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                         KOMMUNPARTIET 

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo 

 

Kommunfullmäktige Vansbro kommun 

Motion om Medborgarförslag 

 

Vid kommunfullmäktigemöten i vår fina Vansbro kommun hålls en frågestund för allmänheten. 

Medborgarna får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får inte ställas i 

enskilda myndighetsärenden. Kommunpartiets ambition med motionen var att stimulera 

allmänhetens intresse för kommunpolitiken och förbättra kontakten med politikerna. 

 

Kommunpartiets motion behandlades vid ett KF-möte, men beslutet blev inte det som vi hade tänkt 

oss.  Frågestunden blev pga. revideringarna i våra yrkanden ingen stor succés och nu för tiden törs 

ingen ställa frågor vid KF-möten. Senare motionerade vi för installationen av en demokratiberedning 

som även den ändrades i alla sina delar och blev motarbetad av förvaltningen/tjänstemannaväldet. 

Alla ändringar som nu av Demokratiberedningen förordas fanns redan med i Kommunpartiets motion.  

 

Allmänheten behöver inte avisera frågorna i förväg utan får ställa dem direkt på sammanträdet under 

denna punkt. Allmänheten kan även ställa en skriftlig fråga som i sådana fall läses upp av fullmäktiges 

ordförande. Även en ledamot av kommunfullmäktige eller en tjänstgörande ersättare, får för att 

inhämta upplysningar ställa enkla frågor. En fråga kan vara skriftlig och inlämnad till 

kommunstyrelsens kansli i tid innan sammanträdet. Den får även ställas direkt på sammanträdet. En 

enkel fråga behöver inte leda till debatt i fullmäktige. En enkel fråga ska kunna även besvaras med ett 

ja eller nej. En enkel fråga bör besvaras senast vid sammanträdet efter det den har ställts. En mer 

utförlig fråga som kan leda till debatt får ställas som en interpellation.  

En kommuninvånare som är bokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige, ett så 

kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige beslutar det enligt 5 kap, 23§, 5 p, Kommunallagen. 

 

Med hänvisning av ovan nämnda yrkar jag att: 

 

❖ Kommunfullmäktige beslutar om införandet av ett medborgarförslag enligt 5 kap, 23§, 5p, 

Kommunallagen. 

❖ Allmänheten ställer sina frågor direkt vid kommunfullmäktiga sammanträdet. 

❖ Inlämnade/insända motioner och medborgarförslag utredas och beslutas om så snart som 

möjligt. 

❖ Uppdra kommunstyrelsen framtagandet av ett styrdokument om regler för motioner och 

medborgarförslag. 

 

 

Wahan Ohaness Harutun Grazyna Björklund 

Kommunpartiet, Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo. 
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Det � nns över 150 miljoner ton plast i haven och varje år dör en miljon fåglar och � er än 100 000 
vattenlevande däggdjur på grund av plastavfallet.

Sju av de tio vanligaste skräpen i strandnära miljöer och hav består av plast. Det handlar främst 
om engångsplaster. 

Den 27 mars 2019 godkände Europaparlamentet en ny lag som förbjuder följande plastprodukter 
för engångsbruk i EU från och med 2021:

• Engångsbestick (ga�  ar, knivar, skedar och ätpinnar),
• Engångstallrikar,
• Sugrör,
• Tops i plast,
• Ballongpinnar i plast, och
• Plaster som kan nedbrytas genom oxidation (oxo-plaster), snabbmatsförpackningar och ex-

panderad polystyren.

Plastnedskräpning påverkar även Vansbro kommun. Plast i diken längs våra vägar, plast på gatorna 
och plast vid våra badplatser för att nämna någta exempel. Då ovanstående plastprodukter kommer 
att förbjudas 2021, bör Vansbro kommun agera gott föredöme och börja fasa ut engångsplasten 
från den kommunala verksamheten redan nu för att göra övergången så smidig som möjligt.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
- att Vansbro kommun fasar ut ovanstående plastprodukter från den kommunala verksamheten
- att Vansbro kommun ser över om det � nns � er plastprