behövs.
 
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
 
Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att när ny 
prognos över nivån på statsbidragen för 2021 har inkommit tas ny ställning 
till driftbudgeten för 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandens förslag under bifall eller avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Omröstning begärs.
 
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för avslag till ordförandens förslag.
 
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Anneli Hultgren (C),  Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson 
Berglund (KD), Pär Skagerling (M), Dick Bergkvist (KD), Lars-Olov Liss 
(C) och Stina Munters (C).
 
Avstår gör Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Kurt-
Lennart Karlsson (V) och Nils-Erik Edlund (S).
 
Med röstsiffrorna 7 ja och 4 avstår röstar kommunstyrelsen enligt 
ordförandens förslag.
 



Protokollsutdrag Sida 4 (4)
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag under bifall eller 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
 

Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-12
Förslag till strategisk plan 2021-2023
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2020-09-12 KS 2020/743 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Strategisk plan innehållande budget och plan för perioden 2021-
2023 och investeringsplan 2021-2022 

Rekommendation till beslut 
 

A. Fastställer kommunens strategiska mål 

 

1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, 

där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har en hållbar och positiv ut-

veckling 

3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 

känner engagemang och arbetsglädje 

4. Ekonomi (finansiella mål) - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

 

B. Anslår driftbudget för 2020 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 1 500 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna (VDUF)     9 054 tkr 

- Jävsnämnden        88 tkr 

- Överförmyndare        1 300 tkr 

- Revisionen  597 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

 

C.  Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 

 

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2021 
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E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2021-202-31 får inte överstiga 200 

mkr 

 

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 

 

G. Borgensramar får uppgå till 

- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr 

- Vansbro Teknik AB 155 mkr (tidigare 135) 

- Dala Vatten och Avfall AB   30 mkr 

- Brandkåren Norra Dalarna    40 mkr 

- Inlandståget AB 500 tkr 

 

H. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ekonomichef får i uppdrag att ge-

nomföra de tekniska justeringar som behövs. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan 2021-2023, redovisas i bi-

laga. 

Beslutsunderlag 

Strategisk plan 2021-2023 

 

Beslutet expedieras till : 

Ledningsgruppen 

Ekonomer Veronica Enström, Elin Israelsson, Marcus Kock 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 verksam-
heten 

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 verksamhetsplan 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, 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 kommer en översyn av styrmodellen genomföras vilket kan föranleda vissa 

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. 

 

 

Diagram 1 – Realt skatteunderlag per invånare 



5 

(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 ut i 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. 
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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. 

  

 
Kommunfullmäktige 

31 ledamöter 

Valnämnd 

Revision 

Överförmyndare 

Jävsnämnd 

Kommunstyrelsen 
11 ledamöter 

Tillfälliga beredningar 

Tillfälliga beredningar 

Demokratiberedning 

Vansbro Teknik AB 
100 % 

 

Dala Vatten och  
Avfall AB 

25 % 
 

Brandkåren Norra  
Dalarna 

20 % 
 

Stiftelsen Vansbrohem 
100 % 

 

 
Äldreomsorg 
Individ- och familjeomsorg 
Omsorg om funktionshindrade 
Hälso- och sjukvård 
Sysselsättningsåtgärder 
Bosättnings- och 
etableringssamordning 

 

 
 
För- och grundskola 
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 
Fritidsgård 
Simhall och gym 
Bibliotek och kultur 

 

 
Gata och park 
Miljöenhet 
Plan- och byggenhet 
Sotning 
Bostadsanpassning 
Vansbro fiber 
Markförvaltning 
Kollektivtrafik 

 

 
Näringsliv, utveckling, 
föreningsbidrag 
Turism 
Kommunkansli 
Fastighetsförvaltning 
Lokalvård 
Vaktmästeri 
Kost 

 

Socialt stöd och omsorg 

Utbildning, kultur och fritid 

Samhällsbyggnad 

Kommunkansli och intern 

service 
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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 



15 

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

fler högavlönade i regionerna än i kommunerna. 

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 

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta drab-

bar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också skatteunderlaget, trots de åtgärder 

som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. 

I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas – direkt eller indirekt – av aviserade och beslu-

tade åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. Ett av dessa får 

betydande inverkan på skatteunderlaget redan 2019, vilket försvårar jämförelser av olika pro-

gnoser mellan prognosmakare och över tid. Det gäller möjligheten för enskilda näringsidkare 

och handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiserings-

fond när de deklarerar för 2019. Åtgärden syftar till att förbättra små företags likviditet, men be-

räknas sänka 2019 års skatteunderlag med över en procent. Därmed sjunker skatteunderlagets 

ökningstakt 2019 till lite mer än hälften av ett historiskt genomsnitt. Eftersom regionernas och 

kommunernas bokslut för 2019 är klara beräknas detta istället minska skatteinkomsterna i boks-

luten för 2020 med cirka 9 miljarder kronor. Beloppet ska återföras till beskattning de påföljande 

6 åren. I proposition 2019/20:151 skrev regeringen ”Förslaget får (dock) effekter för kommuner-

nas årliga resultat. Regeringen avser att justera för dessa effekter”.  

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 start av LSS-gruppbo-

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

kommunens skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag positivt men syns även genom 

ökade kostnader inom framförallt funktionshinderområdet. 

Vid beräkning av kommunens skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag har SKRs cir-

kulär 20:28 använts.  
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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 
nära 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. 
 

 

Källa: Kolada 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Skatteintäkter 288 073 287 140 295 453 303 915 308 547

Inkomstutjämning 102 369 101 433 103 795 106 803 108 956

Kostnadsutjämning* 27 759 26 760 26 665 26 578 26 499

Regleringspost 6 953 14 757 13 437 11 539 10 121

LSS-utjämning -8 309 155 155 154 154

Slutavräkning 2019 korrigering -1 460

Slutavräkning 2020 -2 499

Aviserat för 2020 12 335

Prognos periodfond 1 180

Justering KF juni 2020 pga BRAND

Summa intäkter 426 401 430 245 439 505 448 989 454 277

Fastighetsavgift 13 930 15 929 15 929 15 929 15 929

Summa  440 331 446 173 455 434 464 918 470 206

Skatteintäkter 284 114 287 140 295 453 303 915 308 547

Generella statsbidrag och utjämning 156 217 159 034 159 981 161 003 161 659

*) 
Inkl 7 500 tkr 2020 för justering i utjämningssystemet, redovisas separat i budgettabellen

Enl cirk 20:32
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Resursfördelningsmodellen i Vansbro kommun baseras på senast antagen budget som sedan just-

eras 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

KS förfogande - IFO -1 200

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

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

VDUF -800

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 -100

Summa -401 156 -399 195 -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 -435 106 -442 786 -458 432

Skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag 422 067 446 173 455 434 464 918

Extra statsbidrag flyktingmottagnade 3 341

Nytt utjämningssystem 7 500

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 9 303 10 768 4 552



19 

 

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 -2 954 -3 509 -1 742 

 

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 3 500 5 393 

 

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 605 129 7 

 

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 543 213 -87 

 

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 2019-12-31: 114 mkr) 

Vansbro Teknik AB 135 mkr  (varav utnyttjad borgen 2019-12-31: 119 mkr) 

Dala Vatten och Avfall AB   30 mkr  (varav utnyttjad borgen 2019-12-31: 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 2019 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 för 2020 är mycket osäker på grund av rådande situation kring corona-pandemin men 

under förutsättning av att resultatet 2020 uppgår till budget, + 1 744 tkr kommer återställning av 

underskott påbörjas. 

 

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 9 303 10 768 4 552

Att återställa 28,8 mkr

Återstår att återställa 27 097 17 794 7 025 2 473
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Bilagor 

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. 
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 2017 2018 2019 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 32 32 32 

 

  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, index1 0,344 0,341  

 

 

 

 

 

1 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 
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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
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 179 Ärende KS 2020/799

Investering av truck till spårsvetsutbildning

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 100 000 kr 
avsätts i investeringsmedel för inköp av truck till Lärcentrums 
spårsvetsutbildning. Investeringen är intäktsfinansierad och därmed inte en 
del av de årliga 17 miljoner som fullmäktige avsätter och 
budgetkompenseras därmed inte.

Ärendet
Lärcentrum har behov av att köpa en truck till verksamheten vid 
undervisningslokalen för spårsvets. För att undervisningen ska kunna 
bedrivas behövs en truck för tunga arbe-ten som är ett frekvent inslag i 
verksamheten. Den truck som använts tidigare har gått sönder och det 
senaste året har lyfthjälp köpts in från lokal företagare och medfört extra 
kostnader.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
100 000 kr avsätts i investeringsmedel för inköp av truck till Lärcentrums 
spårsvetsutbildning. Investeringen är intäktsfinansierad och därmed inte en 
del av de årliga 17 miljoner som fullmäktige avsätter och 
budgetkompenseras därmed inte.

Beslutsunderlag
Tf. ekonomichef och skolchef, tjänsteutlåtande 2020-08-26
Ekonomisk kalkyl

mikgra0218
Skrivmaskin
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2020-08-26 KS 2020/799 

Tf Ekonomichef Veronica Enström 
veronica.enstrom@vansbro.se 

Utbildning, kultur och fritid 

Skolchef Marit Andersson 
marit.a.andersson@vansbro.se 

 

  

   

   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Investering av truck till spårsvetsutbildning 

Rekommendation till beslut 

100 000 kr avsätts i investeringsmedel för inköp av truck till Lärcentrums spårsvetsut-

bildning. Investeringen är intäktsfinansierad och därmed inte en del av de årliga 17 mil-

joner som fullmäktige avsätter och budgetkompenseras därmed inte.  

Ärendet 

Lärcentrum har behov av att köpa en truck till verksamheten vid undervisningslokalen 

för spårsvets. För att undervisningen ska kunna bedrivas behövs en truck för tunga arbe-

ten som är ett frekvent inslag i verksamheten. Den truck som använts tidigare har gått 

sönder och det senaste året har lyfthjälp köpts in från lokal företagare och medfört extra 

kostnader.  

Bakgrund 

Lärcentrum Vansbro bedriver genom Vansbro Järnvägsskola yrkeshögskoleutbildning 

inom spårsvets sedan 2008. Syftet med utbildningen är att utbilda personal för järnvägs-

underhåll. Varje år antas 30 elever för att genomföra den 13 månader långa utbild-

ningen. Beslut finns om ytterligare fem årskullar enligt tillstånd från Statliga Myndig-

heten för Yrkeshögskolan. 

Parallellt med yrkeshögskoleutbildningen bedrivs uppdragsutbildningar till järnvägsfö-

retag i form av grund- och fortbildningar. Denna del av verksamheten har succesivt ökat 

genom åren.  

Flytt av material inom lokalen kan göras manuellt med pallyft, dock behövs en truck när 

det för att stapla pallar, lossa leveranser från lastbilar, flytta och placera rälsmaterial 

från grusplanen utanför in till lokalen. Arbetet går inte att utföra utan truck då det är 

mycket tungt material som ska flyttas. 

Utbildningarna finansieras genom intäkter från Myndigheten för yrkeshögskola samt 

försäljning till företag.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Konsekvenser 

Utbildningen är i behov av en truck för det dagliga arbetet och för att utbildningen ska 

kunna genomföras. Ekonomiskt blir kostnaderna för ett köp av truck lägre än om man 

fortsättningsvis ska hyra en truck under de fem år som tillstånd finns att bedriva yrkes-

högskoleutbildningen. Arbetsmiljövinsten är stor då arbetet med det tunga järnvägs-

materialet omöjliggörs utan lyfthjälp. 

Slutsats 

Spårsvetsutbildningen har ytterligare fem årskullar framför sig. Det är en nödvändighet 

att ha tillgång till en truck i verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk kalkyl 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomichef Erik Mååg 

Ekonomer Elenor Andersson, Veronica Enström och Elin Israelsson 

Rektor Lärcentrum 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 183 Ärende KS 2020/766

Plan för Framtidens äldreomsorg

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta utarbetad 
plan för Framtidens äldreomsorg och att planen ska följas upp och revideras 
under första kvartalet 2023.

Ärendet
2018 fann kommunstyrelsens arbetsutskott ett behov av en långsiktig plan 
för äldreomsorgen och i mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta 
en politisk styrgrupp för framtagande av en lokal kvalitetsplan för vård och 
omsorg av äldre, som sedan ändrades till plan för framtiden äldreomsorg. 
Kommunstyrelsen fastställde därefter ett direktiv för utredningen som 
startade under 2020.
 
Av direktivet för utarbetandet har uppdraget inneburit ett fokus på områden 
som:
- Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg
- Förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser
- Serviceinsatser
- Översyn av boendeformer
- Användningen av välfärdsteknologi
 
Styrgruppen har haft förvaltningens stöd i arbetet genom en processledare 
och andra sakkunniga. För att medborgarna ska få inflytande över hur en 
framtida äldreomsorg ska se ut har styrgruppen använt medborgardialog 
som ett verktyg i form av remiss. Förslaget har lämnats ut på remiss till 
intresseorganisationer och politiska partier där de getts möjlighet att 
inkomma med synpunkter och förslag. Återrapporten med utarbetat förslag 
blev försenat på grund av den rådande coronapandemin vilket godkänts av 
kommunstyrelsen.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta utarbetad 
plan för Framtidens äldreomsorg och att planen ska följas upp och revideras 
under första kvartalet 2023.
 
Nils-Erik Edlund (S), Nall Lars-Göran (S) och Anneli Hultgren (C) yrkar 
bifall till ordförandens förslag.

mikgra0218
Skrivmaskin
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Socialt stöd och omsorg 2020-08-19 KS 2020/766
Socialchef Elisabeth Hekkala
elisabeth.hekkala@vansbro.se

Tel: 0281-75155

KOMMUNSTYRELSEN

Plan för framtidens äldreomsorg
Rekommendation till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta utarbetad plan för 
Framtidens äldreomsorg och att planen ska följas upp och revideras under första 
kvartalet 2023.

Ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har en plan för framtidens äldreomsorg utarbetats. 
Planen ska ses som en vägledning vid planerings- och utvecklingsarbete som rör 
äldreområdet. Planen ska även utgöra utgångspunkt i det årliga strategi- och 
budgetarbetet och är en angelägenhet för hela den kommunala förvaltningen och 
politiken.

Bakgrund

2018 fann kommunstyrelsens arbetsutskott ett behov av en långsiktig plan för 
äldreomsorgen och i mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en politisk styrgrupp 
för framtagande av en lokal kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre, som sedan ändrades 
till plan för framtiden äldreomsorg. Kommunstyrelsen fastställde därefter ett direktiv för 
utredningen som startade under 2020.

Av direktivet för utarbetandet har uppdraget inneburit ett fokus på områden som:
- Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg
- Förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser
- Serviceinsatser
- Översyn av boendeformer
- Användningen av välfärdsteknologi

Styrgruppen har haft förvaltningens stöd i arbetet genom en processledare och andra 
sakkunniga. För att medborgarna ska få inflytande över hur en framtida äldreomsorg ska 
se ut har styrgruppen använt medborgardialog som ett verktyg i form av remiss. 
Förslaget har lämnats ut på remiss till intresseorganisationer och politiska partier där de 
getts möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag. Återrapporten med utarbetat 
förslag blev försenat på grund av den rådande coronapandemin vilket godkänts av 
kommunstyrelsen.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Konsekvenser

Planen för framtidens äldreomsorg riktar sig till medborgare, politiker och personal i 
Vansbro kommun och ska ses som en vägledning vid planerings- och utvecklingsarbete 
som rör äldreområdet. Planen ska även utgöra utgångspunkt i det årliga strategi- och 
budgetarbetet och är en angelägenhet för hela den kommunala förvaltningen och 
politiken.

Planen redogör för nutida och bedömda framtida behov och förutsättningar samt pekar 
på utvecklingsområden och vad som behöver göras. 

För att planen ska utgöra den vägledning som den är avsedd till föreslås att den ska 
följas upp och revideras i dialog med berörda intresseorganisationer i början av varje ny 
mandatperiod. Nästa revidering bör därmed ske under början av år 2023.

Planen förevisades kommunstyrelsen 2020-08-11 vilket ledde till en förändring under 
punkten Boendeformer på sidan 19 med ett tillägg om att någon boendeform ska finnas 
i alla kommundelar.

Slutsats

Enligt direktivet har styrgruppen haft ett uppdrag att utarbeta en plan för framtidens 
äldreomsorg och vad planen ska innehålla. Av planen framgår även styrgruppen 
uppfattning om den framtida inriktningen. Planen i sin helhet kommer att utgöra en del i 
styrning, förändring och förbättring av kommunens äldreomsorg.

Beslutsunderlag

Direktiv för framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre
Förslag till plan – Framtidens äldreomsorg
Beslutet expedieras till:

Elisabeth Hekkala, socialchef

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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1 Inledning 

Denna plan för framtidens äldreomsorg riktar sig till medborgare, politiker och personal 
i Vansbro kommun. 

Planen för framtidens äldreomsorg ska:  

• Ses som en vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete i 
frågor som rör äldreområdet. Det årliga strategi och budgetarbetet ska ske med 
utgångspunkt från inriktningen i planen. 

• Planen redogör för nutida och bedömda framtida behov och förutsättningar 
samt pekar på utvecklingsområden och vad som bör göras.  

• Planen är en angelägenhet för hela den kommunala förvaltningen och i det 
strategiska arbetet inom kommunen.  

• Planen ska följas upp och revideras vid varje ny mandatperiod i dialog med 
berörda intresseföreningar. 

1.1 Bakgrund 

Kommunstyrelsen, KS, har tillsatt en styrgrupp bestående av sex ledamöter, med 
uppgift att ta fram ett förslag till ”Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre”. 
Styrgruppen har under arbetets gång ändrat namnet till ”Framtidens äldreomsorg”. 
Utifrån omvärldsförändringar med bland annat ett ökat antal äldre är det av vikt att 
utveckla äldreomsorgen för att motsvara och möta framtida krav. 

Den nationella utvecklingsplanen, som är den plan som finns för äldreomsorgen på 
nationell nivå för vård och omsorg om äldre,1 fokuserar på sex utvecklingsområden: 

1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 

2. Trygghet i boendet 

3. Den sociala omsorgen 

4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling 

5. Förebyggande arbete 

6. Personal  

På nationell nivå är det Den nationella utvecklingsplanen som ska ligga till grund för allt 
arbete med den kommunala äldreomsorgen. 

Äldreplanen, framtidens äldreomsorg består av två delar. Den första delen ansvarar 
förvaltningen för. I denna del presenteras bakgrundsfakta såsom lagar, nationella 
styrdokument, nationella mål för äldrepolitiken, aktuell forskning samt lokala 
styrdokument. Dessutom redovisas hur verksamheten i Vansbro fungerar och är 
organiserad idag. 

                                                
1 (SOU 2017:21) 
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För den andra delen ansvarar kommunstyrelsen och utsedd styrgrupp. Styrgruppens 
arbete ska utgå från den politiska viljeinriktningen, kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
samt nuläges- och omvärldsbevakning.  

1.2 Syfte 

Styrgruppen ska enligt KS beslut2 fokusera på områden som: 
 

- Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg 

- Förebyggande, hälsobefrämjande och rehabiliterande insatser 

- Serviceinsatser 

- Översyn av boendeformer 

- Användning av välfärdsteknologi  
 

Kommunfullmäktige, KF, har fastställt ett strategiskt mål som utgör grunden för 
äldreplanen: Vansbro kommun ska vara en attraktiv och trygg kommun, där 
medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet. En plan för framtidens 
äldreomsorg, ska hjälpa kommunfullmäktige att nå det målet.  

1.3 Genomförande  

Styrgruppens arbete har genomförts under våren 2020 genom ordinära sammanträden 
samt digitala sammanträden på grund av aktuell situation med Coronapandemi. I 
uppdraget med att arbeta fram en plan för äldreomsorgen ingick att genomföra en 
medborgardialog. Med anledning av Coronapandemin har detta ej gått att genomföra.  
Däremot har berörda föreningar och organisationer getts möjlighet att skriftligt lämna 
synpunkter på en framtida äldreomsorg i Vansbro kommun.  

Nationella styrdokument, forskningsrapporter samt goda exempel från andra 
kommuner har legat till grund för styrgruppens arbete. 

2 Äldreomsorgen i Vansbro idag 

2.1 Lagar och nationella styrdokument 

Hur äldreomsorg ska bedrivas styrs av lagar och nationella styrdokument.  

2.1.1 Lagar 

Här presenteras ett urval av lagar och förordningar som styr äldreomsorgen 

- Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453)   

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30)  

- Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659)  

                                                
2 KS § 182, Ärende KS 2019/898 
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- Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.   

- Lag om (1997:736) om färdtjänst  

- Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS 
 

Socialtjänstlagen, SoL, är den lagstiftning som anger kommunens ansvar för 
äldreomsorgen. SoL är en ramlag. Ramlag innebär att det är vissa ramar som styr men 
att kommunen inom dessa ramar kan utforma äldreomsorgen utifrån sina 
förutsättningar och ambitioner. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får 
det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstens omsorg om äldre ska syfta till 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

Vidare säger SoL: 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. I Vansbro kommun utgör kommunstyrelsen socialnämnd. 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor erbjuds goda bostäder och ska 
därutöver erbjuda, dem som behöver, stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 
service, som till exempel matdistribution och hjälp att handla. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd.  

Kommunen kan även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst 
behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har 
behov av att bryta oönskad isolering. 

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.  

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 
äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 
verksamhet på detta område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka 
med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. 

Hälso- och sjukvårdslagen säger bland annat när det gäller kommunens ansvar att 
kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av 
kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i SoL.  

2.1.2 Nationella styrdokument 

Här presenteras ett urval av nationella styrdokument som kommer att påverka 
planeringen av framtidens äldreomsorg.  

- Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21, se 
sid 4) 

- Effektiv vård (SOU 2016:2) 
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- God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53) 

- Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 
2016/17:106) 

- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

- Nationell strategi för demenssjukdom. Underlag och förslag till plan för 
prioriterade insatser till år 2022. 

- Nationella mål för funktionhinderspolitiken (prop 2016/17:188) 

- Bostäder att bo kvar i SOU 2015:85) 

- Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre, DS 2017:68 

- Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:12 

 

De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av strukturella 
förändringar till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. Nationella 
analyser uttrycker en enighet i detta. Socialtjänsten behöver arbeta mer förebyggande 
och bli bättre på att hantera äldres oro och otrygghet. Äldre kvinnor och män som är 
sjuka behöver mötas av en äldreomsorg som är bättre integrerad med hälso- och 
sjukvården.  

Eftersom andelen äldre i de äldsta åldersgrupperna ökar, kommer behovet av hälso- 
och sjukvård och omsorg att öka. Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport 2018 
att det krävs att både hälso- och sjukvården och omsorgen kan anpassa sig till att möta 
behoven för denna växande befolkningsgrupp3. En viktig del i det är att säkerställa att 
vården och omsorgen är anpassad efter individens olika behov och att de äldre ges 
möjligheten att vara aktiva och delaktiga i sin egen vård och omsorg. Trenden är att allt 
fler ges insatser i det ordinära boendet. Det betyder att fler kvinnor och män med större 
behov av vård och omsorg bor kvar i det ordinära boendet. Det har fått effekter på 
utvecklingen och omfattningen av den kommunala hemsjukvården. 

2.2 Kommunens styrdokument 

Kommunerna ska utifrån lagar och förordningar samt andra nationella styrdokument 
upprätta egna styrdokument som antas och beslutas av Kommunfullmäktige.  

Vansbro kommun har ett antal styrdokument som rör äldreomsorgen och redovisas 
nedan. 

2.2.1 Strategiska kommunövergripande mål 

Kommunfullmäktiges strategiska mål 2020–224, är indelade i fyra olika områden i syfte 
att skapa balans i styrning, dessutom har Agenda 2030 inarbetats i de strategiska 
målen, ett utvecklingsarbete ska ske löpande.  

Följande strategiska mål finns: 

                                                
3 Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2018 
4 KS 2019/363 
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Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är 
nöjda med kommunens verksamhet.   

Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.  

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang 
och arbetsglädje.  

Vansbro kommun har en hållbar ekonomi. 

2.2.2 Nämndsmål socialt stöd och omsorg 

Socialt stöd och omsorg har ett antal nämndsmål som bygger på de strategiska målen. 
Dessa återfinns i nämndsplan5 2020. Nämndsmål är viktiga utifrån vikten att följa upp 
och utvärdera verksamheten.  

Nedan redovisas nämndsmål med koppling till äldreomsorgen: 

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. 

- Äldre och personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet, 
och inflytande. 

- Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och särskilt boende. 

- Medborgaren är nöjd med verksamhetens bemötande 

- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utveckla verksamheten på alla nivåer 
 

Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.  

Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med 
andra aktörer är viktig för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av 
besöksnäringen. Kommunen har under de 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 hållbarhet.  

- Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska 
främjas och utvecklas. 

- Ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

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 inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och 
resultat. De anställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet. 

                                                
5 Nämndsplan 2019 KS 2018/826 
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- Hållbart medarbetarengagemang 

- Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro 

2.2.3 Indikatorer 

Ett antal indikatorer finns för samtliga nämndsmål. Indikatorer används för att kunna 
mäta och jämföra verksamhet under verksamhetsåret eller i samband med 
verksamhetsuppföljning årsvis. Indikatorerna innebär att måluppfyllelsen för 
nämndsmålen ska mätas till exempel genom egna mätningar eller framtagande av 
statistik. Även nationella brukarundersökningar används av förvaltningen i 
uppföljningen.  

2.2.4 Servicedeklarationer 

Det finns servicedeklarationer för särskilt boende och hemtjänst. 
Servicedeklarationerna är från år 2009. Servicedeklarationerna finns för att den 
enskilde brukaren ska veta vad man kan förvänta sig av ett särskilt boende respektive 
en hemtjänstinsats.  

2.2.5 Värdegrund 

I servicedeklarationerna redovisas också äldreomsorgens värdegrund som lyder: 

- Att alla människor har lika värde och får ett individuellt och mänskligt 
bemötande utifrån sin egen livssituation. 

- Respekt för människors självbestämmanderätt och integritet samt ge ett stöd 
som bidrar till att de människor som så önskar, kan leva och bo i sin hemmiljö.  

- Helhetssyn där alla delar av människans livssituation måste fungera och vara 
samspelta för att nå en god livskvalitet. 

Värdegrunden antogs år 2007.   

2.2.6 Utredning Trygghetsbostäder och särskilda boenden för äldre i Vansbro 
kommun 

En utredning gjordes 2017 angående behovet av trygghetsbostäder och särskilda 
bostäder. Utredningen gjordes av förvaltningschef för Socialt stöd och omsorg. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 6 att ”Vansbro kommun får inrätta och driva 
trygghetsbostäder”.  

I utredningen definieras olika former av boendeformer: 

- Ordinärt boende: Eget boende i hemmiljö. Alla boenden som ej omfattas av 
särlagstiftning7. 

- Seniorbostäder: Samlingsbegrepp för alla bostäder som är avsedda för 
personer över en viss ålder. Bostäderna omfattas ej av särlagstiftning. 

                                                
6 KF § 117, Ärende KS 2017/968 
7 Särlagstiftning innebär lagstiftning avsedd för specifika grupper, personer eller företeelser.  
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Boendeformen ska ge möjlighet till gemensam social samvaro. 
Tillgänglighetsnivån kan variera i denna form av bostäder.  

- Trygghetsbostäder: En form av bostäder för äldre som känner sig oroliga, 
otrygga och/eller socialt isolerade. Gemensamhetslokal ska finnas med 
möjlighet att inta gemensamma måltider, närhet till personal som en gemensam 
resurs under vissa angivna tider. Tillgänglighetsnivån bör vara mycket god vilket 
innebär möjlighet att bo kvar länge.  

- Vård- och omsorgsboende: (Särskilt boende) Boendeform som omfattas av 
rätten till bistånd enligt SoL. Boendet erbjuder service, personlig omvårdnad och 
hemsjukvård dygnet runt. Boendet kräver en biståndsprövning. 

Seniorbostäder och trygghetsbostäder kan byggas, ägas och förvaltas av vilken 
entreprenör som helst, och behöver inte nödvändigtvis drivas i kommunal regi. Detta 
skapar möjligheter för marknaden att bygga enligt efterfrågan.  

Utredningen presenterar en handlingsplan med ett antal konkreta åtgärder som 
bedöms skapa förutsättningar för att tillgodose behovet av bra bostäder för äldre.  

Utredningen är fortsatt aktuell och ska ligga till grund för framtida arbete. 

2.3 Äldreomsorgen i Vansbro idag 

Äldreomsorgen i Vansbro kommun organiseras inom Socialt stöd och omsorg.  

2.3.1 Myndighetsutövning 

Biståndshandläggare organiseras inom Socialt stöd och omsorg. Antalet årsarbetare är 
3,0 riktade mot äldreomsorgen.  

Biståndshandläggare gör utredning och bedömer behov hos personer som ansöker om 
hjälp och stöd. 

Ett utvecklingsarbete pågår inom enheten, bland annat är nya riktlinjer för 
handläggning är på gång och förväntas vara klara under år 2020. Riktlinjerna innebär 
ett enhetligt synsätt vid bedömning av behov och insats. Riktlinjerna innebär också att 
det kommer att vara tydligare än idag vad som ingår i olika behovsbedömda insatser 
det vill säga det kommer att framgå vilka insatser som erbjuds och är möjliga att 
erhålla.  

2.3.2 Särskilt boende 

Idag finns särskilt boende på tre ställen: 

• Söderåsen, 42 platser, alla demens platser 

• Bäckaskog, 38 platser, särskilt boende 
                    10 korttidsplatser från och med maj 2020 

• Bergheden, entreprenad, för närvarande 16 platser. 

Detta innebär totalt 96 platser samt 10 korttidsplatser.  
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Söderåsen särskilda boende är idag ett renodlat boende för personer med 
demenssjukdom. Vid biståndsbedömning ”styrs” personer med demenssjukdom till 
Söderåsen. På övriga boenden samt inom hemtjänsten finns också personer med 
demenssjukdom.  

2.3.3 Ordinärt boende 

Totalt idag, april 2020, finns 220 brukare i kommunen med behov av hemtjänst.  

• Vansbro 88 

• Dala-Järna 92 

• Nås 40  

• Äppelbo 17 (entreprenad) 

Av dessa har 176 brukare även nattinsatser som utförs av kommunens särskilda 
nattpatrull.  

Kommunen har inte inrättat något demensteam beroende på att man inte funnit någon 
bra modell för hur man kan arbeta i en geografiskt omfattande kommun som Vansbro. 
Däremot försöker man inom hemtjänsten minimera antalet personer som besöker 
personer med demenssjukdom, det vill säga man har en högre personalkontinuitet. 
Förvaltningen har en ambition att fortbilda personal i kunskap om demens.  

2.3.4 Dagverksamhet 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns idag. Hit kommer personer 
som bor i det egna hemmet och där dagverksamheten blir en avlastning även för 
anhöriga. Dagverksamheten är biståndsbedömd och öppen vissa dagar.  

2.3.5 Växelvård och avlastning 

Möjlighet till växelvård och avlastning finns idag på korttidsavdelning på Bäckaskog.  
Insatsen är biståndsbedömd. 

2.3.6 Fixartjänster 

Fixartjänst, såsom FixarMalte finns inte och har aldrig funnits i Vansbro. Diskussion har 
funnits om ett eventuellt inrättande men i dagsläget bedöms behovet i kommunen som 
oklart.    

2.3.7 Förebyggande insatser 

Vansbro kommun, via biståndshandläggare, erbjuder alla invånare som fyller 80 år ett 
möte där information ges om kommunens äldreomsorg. Biståndshandläggare tar 
kontakt med samtliga och erbjuder ett möte.  

2.3.8 Anhörigstöd 

Anhörigstödsverksamhet finns idag. De som vårdar anhöriga kan få stöd, råd och 
avlastning genom kommunens anhörigstöd. Vansbro kommun erbjuder den som 
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vårdar/hjälper en anhörig upp till tio timmars kostnadsfri avlösning i hemmet varje 
månad. Avlösningen syftar till att den som vårdar/hjälper en anhörig ska kunna komma 
ifrån en liten stund, för att exempelvis gå till frisören, handla, gå på någon aktivitet eller 
bara vara för sig själv en stund. 

Personal från hemtjänsten utför insatsen. Insatsen är behovsprövad.  

2.3.9 Träffpunkter  

Träffpunkt finns idag i Äppelbo på boende som drivs av entreprenör och är öppet två 
dagar/vecka. Tidigare har träffpunkter också funnits i Dala-Järna och Nås. I Vansbro 
har det ej funnits lämplig lokal. Träffpunkt är en insats utan bistånd dit alla är välkomna.  

Vansbro kommun arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan i församlingens 
församlingsgård, Träffpunkt Utsikten. Där arrangeras som exempel gemensamt fika 
och tematräffar för anhöriga. 

2.4 Befolkningsutveckling och kostnadsutveckling 

2.4.1 Befolkningsutveckling  

Befolkningen i Vansbro beräknas minska enligt befolkningsprognos beräknad fram till 
år 2050, detta gäller även gruppen 65 år och äldre. Däremot kommer antalet individer 
80 år och äldre att öka under motsvarande period. Trenden med en allt äldre 
befolkning gäller för hela landet. 

 

Bild 1. Befolkningsprognos äldre. Källa Kommunkontoret 
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2.4.2 Beräkning av platsbehov i vård- och omsorgsboende samt behov av 
insatser i ordinärt boende 

Vansbro kommun ligger högre än riket, jämförbara kommuner och kommuner i Dalarna 
när det gäller personer som bor i särskilt boende och lägre när det gäller hemtjänst i 
ordinärt boende.  

Nedanstående tabell visar andelen i procent i särskilt boende respektive hemtjänst. 

  Särskilt boende Hemtjänst 

Vansbro     

65-79 1,50 3,40 

80+ 14,60 18,40 

Dalarna     

65-79 1,10 3,00 

80+ 11,70 23,80 

Riket     

65-79 1,20 3,30 

80+ 12,40 22,90 

Bild 2. Källa Kommunkontoret 

 

Om Vansbro i fortsättningen ska ha samma andel individer i särskilt boende som nu så 
måste antalet platser utökas. 

 

Bild 3. Platsbehov särskilt boende. Källa kommunkontoret 

 

Om antalet platser skulle motsvara genomsnittet i Dalarna så skulle Vansbro klara 
behoven med nuvarande antal platser det vill säga inte behöva utöka antalet platser. 
Behovet kommer då att uppvägas med en utökad hemtjänst.  
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2.4.3 Förväntad kostnadsutveckling 

I kommunens strategiska plan 2020–2022 anges: ”Befolkningens 
ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för kommunernas 
kostnader. Verksamheter för barn, unga och gamla kostar mycket. Åren 2000 – 2012 
låg det beräknade kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per 
år i genomsnitt. Därefter växlades det upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent 
åren 2019 – 2022.”  

2.5 Dialog med organisationer och medborgare 

2.5.1 Metod 

I det ursprungliga uppdraget ingick att genomföra en medborgardialog. Med anledning 
av Coronapandemin och dess begränsningar har detta ej gått att genomföra.  Däremot 
har berörda föreningar och organisationer getts möjlighet att skriftligt lämna synpunkter 
på en framtida äldreomsorg i Vansbro kommun. Fem föreningar/organisationer har 
lämnat synpunkter och dessa är:  

• SPF Seniorerna Fyrklövern Vansbro 

• PRO i Vansbro kommun 

• Föreningen Ja Järna 

• Hjärt-lungföreningen i Västerdalarna 

• Vansbro demensförening 

Svarstiden var från början relativt kort men har förlängts mot bakgrund av styrgruppens 
önskan att få in många synpunkter. Frågeunderlaget har byggt på det ursprungliga 
uppdragets frågeställningar. 

Styrgruppen avser att inför en revidering av planen genomföra en medborgardialog där 
samtliga kommunmedborgare kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter. 

2.5.2 Resultat  

Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter utifrån givna frågeställningar.  

• Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg 
Äldreomsorgen ska ha en hög, bästa tänkbara, kvalitet. Minst den kvalitet som 
lagstiftningen föreskriver. Kvalitet utöver detta är givetvis bra. Förståelse och 
kunskap om anhörigas situation är en viktig kvalitetsaspekt. Personal ska vara 
utbildad och ha den kompetens som krävs. 

• Förebyggande, hälsobefrämjande och rehabiliterande insatser 
Den bästa förebyggande verksamheten utgörs av ett blandat utbud av olika 
aktiviteter. Ett större ekonomiskt bidrag till pensionärsorganisationerna kan 
innebära förebyggande insatser och långsiktigt mindre insatser av kommunen. 
Större samverkan mellan kommun och region kan befrämja hälsan hos äldre. 
Viktigt med en likvärdig vård inklusive rehabiliterande insatser för alla äldre 
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oavsett bostadsort i kommunen. Viktigt med gemensamma utrymmen på 
äldreboendena som även de som bor hemma med hemtjänst kan nyttja. 
Möjlighet till utevistelse mycket viktigt. Personer med kognitiv 
svikt/demensliknande symptom ska utredas, diagnostiseras och behandlas. 

• Serviceinsatser 
Vansbro kommun ska finnas till för de äldre som inte längre har hälsan och till 
exempel orkar handla själva. Maten som levereras till boenden och inom 
hemtjänsten ska vara anpassad till äldre och ej till skolbarn. Servicen ska vara 
utbyggd så att det är möjligt att bo kvar hemma längre. Det är viktigt att den 
som har hemtjänst inte behöver träffa så många olika personer, max 4–6 
personer. Den enskilde måste få ett stort inflytande över vad man vill ha hjälp 
med.  

• Boendeformer 
Det ska finnas alla former av boenden som ska utformas efter behov och 
erbjuda trygghet och trivsel. Seniorboende, trygghetsboende, särskilt boende 
och korttidsboende. Varje boendeform ska erbjuda ett mervärde som ökar 
personens trygghet, trivsel och omvårdnad. Trivsel och hemtrevnad ska vara 
ledstjärna. Ensamhet ska undvikas. Boende för personer med kognitiv 
svikt/demenssjukdom ska ha en minimibemanning. Det ska finnas 
korttidsplatser så att anhöriga ska få möjlighet till vila och återhämtning. 
Äldreboende ska finnas i samtliga kommundelar.  

• Användning av välfärdsteknologi 
Digital teknik ska användas där det är möjligt men enbart om det inte innebär 
ett större utanförskap. Man ska använda den teknik som gynnar den enskilde. 
Den nya välfärdsteknologin kan användas som redskap för att skapa en tillvaro 
för individen och anhöriga som ger en ökad livskvalitet. 

• Övriga synpunkter som inkommit 
Flera av de synpunkter som inkommit handlar om att svarstiden varit för kort. 
Synpunkter finns om att den äldreomsorg som bedrivs idag fungerar bra men 
kan göras bättre. Viktigt att ta vara på det goda som redan finns. Angående 
äldreboenden så har många synpunkter inkommit angående vilka boenden som 
ska finnas och var de ska vara belägna. Det har också framkommit synpunkter 
om att vissa organisationer förutsätter delaktighet och insyn i det fortsatta 
arbetet och önskar vara knutna till styrgruppen. Många synpunkter framkommer 
om vikten av att samtliga kommundelar har den service som kan krävas. 

2.5.3 Slutsatser 

En slutsats som kan dras är att det finns en stark önskan om delaktighet i det fortsatta 
arbetet med framtidens äldreomsorg. Det framkommer också i vissa fall ett missnöje 
med kommunens äldreomsorg framförallt avseende planeringen och lokalisering av 
framtida boenden samt att alla kommundelar är viktiga. Flera anser att man i dag inte 
har den delaktighet i planeringen av äldreomsorgen som man önskar.  
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3 Förslag från styrgruppen om framtidens äldreomsorg 

Styrgruppen har genom att ta del av forskning, goda exempel från andra jämförbara 
kommuner och rapporter fått underlag till sina ställningstaganden om framtidens 
äldreomsorg. Styrgruppen har också tagit del av och bedömt de åsikter som kommit in 
från olika organisationer.  

Styrgruppens uppfattning är att det finns flera områden som kan utvecklas för att stärka 
äldres och personer med funktionshinders möjligheter att leva ett självständigt liv och i 
mindre utsträckning vara beroende av insatser från kommunen. Genom utveckling av 
verksamheten, strategier och arbetssätt, kan även kommunens ökande kostnader för 
äldreomsorgen bromsas upp trots att antalet äldre ökar i kommunen. 

Utifrån Ks direktiv lämnar styrgruppen följande förslag till utveckling av äldreomsorgen i 
Vansbro kommun.  

3.1 Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg 

Kvalitet i socialtjänstens verksamheter definieras i 2 kap. 1 § SOSFS 2011:9 på 
följande sätt: ”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten 
enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter.”  

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänstens område ska ha kunskap om de för 
verksamheten relevanta kraven och målen i lagar och andra föreskrifter och som gäller 
för verksamheten.  

Det kvalitetsledningssystem som ska finnas inom verksamheten ska byggas upp så att 
det kan användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten. 
Den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten 
genom att sätta egna mål förutsatt att de inte står i strid men författningen.  

För att en verksamhet ska kunna klassas som kvalitetssäker måste tjänsterna: 

• Bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

• Utgå från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet. 

• Vara kunskapsbaserade och effektivt utförda. 

• Vara tillgängliga. 

• Vara trygga och säkra samt präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen. 

För att klara detta ska det systematiska kvalitetsarbetet bedrivas utifrån det 
kvalitetsledningssystem som förvaltningen har att arbeta utifrån. 

Ett utvecklingsarbete är ständigt pågående inom Vansbro kommun när det gäller 
kvalitetsledningssystem.  

Det finns idag servicedeklarationer och en gemensam värdegrund, antagna 2009 
respektive 2007. Servicedeklarationer och värdegrund finns i de flesta kommuner. De 
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som finns i Vansbro idag är ”gamla” och bör antingen revideras eller arbetas in i andra 
styrdokument.  

Styrgruppens uppfattning 

Styrgruppen bedömer det som mycket viktigt att ett kvalitetsledningssystem finns som 
är ständigt aktuellt och som används av hela förvaltningen.  

Servicedeklarationer och den gemensamma värdegrunden är inaktuella och bör 
revideras inför varje ny mandatperiod. Styrgruppens uppfattning är att de bör finnas 
kvar och att de utgör ett viktigt grunddokument för verksamheten.   

Styrgruppen poängterar vikten av att all personal i vården har kännedom om 
kvalitetsarbetet samt om den gemensamma värdegrunden.  

För att säkerställa tillgång till personal inom vården bör arbetet göras mer attraktivt. 
Styrgruppen betonar vikten av att arbetsgivaren uppmuntrar och stödjer personal att 
vidareutbilda sig och att lägsta utbildningsnivå på sikt ska vara undersköterska.  

3.2 Förebyggande, hälsobefrämjande och rehabiliterande insatser 

Det förebyggande arbete som sker idag är ett uppsökande möte med alla som fyllt 80 
år. Flera vetenskapliga undersökningar visar på vikten av ”förebyggande hembesök”, 
där den äldre får berätta om sin levnadshistoria och nuvarande livssituation medicinskt, 
socialt, ekonomiskt, trygghetsmässigt samt boende. Djupintervjuer i hemmet stärker 
den äldres tilltro till sin egen förmåga att hantera sin situation. Insatsen är helt i linje 
med socialtjänstlagens skrivning om inriktning på att frigöra människors egna resurser 
enligt socialtjänstlagens portalparagraf.  
 
Kommunen erbjuder idag också växelvård och avlastning som är biståndsbedömt och 
som ger den anhörige möjlighet till avlastning. Anhörigstödet finns för den anhörige och 
ger möjligheter för anhöriga att orka med vardagen under en längre tid samt ger den 
enskilde möjlighet att kunna bo kvar hemma längre. 
 
Att vara socialt aktiv och ha en meningsfull uppgift har inte bara betydelse för 
välbefinnandet, utan minskar också risken att drabbas av psykisk ohälsa och att i förtid 
kanske utveckla en demenssjukdom. Det är därför angeläget att på olika sätt stimulera 
tillkomsten av öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter.  
 
Styrgruppens uppfattning 
 
Dagverksamhet samt mötespunkter är viktiga i det förebyggande arbetet. Styrgruppens 
uppfattning är att mötespunkter för alla ska finnas i samtliga kommundelar. Om 
trygghetsbostäder startas kan mötespunkter finnas i samma lokaler. Mötespunkterna 
behöver inte drivas av kommunen utan kan med fördel utföras av andra aktörer som till 
exempel kyrkan eller ideella organisationer. Styrgruppen välkomnar lokala initiativ. 
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3.3 Serviceinsatser 

Med serviceinsatser avses i detta fall till exempel matdistribution, städ, inköp av 
livsmedel, tvätt mm.  

Vansbro kommun har en Näringslivsstrateg8i och en Lokal serviceplan9 och dessa 
bägge planer bör samordnas med en förändring gällande utförare av serviceinsatser.  

FixarMalte insatser finns ej idag då behovet har bedömts som oklart. 

Styrgruppens uppfattning 

Styrgruppens uppfattning är att ideella och privata initiativ ska uppmuntras vad gäller 
olika serviceinsatser. 

Styrgruppen anser att en utredning bör göras som tydliggör vilka behov som finns samt 
vilka ekonomiska effekter som kan uppnås gällande andra utförare av serviceinsatser. 

Styrgruppen anser vidare att Fixartjänster kan innebära att den enskilde kan klara sig 
längre i det egna hemmet och att funktionen bör utredas av förvaltningen och om 
möjligt införas. Om Fixartjänsten införs kan samarbete med Aktivitetscentrum vara 
tänkbart.  

3.4 Boendeformer 

Bostadsfrågan är den absolut viktigaste frågan för att möjliggöra ett så självständigt liv 
som möjligt för de äldre. Många äldre bor idag i bostäder som inte är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning det vill säga som har svårt att fysiskt klara vissa 
göromål. Dels handlar det om boende i villor på landsbygden dels handlar det om 
lägenheter med avsaknad av till exempel hiss. Ofta är det ekonomiska skäl som utgör 
hinder för den äldre att välja ny bostad samt avsaknaden av attraktiva 
boendealternativ. Att flytta från en egen skuldfri bostad till dyrare alternativ innebär en 
kraftigt ökad boendekostnad. 

Det är möjligt att förebygga kostnadsökningen som är relaterad till att kommunens 
befolkning blir allt äldre, främst genom att tillskapa boende med god tillgänglighet. Den 
stora ökningen av andelen ålderspensionärer är en stor utmaning för kommunen. 
Redan idag är mer än var fjärde invånare i Vansbro kommun över 65 år. Om 20 år 
kommer var tredje invånare i kommunen att vara över 65 år om nuvarande utveckling 
fortsätter.  

År 2018 hade 14,60 % av befolkningen insatser i särskilt boende och 18,40 % insatser i 
ordinärt boende. Jämfört med riket och Dalarnas län så är det fler personer som är 
beviljade särskilt boende i Vansbro. När det gäller andel i befolkningen med hemtjänst 
så är det betydligt färre som har en insats i Vansbro än i Dalarna och riket i övrigt. 
Detta är intressanta siffror som väcker frågor om varför flera i Vansbro har behov av 
särskilt boende än andra kommuner. Beror det på en befolkning med större behov, 
beror det på en annorlunda behovsbedömning eller beror det på att tillgången på 
platser är god? Detsamma gäller varför det är färre personer som har insatser i ordinärt 

                                                
8 Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020–2024 KF § 5, KS 2020/10 
9 KS § 47, KS 2019/207 
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boende det vill säga hemtjänst? Konstateras kan att Vansbro har en annorlunda 
fördelning mellan särskilt boende och hemtjänst än andra kommuner.  

I Vansbro finns idag särskilt boende samt insatser i ordinärt boende, hemtjänst. I KF 
beslut 201710 beslutar KF att Vansbro kommun får inrätta och driva trygghetsbostäder. 
Möjlighet till detta finns i både Nås och Dala-Järna men inga beslut finns ännu. Positivt 
med trygghetsboende är att det också kan utgöra mötesplats för äldre i kommunen.  

Styrgruppens uppfattning 

Styrgruppen anser att det antal särskilda boendeplatser som ska finnas ska anpassas 
utifrån beräknad efterfrågan i framtiden. Särskilda boenden ska också utformas för att 
kunna möta behov av äldre personer som omfattas av LSS11 och säkerställa att 
kunskap finns inom området. Idag pågår ett arbete inom förvaltningen som innebär att 
Söderåsen ska stängas inom en snar framtid och antalet platser på Bäckaskog ska 
utökas. Det totala antalet platser blir oförändrat i och med denna omflyttning. I Äppelbo 
finns Bergheden som drivs privat. Förvaltningen har nyligen fått uppdraget att utreda 
möjligheten att utöka antalet platser i Äppelbo. 

En rad olika faktorer påverkar behovet av antalet särskilda boendeplatser i framtiden. 
Förutom antalet äldre så är även tillgången på andra former av bostäder såsom 
trygghetsbostäder och ett lägenhetsbestånd som är anpassat för funktionshindrade och 
som möjliggör längre kvarboende hemma.  

Kommunen måste enligt lag verkställa ett beslut om särskilt boende inom tre månader, 
klarar inte kommunen detta kan det medföra viten till staten. Kommunen måste också 
enligt lag ta hem medicinskt färdigbehandlade från lasarett inom en kort tid. Klarar 
kommunen inte detta så uppstår kostnader i form av betalning för medicinskt 
färdigbehandlade till regionen.   

Frågan om behovet av antalet platser är en fråga som måste avgöras i den politiska 
församlingen i samband med att beslut tas om stängning av Söderåsen och utbyggnad 
av Bäckaskog.  

Styrgruppen för framtidens äldreomsorg anser att antalet platser inom särskilt boende 
ska ligga på en nivå motsvarande jämförbara kommuner och kommuner i Dalarna samt 
riket enligt tillgänglig statistik. Antalet platser ska också vara knutna till ett bedömt 
behov utifrån den befolkningsstatistik som finns. Styrgruppen anser dock att en 
uppstart av trygghetsplatser bör prioriteras. Styrgruppen anser även att någon 
boendeform ska finnas i alla kommundelar. 

Styrgruppen uttrycker också en positiv inställning till ideella och privata initiativ inom 
äldreomsorgen.  

En utveckling av hemtjänsten är nödvändig för att kunna möta framtidens behov. En 
större flexibilitet både vad gäller biståndsbeslut och utförande av beslutade insatser 
kan bli nödvändig i syfte att främja individens förmåga till att kunna påverka sin tillvaro.  

                                                
10 KF § 117 2017 
11 LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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3.5 Användning av välfärdsteknologi 

Välfärdsteknik och digitalt verksamhetsstöd kommer att medföra stora 
utvecklingsmöjligheter i framtiden. I Vansbro erbjuds idag digital tillsyn nattetid för de 
vårdtagare som har behov av nattillsyn i hemtjänsten. Detta har fallit väl ut och flera 
kommer att erbjudas möjligheten. 

Om den välfärdsteknologi som finns idag ska kunna utvecklas så krävs också ett väl 
utbyggt fibernät i kommunen som möjliggör anslutning. Dessutom krävs att flera 
hushåll är anslutna.  

Styrgruppens uppfattning 

Styrgruppen ställer sig positiva till olika former av användning av välfärdsteknologi så 
länge inte den personliga integriteten skadas. Införandet av välfärdsteknologi och 
teknikutveckling kan innebära en ökad trygghet för den enskilde och det kommer 
sannolikt även att innebära lägre kostnader för kommunen. 

Styrgruppens uppfattning är att förvaltningens uppdrag är att följa utvecklingen inom 
området och ge förslag till lösningar när dessa finns tillgängliga.  

4 Sammanfattande slutsatser 

De kommande åren kommer att ställa stora krav på kommuner och regioner. Inom allt 
snävare ekonomiska ramar ska insatserna till äldre vidareutvecklas, förbättras och 
göras allt mer flexibla och personligt inrättade. Insatserna måste bli mer flexibla, mer 
anpassade utifrån den enskildes villkor och önskemål och erbjuda större valfrihet inom 
olika tjänster. Som exempel kan den enskilde i eget boende inom ramen för den 
beviljade tiden ges möjlighet att styra över insatsen. Nya boenden som byggs förväntas 
också möta andra behov än de som finns idag med tanke på att nya generationer äldre 
har andra krav.  

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet personer 80 år och äldre att öka. Detta är 
en nationell utveckling, det vill säga något som Vansbro har gemensamt med de flesta 
kommuner.  

Utveckling av boendeformer, hemtjänst, mötespunkter anhörigstöd med mera kommer 
att vara avgörande för att kunna möta ökande och olika former av behov.  

Vansbro kommun har idag en högre andel av befolkningen beviljade insatser i särskilt 
boende än andra kommuner i Dalarna och riket. När det gäller ordinärt boende, 
hemtjänst, så är det färre personer med beviljade insatser i Vansbro jämfört med andra 
kommuner i Dalarna och riket. Detta väcker en rad frågor men konstateras kan att 
Vansbro har en annorlunda fördelning mellan särskilt boende och hemtjänst än andra 
kommuner. 

Om Vansbro i fortsättningen ska ha samma andel individer i särskilt boende som nu så 
måste antalet platser utökas. 

Förebyggande arbete i syfte att kunna minska behovet av insatser är av stor vikt. Om 
den enskilde kan bo kvar i det egna hemmet med god levnadsnivå är det positivt för 
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alla parter. För att detta ska vara möjligt är det viktigt med en politisk tydlighet 
gentemot förvaltningen.  

Mot bakgrund av pågående pandemi är det av största vikt att ta lärdom av det som 
hänt för att kunna möta framtiden med bättre förutsättningar. Förvaltningen har ett 
uppdrag att omvärldsbevaka och ta lärdom av vad som händer även i andra kommuner 
i syfte att erbjuda likvärdig service. Det är viktigt att följa socialstyrelsens direktiv och 
den av regeringen tillsatta kommissionens analys efter Coronapandemin. 

Kompetensförsörjning är en utmaning som kommer att påverka förvaltningens arbete 
inom kommande år. Målsättningen ska vara att andelen utbildad personal ska öka, till 
exempel genom certifiering. Personalen gör en ovärderlig insats nu under 
Coronapandemin och det är viktigt för kommunen att även framgent värdera 
insatserna. Detta kan ske genom till exempel kommunens arbete med ”hälsosamma 
scheman”, bättre planering av verksamheten samt möjlighet till heltider. Styrgruppen 
föreslår att förvaltningen tillsammans med personalorganisationerna tar fram en 
utvecklingsplan för framtidens personalförsörjning. 

Målsättningen är att Vansbro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och att arbete 
inom äldreomsorgen ska vara attraktivt. Detta för att säkerställa och behålla en hög 
kvalitet inom verksamheten.  

 

 

 
Vansbro 2020 07 29 

   
   

Styrgruppen för framtidens äldreomsorg  

Anneli Hultgren (C) Sammankallande 
Nathalie Larsson- Berglund (KD) 
Kurt-Lennart Karlsson (V) 
Nall Lars-Göran Andersson (S) 
Lovisa Berglund (C) 
John Säljgård (LPO) 
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SKRIVELSE 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-21  

Kommunfullmäktiges presidium   

 

 

 

Investering för projektering, om- och nybyggnation samt 

renovering av särskilda boendeplatser 

Presidiets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att det återremitterade ärendet ska vara klart för 

behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-17. 

Kommunstyrelsen ska då ha slutfört det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om 

den 15 juni 2020 § 52. 

Ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020 behandlades ärendet om 

Investering för projektering, om- och nybyggnation samt renovering av särskilda 

boendeplatser. Kommunfullmäktige beslutade då att ”återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för tydliggörande av beslutsunderlaget. I beslutsunderlaget ska 

framgå antal särskilda boendeplatser som behövs, var om- och tillbyggnad föreslås ske 

och hänsyn tas till det som framkommer i lokal kvalitetsplan för vård och omsorg”. 

Då presidiet erfarit att uppdraget inte hunnit slutföras föreslår presidiet att datum för 

behandling av ärendet flyttas fram i tid. 

 

mikgra0218
Skrivmaskin
9.



Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 180 Ärende KS 2020/509

Investering för projektering, om- och nybyggnation 
samt renovering av särskilda boendeplatser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att färdigställa utredningen av antalet platser 
som ska iordningställas i Bergheden. Utredningen ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast 2020-12-31. I samband med renovering av plan 
1 och 2 ser man till att tekniskt möjliggöra för en tredje våning.

Ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2020-06-15 beslutades att återremittera 
ärendet för investering för projektering, om och nybyggnation samt 
renovering av särskilda boendeplatser. Fullmäktige beslutade att det i nytt 
beslutsunderlag ska framgå antal särskilda boendeplatser som behövs, var 
om och tillbyggnad föreslås ske och hänsyn tas till det som framkommer i 
lokal kvalitetsplan för vård och omsorg.
 
I den rapport som tagits fram och bifogats i tidigare beslutskedja 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.
 
Bergheden utredning
Hur många lägenheter som är möjligt att iordningställa i befintliga 
byggnader och genom tillbyggnader och nybyggnader i Bergheden är idag 
inte färdigutrett. Arbetet pågår tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem med 
att se vilka möjligheter som befintliga byggnader kan anpassas för nya 
lägenheter för särskilt boende. Även vad gällande detaljplaner medger för 
utbyggnads möjligheter. Vid ianspråktagande av befintliga seniorlägenheter 
i Sörgården innebär det att de som nu bor i dessa behöver flytta. Lägenheter 



Protokollsutdrag Sida 2 (3)
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

för de hyresgäster som behöver flyttas ur får erbjudas plats i Stiftelsen 
Vansbrohems övriga lägenhetsbestånd. I utredningen ska det även tas fram 
underlag på vilka effekter som uppstår om det iordningställs ett 
trygghetsboende i Äppelbo. När utredningen om hur många platser som är 
möjliga att tillskapa i Bergheden är klar och beslut om detta tagits kan även 
beslut tas om antalet nya platser som ska byggas på Bäckaskog. Det kan i 
etapp två ske genom ombyggnad och påbyggnad av hus 05. Att bygga om 
bottenvåningen på hus 05 förutsätter att nya lokaler iordningställs åt 
regionen för det de nu hyr av kommunen.
 
När förutsättningar enligt ovan är klara kan platsantalet anges för den 
nybyggnad som är planerad att ligga på nuvarande parkering utan för 
ambulansstationen byggas.
 
Platsbehovet utifrån nuvarande förutsättningar är enligt beskrivning nedan 
och i rapport Säbo utredning daterad 2020-04-28. Av planen för framtidens 
äldreomsorg framgår att antalet platser ska fastställs politiskt vilket medför 
att behovet av platser löpande behöver följas upp och antalet revideras 
utifrån behov.
 
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.

Förslag
Ordförandens förslag:
Färdigställa utredningen av antalet platser som ska iordningställas i 
Bergheden. När utredningen är klar återrapporteras den till 
Kommunfullmäktige.
 
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.
 
Nils-Erik Edlunds (S) förslag:
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Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar att färdigställa utredningen av antalet platser 
som ska iordningställas i Bergheden. Utredningen ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast 2020-12-31. I samband med renovering av plan 
1 och 2 ser man till att tekniskt möjliggöra för en tredje våning.
 
Kurt-Lennart Karlsson (V) yrkar avslag till ordförandens förslag.
 
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Nils-Erik Edlunds (S) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils-Erik Edlunds (S) 
förslag.

Beslutsunderlag
Sektorchef och socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-21
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                              KOMMUNSTYRELSEN 
 

Om och nybyggnation Särskilt boende 

 

Rekommendation till beslut 

Färdigställa utredningen av antalet platser som ska iordningställas i Bergheden. När 

utredningen är klar återrapporteras den till Kommunfullmäktige. 

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  

Vid fullmäktiges sammanträde 2020-06-15 beslutades att återremittera ärendet för 

investering för projektering, om och nybyggnation samt renovering av särskilda 

boendeplatser. Fullmäktige beslutade att det i nytt beslutsunderlag ska framgå antal 

särskilda boendeplatser som behövs, var om och tillbyggnad föreslås ske och hänsyn tas 

till det som framkommer i lokal kvalitetsplan för vård och omsorg. 

I den rapport som tagits fram och bifogats i tidigare beslutskedja 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. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Bergheden utredning 

Hur många lägenheter som är möjligt att iordningställa i befintliga byggnader och 

genom tillbyggnader och nybyggnader i Bergheden är idag inte färdigutrett. Arbetet 

pågår tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem med att se vilka möjligheter som 

befintliga byggnader kan anpassas för nya lägenheter för särskilt boende. Även vad 

gällande detaljplaner medger för utbyggnads möjligheter. Vid ianspråktagande av 

befintliga seniorlägenheter i Sörgården innebär det att de som nu bor i dessa behöver 

flytta. Lägenheter för de hyresgäster som behöver flyttas ur får erbjudas plats i Stiftelsen 

Vansbrohems övriga lägenhetsbestånd. I utredningen ska det även tas fram underlag på 

vilka effekter som uppstår om det iordningställs ett trygghetsboende i Äppelbo. När 

utredningen om hur många platser som är möjliga att tillskapa i Bergheden är klar och 

beslut om detta tagits kan även beslut tas om antalet nya platser som ska byggas på 

Bäckaskog. Det kan i etapp två ske genom ombyggnad och påbyggnad av hus 05. Att 

bygga om bottenvåningen på hus 05 förutsätter att nya lokaler iordningställs åt regionen 

för det de nu hyr av kommunen. 

När förutsättningar enligt ovan är klara kan platsantalet anges för den nybyggnad som är 

planerad att ligga på nuvarande parkering utan för ambulansstationen byggas. 

Platsbehovet utifrån nuvarande förutsättningar är enligt beskrivning nedan och i rapport 

Säbo utredning daterad 2020-04-28. Av planen för framtidens äldreomsorg framgår att 

antalet platser ska fastställs politiskt vilket medför att behovet av platser löpande 

behöver följas upp och antalet revideras utifrån behov.     

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 etthundrasex boendeplatser uppfyller inte sjuttiosex 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 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 
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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. Bygglov söks nu för ombyggnad på bottenvåningen av hus 06. När det är 

beviljat kan bidrag sökas från boverket för den delen.   

Utredningar om behovet av ombyggnader och renovering av i första hand Söderåsen har 

pågått i årtionden. För att lösa behovet av att kunna bygga nya lägenheter har en ny 

detaljplan tagit fram för Bäckaskogsfastigheten. Ett funktionsprogram har tagits fram 

och beslutats av kommunstyrelsen. Information och redovisningar om behov och 

scenarier för hur etappindelningar och behov av genomförandet av iordningställande av 

fler lägenheter har genomförts vid ett stort antal tillfällen i Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Kommunstyrelsens informationsdag och Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att tillsätta medel för ombyggnad och 

renovering av hus 06 på Bäckaskog. Ärendet har varit uppe för beslut i 

kommunstyrelsen 2020-05-19 fullmäktige 2020-06-15 och kommunstyrelsen 

arbetsutskott 2020-06-23. Vid fullmäktiges sammanträde 2020-06-16 återemitterades 

ärendet för att tas upp vid fullmäktiges sammanträde 2020-09-29.  

 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. 

Beroende på hur många boendeplatser som är möjligt att tillskapa i Bergheden inte är 

färdigutrett kan det specifika platsantalet för vad som behöver iordningställas på 

Bäckaskog inte anges. Hur många platser som långsiktigt behövs beror även på vilka 

beslut som tas gällande planen för Framtiden äldreomsorg i Vansbro. Det som 

långsiktigt kommer att påverka behovet av platser är hur kommunen lyckas med att 

utöka hemtjänstens insatser hos brukarna och effekterna av att det tillskapas 

trygghetsboende i alla kommundelar.    

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, iordningställande av trygghetsbostäder och 

utbyggnad av särskilda boendeplatser i Bergheden med cirka tio platser.  Vid beslut om 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


  4(4) 

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

 

att antalet särskilda boendeplatser ska minska i Vansbro kommun och vara i nivå med 

övriga Dalakommuner kommer behovet av nya lägenheter i en nybyggnad på 

Bäckaskog att minska.   

 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till:  

Catarina Willman kommunchef 

Elisabeth Hekkala socialchef 

Eric Mååg ekonimichef 

Veronica Enström tf ekonomichef 

Olle Wiking sektorchef Intern service  

 

 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Protokollsutdrag
2020-06-15

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 52 Ärende KS 2020/509

Investering för projektering, om- och nybyggnation 
samt renovering av särskilda boendeplatser

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för tydliggörande av beslutsunderlaget. I beslutsunderlaget ska framgå antal 
särskilda boendeplatser som behövs, var om- och tillbyggnad föreslås ske 
och hänsyn tas till det som framkommer i lokal kvalitetsplan för vård och 
omsorg.
 
Det återremitterade ärendet ska vara klart för behandling vid nästa 
sammanträde kommunfullmäktige 2020-09-29.

Reservationer
Karl Björklund (M), Anneli Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), 
Anders Lundin (C), John Säljgård (LPO) och Anders Hed (LPO) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut.
 
Stina Munters (C) och Lars-Olov Liss (C) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.

Ärendet
Av kommunens totalt 106 boendeplatser uppfyller inte 76 boverkets krav 
och myndighetskrav på ett boende för äldre och som ska ge den boende 
tillgång till egen toalett och dusch med mera.

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 viss volym för att möjliggöra effektiv bemanning. Boendeenheter 
bör ha minst 10 platser och ett totalt antal platser per boende bör vara minst 
30. En viktig faktor vid byggnation av särskilt boende är att lokalerna även 
stödjer effektiva flöden, dvs t ex 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. De 
kostnader som är redovisade är erfarenhetsmässiga schablonvärden för 
respektive åtgärd. Efter att förstudier och skisser tagits fram kan en mer 
detaljerad kalkyl per åtgärd tas fram och redovisas för kommunstyrelsen. 



Protokollsutdrag Sida 2 (4)
2020-06-15

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Innan påbörjandet av respektive åtgärd och entreprenad ska 
kommunstyrelsen besluta om antagande av entreprenör. Det innebär att 
innan verkställighet krävs det ytterligare beslut av kommunstyrelsen.  De 
bidrag som finns att söka hos Boverket för både ombyggnad och nybyggnad 
kommer att sökas för respektive åtgärd.

Förslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Påbörja projektering av utökning med 50 platser på Bäckaskog. 
Prioriteringsområden ska vara att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov, minimera omflyttning av brukare under byggtiden, möjliggöra för ny 
teknik och kostnadseffektivitet.
 
I möjligaste mån ska lägenheter inrymmas i nedre plan.
 
Avsätta 3 miljoner kronor av de av kommunfullmäktige ofördelade 
investeringsmedlen för projektering av de 50 nya platserna.
 
Projekteringen ska vara färdig och begäran om finansiering för utökningen 
av Bäckaskog med 50 platser ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 
2021-03-31. Beslut om finansiering kan tas i delar av projektet men ska då 
åtföljas av uppskattad kostnad för hela projektet.
 
Påbörja utredning för utökning av Bergheden till 30 platser tillsammans 
med Stiftelsen Vansbrohem. Prioriteringsområden ska vara att anpassa 
lokalerna efter verksamhetens behov minimera omflyttning av brukare 
under byggtiden, möjliggöra för ny teknik och kostnadseffektivitet. Förslag 
på utförande ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2020-09-29 för 
beslut om huruvida projektering ska påbörjas.

Torsten Larssons (KD) förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för tydliggörande av beslutsunderlaget. I beslutsunderlaget ska framgå antal 
särskilda boendeplatser som behövs, var om- och tillbyggnad föreslås ske 
och hänsyn tas till det som framkommer i lokal kvalitetsplan för vård och 
omsorg.
 
Det återremitterade ärendet ska vara klart för behandling vid nästa 
sammanträde kommunfullmäktige 2020-09-29.
 
Stina Munters (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
redaktionella ändringar och därmed följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att:



Protokollsutdrag Sida 3 (4)
2020-06-15

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Påbörja projektering av utökning med maximalt 50 platser på Bäckaskog. 
Prioriteringsområden ska vara att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov, minimera omflyttning av brukare under byggtiden, möjliggöra för ny 
teknik och kostnadseffektivitet.
 
I möjligaste mån ska lägenheter inrymmas i nedre plan.
 
Avsätta 3 miljoner kronor av de av kommunfullmäktige ofördelade 
investeringsmedlen för projektering av de nya platserna.
 
Projekteringen ska vara färdig och begäran om finansiering för utökningen 
av Bäckaskog ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 2021-03-31. 
Beslut om finansiering kan tas i delar av projektet men ska då åtföljas av 
uppskattad kostnad för hela projektet.
 
Påbörja utredning för utökning av Bergheden till cirka 30 platser 
tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem. Prioriteringsområden ska vara att 
anpassa lokalerna efter verksamhetens behov minimera omflyttning av 
brukare under byggtiden, möjliggöra för ny teknik och kostnadseffektivitet. 
Förslag på utförande ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2020-
11-17 för beslut om huruvida projektering ska påbörjas.
 
Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Stina 
Munters (C) förslag till ändringar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Omröstning begärs.
 
Följande propositionsordning föredras och godkänns:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
 
Företagen omröstning utfaller enligt följande:
Ja röstar Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli 
Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Anders Lundin (C), John 
Säljgård (LPO), Anders Hed (LPO) och Uwe Weigel (C).
 
Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), Lennart 
Skansens (S), Monica Ericsson (S), Karin Sjöberg (S), Lukas Zimmerman 
(S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Kurt-Lennart Karlsson 
(V) Birgitta Karlsson (V) och André Ihlar (KD).



Protokollsutdrag Sida 4 (4)
2020-06-15

Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

 
Med röstsiffrorna 9 ja och 11 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet återremitteras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-05-19 KS § 98
Socialchef och tillförordnad fastighetschef, tjänsteutlåtande 2020-04-28
Rapport om läget och behov i Vansbro.



Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 184 Ärende KS 2020/103

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2019 kvartal 4

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 
4 2019.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 överlämnas till 
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 
kvartal 4 2019.

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 
4 2019.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 överlämnas till 
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 
kvartal 4 2019.

Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 4 2019

mikgra0218
Skrivmaskin
10.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Socialt stöd och omsorg 2020-08-27 KS 2020/103

Socialchef Elisabeth Hekkala
elisabeth.hekkala@vansbro.se

Tel: 0281-75155

KOMMUNSTYRELSEN

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2019 
kvartal 4
Rekommendation till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019.

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2019 överlämnas till kommunens revisorer.

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 4 2019.

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

Ett ärende om särskilt boende har rapporterats till IVO som ej kunnat verkställas på grund 
av platsbrist. 

Två ärenden om kontaktperson har ej kunnat verkställas på grund av svårigheter att 
rekrytera kontaktpersoner i tillräcklig omfattning. 
Beslutsunderlag

Rapport kvartal 4 2019
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Beslutet expedieras till:

Vansbro kommuns revisorer

Elisabeth Hekkala, socialchef

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


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 4, 2019 Datum för rapportperiod: 1/9 – 31/12 2019

Gynnande beslut som inte verkställt inom 3 månader från beslutsdatum
Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar 

sedan beslut
Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts

9.3 § LSS Ledsagarservice 1 253 Annat skäl. Ansökan återtagen. Avslutad. 
9.7 § LSS Korttidstillsyn 1 Verkställt beslut men rapporterades felaktigt som ej verkställt 

för kvartal 3 2019 
4.1 SoL ÄO Särskilt boende för 

äldre
1 156 Resursbrist, t ex saknar ledig bostad.  

9.4 § LSS Kontaktperson 1 227 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 
Totalt antal ärenden 3 2

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader
Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar 

sedan beslut
Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts

9.4 § LSS Kontaktperson 1 150 Annat skäl; behovet tillgodosett på annat sätt. Avslutad. 
9.4 § LSS Kontaktperson 1 157 Annat skäl. Återtagit ansökan. Avslutad. 
Totalt antal ärenden 1 1

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader.
Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar 

sedan beslut
Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts

9.4 § LSS Kontaktperson 1 179 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 
4.1 SoL ÄO Särskilt boende 

för äldre
1 159 Den enskilde tackade nej till första erbjudande. 

Verkställt 2019-12-03. 
Totalt antal ärenden 0 2





Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 185 Ärende KS 2020/885

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2020 kvartal 1

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 
1 2020.
2. Rapporter av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 överlämnas till 
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 
kvartal 1 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 
1 2020.
2. Rapporter av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 överlämnas till 
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 
kvartal 1 2020.

Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 1 2020

mikgra0218
Skrivmaskin
11.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2020-08-27 KS 2020/885 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

Tel: 0281-75155   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2020 
kvartal 1 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 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 

Ett ärenden om kontaktperson har ej kunnat verkställas på grund av svårigheter att rekrytera 

lämplig kontaktperson. Den enskilde har erbjudits kontaktperson men tackat nej.  

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 1 2020 

Beslutet expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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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 1, 2020  Datum för rapportperiod: 1/1 – 31/3  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 

4.1 SoL  Särskilt boende 

för äldre 

1  186 Resursbrist, t ex saknar ledig bostad.  

Verkställt 2020-01-31.  

9.4 § LSS Kontaktperson 1  317 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.  

Totalt antal ärenden 2 0   
 

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 

Totalt antal ärenden 0 0   

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan 

beslut 

Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 

9.3 § LSS Ledsagarservice  

1 

 275 Annat skäl. Ansökan återtagen 2020-01-23.  

9.4 § LSS Kontaktperson 1  350 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 

Verkställt 2020-04-08.  

4.1 § SoL Avlösning i 

hemmet 

1  131 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 

Verkställt 2020-02-26.  

4.1 SoL  Särskilt boende 

för äldre 

1  117 Resursbrist, t ex saknar ledig bostad.  

Verkställt 2020-03-04.  

Totalt antal ärenden 4 0   

 



Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 186 Ärende KS 2020/886

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2020 kvartal 2

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 
2 2020.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 överlämnas till 
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 
kvartal 2 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 
2 2020.
2. Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 överlämnas till 
kommunens revisorer.
3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 
kvartal 2 2020.

Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-08-27
Rapport kvartal 2 2020

mikgra0218
Skrivmaskin
12.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2020-08-27 KS 2020/886 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

Tel: 0281-75155   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2020 
kvartal 2 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 2020 överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 2 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 

Ett ärenden om kontaktperson har ej kunnat verkställas på grund av svårigheter att rekrytera 

lämplig kontaktperson. Den enskilde har erbjudits kontaktperson men tackat nej.  

 

Ett ärende om kontaktfamilj har ej kunnat verkställas på grund av svårigheter att rekrytera 

lämplig kontaktfamilj.  

 

Ett ärende har ej kunnat verkställas med anledning av stängning av växelvårdsplats på 

grund av rådande coronapandemi. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 1 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 2, 2020  Datum för rapportperiod: 1/4 - 30/6  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 

Särskilt boende för 

äldre 

1  100 Den enskilde har erbjudits plats men tackat nej p.g.a. Covid 19.  

9 kap. 4 § 

LSS 

Kontaktperson 1  406 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.  

4 kap.1 § 

SoL 

Kontaktfamilj 1  166 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 

4 kap.1 § 

SoL 

Växelvis 

korttidsboende 

 1 100 Annat skäl. Verksamheten stängd med anledning av Covid 19 

Totalt antal ärenden 3 1   
 

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 

Totalt antal ärenden 0 0   

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar 

sedan beslut 

Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 

Totalt antal ärenden 0 0   

 

Individ- och familjeomsorgen har inga beslut som ej är verkställda. 



Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 187 Ärende KS 2020/821

Förfrågan om köp av Grönalid 2:16 (Verkstadsvägen 10 
i Vansbro)

Förslag till kommunfullmäktige
Vansbro Grönalid 2:16 säljs till intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt, 
för 147 800 kr.
 
Köpet villkoras, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år. 
I annat fall går köpet tillbaka.

Ärendet
En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa Vansbro kommuns 
fastighet Grönalid 2:16. Grönalid 2:16 är detaljplanelagd för småindustri 
och ligger ute till försäljning på Objektvision. Parterna har efter diskussion 
kommit fram till ett förslag på köpeskilling på 147 800 kr.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Vansbro Grönalid 2:16 säljs till intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt, 
för 147 800 kr.
 
Köpet villkoras, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år. 
I annat fall går köpet tillbaka.
 
Pär Skagerling (M) och Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till ordförandens 
förslag.

Beslutsunderlag
Utredare, tjänsteutlåtande 2020-08-26
Förslag till köpekontrakt
Karta och ortfoto över fastigheten och närliggande
 

mikgra0218
Skrivmaskin
13.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

upphandling/inköp 2020-08-26 KS2020/821

Utredare Tobias Eriksson
tobias.eriksson@vansbro.se

75356

Kommunfullmäktige

Industrimark, Vansbro Grönalid 2:16
Rekommendation till beslut
Vansbro Grönalid 2:16 säljs till intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt, för 147 800 
kr.

Köpet villkoras, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år. I annat fall 
går köpet tillbaka.

Sammanfattning
En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa Vansbro kommuns fastighet 
Grönalid 2:16. Grönalid 2:16 är detaljplanelagd för småindustri och ligger ute till 
försäljning på Objektvision. Parterna har efter diskussion kommit fram till ett förslag på 
köpeskilling på 147 800 kr.

Analys

Fastigheten är 4050 m2 stor. Vansbro kommun har tidigare sålt industrimark för 10 
kr/m2, varför priset på industrimarken på Grönalid 2:16 bör sättas till 40 500 kr.

På denna industrimark finns ett hus, vilket redan stod där när Vansbro kommun köpte in 
marken och planlade den för industrimark. Byggnaden är i sämre skick och betingar 
inget högre värde. Parterna har kommit överens om ett föreslaget värde på 100 000 kr 
för denna byggnad.

Skogen på Grönalid 2:16 har av Mellanskog värderats, 2020-08-24, till 7 300 kr.

Priset på Grönalid 2:16 skulle då bli 147 800 kr.

Det bokförda värdet, per 200831, på Grönalid 2:16 är 57 074,32 kr.

Intressenten ämnar bygga lokaler för ny verksamhet, därav intresset av Grönalid 2:16. 
Intressenten beräknar komma igång med byggnation inom ett år. Syftet är att bygga en 
industrilokal på ca 400m2, för att bedriva verksamhet inom renovering av 
motorer/cylinderhuvuden.
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Försäljningen bör också villkoras med att byggnation skall påbörjas inom två år ifrån 
ev. köpeavtals tecknande. Lagfarten blir då vilande hos lantmäteriet, och köpet går 
tillbaka om villkoret inte uppfylls.

Slutsats

Vansbro Grönalid 2:16 bör säljas till intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt, för 
147 800 kr.

Beslutsunderlag

Förslag till köpekontrakt

Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område. 

Beslutet expedieras till :
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Förslag till Köpekontrakt

Säljaren: 

Köparen: 

Vansbro kommun 

Org.nr: 212000 - 2130 

Medborgarhuset,  

780 50 Vansbro  

1. Överlåten fastighet

Säljaren överlåter – genom försäljning – fastigheten Grönalid 2:16 i Vansbro kommun, 

härefter kallat ”Fastigheten”, till Köparen enligt nedanstående villkor. 

2. Köpeskilling

Köparen skall betala 147 800 kr (etthundrafyrtiosjutusenåttahundrakronor) till Säljaren som 

köpeskilling för Fastigheten. 

3. Tillträdesdag

Tillträde sker 2020-10-01. 

4. Betalning

Köparen erlägger kontant 147 800 kr senast på tillträdesdagen. 

Betalning skall ske till Vansbro kommuns konto i Swedbank. 

Kontonummer 8166-1 664 066 014-5 

5. Köpebrev

Köpebrev upprättas när full betalning erlagts enlig punkt 4 i detta avtal. 

6. Ej inskrivna rättigheter

Säljaren garanterar att Fastigheten inte besväras av några oinskrivna rättigheter. Denna garanti 

gäller dock inte sådana rättigheter som på grund av lag gäller mot ny ägare och ej heller 

sådana rättigheter som Köparen har känt till vid tillträde enligt punkten 3. 

7. Fastighetens skick

Fastigheten säljs i befintligt skick. Detta innebär att Köparen inte kan göra några som helst 

anspråk gentemot Säljaren avseende skick, inkl. så kallade ”dolda fel”. 

Köparen har beretts tillfälle att besiktiga Fastigheten. 



8. Inteckningar m.m.

Köparen har tagit del av bifogat utdrag ur fastighetsregistret. 

9. El- och vattenleveranser

Säljaren svarar efter tillträdesdagen inte för leverans av el. Köparen har själv att föranstalta 

om och bekosta fastighetens anslutning till lokal el-leverantör med eget el-abonnemang. 

El- och vattenmätare avläses gemensamt av parterna vid tillträde 

10. Övriga villkor

Grönalid 2:16 ligger i detaljplan som markanvändning ”Småindustri”. 

Köparen förbinder sig att på Fastigheten uppföra en för bruk avsedd industribyggnad. 

Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord när 

industribyggnaden är färdigt för inflyttning (alternativt när stomme till industribyggnaden är 

uppförd). 

Om köparen inte inom två år från denna köpehandlings upprättande, har fullgjort 

byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande 

överlåter fastigheten, har kommunen rätt till ett vite på samma belopp som köpeskillingen, 

d.v.s. 147 800 kronor.

Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 

kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var 

sitt. Vansbro kommun   

Vansbro 2020-09-  Vansbro 2020-09- 

…………………………. …………………………… 

Stina Munters 

Kommunalråd 

…………………………. ……………………………. 

Catarina Willman 

Kommunchef 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

………………………….. ……………………………. 



Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 188 Ärende KS 2020/717

Revidering av taxa för Brandkåren Norra Dalarna från 
2021

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna.

Ärendet
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap. 1 § 1 p. i uppgift att 
fastställa taxor för kommunalförbund.

Från Brandkåren Norra Dalarna har inkommit förslag till ny taxa från och 
med 2021-01- 01.

Nuvarande taxa härstammar från 2018 års utredning av 
kommunalförbundet. Behov finns att reglera taxan utifrån:
- Förändrat index.
- Förändring avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för
utbildning i HLR.
- Taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför
krävs tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för
kommunanställda.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för 
Brandkåren Norra Dalarna.

Beslutsunderlag
Tf. ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-08-25
Protokollsutdrag, 2020-05-14 BRAND § 24
Förslag till Taxa för Brandkåren Norra Dalarna

mikgra0218
Skrivmaskin
14.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2020-08-25 KS 2020/717 

Tf Ekonomichef Veronica Enström 

veronica.enstrom@vansbro.se 

Tel: 0281-75018 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Revidering av taxa för Brandkåren Norra Dalarna från 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap. 1 § 1 p. i uppgift att fastställa 

taxor för kommunalförbund.  

Från Brandkåren Norra Dalarna har inkommit förslag till ny taxa från och med 2021-01-

01, redovisas i bilaga. 

Nuvarande taxa härstammar från 2018 års utredning av kommunalförbundet. Behov 

finns att reglera taxan utifrån: 

• Förändrat index

• Förändring avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för utbildning i

HLR

• Taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför krävs

tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för

kommunanställda

Beslutsunderlag 

Protokoll från Brandkåren Norra Dalarna, 2020-05-14 

Förslag till taxa Brandkåren Norra Dalarna 2021 

Beslutet expedieras till: 

Brandkåren Norra Dalarna 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se




TAXA 

Brandkåren 
Norra Dalarna



Sida 2(7) 
Mora 2020-04-30 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 

Fastställd:  
Direktionen 2018-11-23 §4 

Diarienummer: 2018/00488 044 



Sida 3(7) 

Brandkåren Norra Dalarna · M ä x v ä g e n  5 5  · 792 37 Mora 

Innehåll 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna ....................................................................................................................... 4 
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
Samtliga belopp är angivna exkl. moms 

Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Personal 

Personalkostnad ( kl. 07-16) 

vardagar 

573 kr 597 kr* Enligt gällande RVR-
belopp för varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Personalkostnad (övrig tid) 859 kr 896 kr* Enligt RVR-belopp 
förhöjd 50 % 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Hyra fordon och utrustning 

Brandfordon, maskinstege, 

hävare, specialfordon, 

tankbil (exkl. personal) 

439 kr/h 474 kr/tim* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Båt, fordon, motorsprutor 

(exkl. personal) 

240 kr/h 316 kr/tim* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Brandslang per längd 146 kr/dygn 158 kr/tim* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Brandredskapskontroll 

(tjänsteköp) 

400 kr grundavgift samt 
100 kr/enhet 

Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning tillsyn 

grundavgift 

1800 kr 1900 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå.  

Myndighetsutövning tillsyn 

timpris 

900 kr 940 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå. 

Myndighetsutövning 

tillstånd grundavgift 

1800 kr 1900 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå. 

Myndighetsutövning 

tillstånd timpris 

900 kr 940 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå. 
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Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Utbildning 

Kommunintern utbildning 

(HLR) 

250 kr per person Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Kommunintern utbildning 

brandskydd 

Ingår i medlemsbidrag Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Övrig uppdragsutbildning 

för kommunanställda 

1000 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Normal 

uppdragsutbildning för 

extern (t. ex. HLR, 

brandskydd m.m.) 

800 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Övrig uppdragsutbildning 

för extern (t. ex. SBA, mer 

omfattande utbildning 

etc.) 

2600 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Brandskyddsutbildning för 

kommunala bolag 

250 kr per person 
(tillkommer kostnad för 
personal) 

Stryks ur taxan och 
räknas som extern 

Larmhantering automatiska larm 

Anslutningsavgift engång 1900 kr 2000 kr 

Årlig avgift direktkoppling 

till BRAND 

3000 kr 3050 kr 

Årlig avgift via SOS alarm 1900 kr 1900 kr 

Årlig avgift mottagning 

inbrottslarm direkt till 

BRAND 

1600 kr 1650 kr 

Årlig avgift per ytterligare 

larmbesked direkt till 

BRAND 

450 kr 450 kr 

Kommunintern service 

larmanläggning  

Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Automatlarm utryckning 6169 kr 6444 kr* Avser två styrkor 1+4 
samt ett tungt 
brandfordon enligt 
RVR och MSB varje 
år (*angett i 2020 års 
nivå) 
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Övriga nödlägen 
Bärhjälp 1222 kr 1510 kr* Avser två brandmän 

samt ett fordon 
enligt RVR och MSB 
varje år (*angett i 
2020 års nivå) 

Hissnödläge Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Inbrottslarm Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Förklaring till taxa 

• Personal

Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid

efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt andra uppdrag

som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uppdateras enligt

RVR-prislista varje år.

• Hyra av fordon och utrustning

Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är nödvändigt,

exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa utbildningar eller andra

uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uthyrning av

fordon kräver förare anställd av Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för

personal och ska godkännas av ansvarig chef. Uppdateras enligt MSB:s prislista

(självkostnad) varje år.

• Myndighetsutövning

Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag om skydd

mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

• Utbildning

Kommunintern brandskyddsutbildning och HLR ingår i kommunernas medlemsbidrag till

Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att köpa utbildning.

Övrig uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och materialkostnad, t.ex.

utrymningsövningar m.m. samt en fastställd avgift per person.

• Larmhantering automatiska larm

-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett nytt objekt i

brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som insatsstöd.

-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla mottagningsutrustning
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för automatiska brand- och inbrottslarm samt uppdatera objektskort, uppdatera 

information om nycklar, kontaktpersoner m.m. 

-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en avgift i

händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon brand inträffat på

objektet. Omfattar personal och fordonskostnader.

• Övriga nödlägen

Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren inte har

några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för larm inte åsidosätts.

Avgiften baseras på utryckning med två brandmän och ett litet fordon. Uppdateras enligt

RVR:s och MSB:s prislista varje år.



Protokollsutdrag
2020-09-15

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 189 Ärende KS 2020/912

Firmatecknare för Vansbro kommun

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att upphäva tidigare beslut om firmatecknare för Vansbro kommun from
2020-10- 15.
2. Att from 2020-10-15 utse kommunstyrelsens ordförande Stina Munters,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef
Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg till firmatecknare för
Vansbro kommun.
3. Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.

Ärendet
Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt 
utsedd och en utsedd tjänsteman.

Som firmatecknare föreslås kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters, 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef 
Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg.

Förslag
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att upphäva tidigare beslut om firmatecknare för Vansbro kommun from
2020-10- 15.
2. Att från och med 2020-10-15 utse kommunstyrelsens ordförande Stina
Munters, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss,
kommunchef Catarina Willman och ekonomichef Erik Mååg till
firmatecknare för Vansbro kommun.
3. Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt
utsedd och en utsedd tjänsteman.

Beslutsunderlag
Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-09-06

mikgra0218
Skrivmaskin
15.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2020-09-06 KS 2020/912 

Kommunchef Catarina Willman 

catarina.willman@vansbro.se 

Tel: 0281-75003 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Firmatecknare för Vansbro kommun 

Rekommendation till beslut 

1. Att upphäva tidigare beslut om firmatecknare för Vansbro kommun from 2020-10-

15.

2. Att from 2020-10-15 utse kommunstyrelsens ordförande Stina Munters,

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef Catarina

Willman och ekonomichef Erik Mååg till firmatecknare för Vansbro kommun.

3. Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt utsedd och en

utsedd tjänsteman.

Ärendet 

Firmatecknare för Vansbro kommun sker av två i förening, en politiskt utsedd och en 

utsedd tjänsteman. 

Som firmatecknare föreslås kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters, 

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss, kommunchef Catarina Willman 

och ekonomichef Erik Mååg. 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomichef Erik Mååg 

Personalchef Lillemor Tännström 

Sekretariatet 

Redovisningsansvarig Elenor Andersson 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Åsa Larsson   

Avsägelse uppdrag 

VANSBRO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020-07-13 

Dnr 

Vansbro kommun 
Norra Allegatan 30 
786 31 Vansbro 

2020 -07- 15 

I Dlarlepl.b. 

Jag avsäger mig härmed uppdraget som suppleant i styrelsen Utveckling i Dalarna Holding 
AB. På grund av ändrade arbetsförhållanden fungerar det ej att ha uppdraget kvar. 

Med vänlig hälsning 

��
Asa Larsson 

mikgra0218
Skrivmaskin
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Härmed avsäger jag mig alla mina förtroendeuppdrag i Vansbro kommun. 

- Ledamot kommunfullmäktige

- Andre vice ordförande kommunfullmäktige

- Ledamot demokratiberedningen

- Ombud till årsstämma Äppelbovind

- Ersättare valberedning

- Ersättare jävsnämnden

_______________________________________ 

Gustav Tällberg                  Uppsala, 30 juli 2020 
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Skrivmaskin
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Lena Hjalmarsson 
den 4 augusti 2020 23:18
Vansbro Kommun
Avsägelse

Jag önskar säga ifrån mig mitt uppdrag i Jävsnämnden. 

Lena Hjalmarsson 

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.



Från: Elisabeth Säljgård
Skickat: den 16 september 2020 13:10
Till: Stina Munters
Kopia: Elisabeth Svensson; Catarina Willman
Ämne: Till kommunstyrelsen

Avsägelse

Jag avsäger mig mitt uppdrag som överförmyndare i Vansbro kommun
från och med 2020-10-01.

Elisabeth Säljgård
Överförmyndare
Vansbro kommun
780 50 VANSBRO

Tel: 0281-75224 mobil anknytning
Mail: elisabeth.saljgard@vansbro.se

mailto:elisabeth.saljgard@vansbro.se
mikgra0218
Skrivmaskin
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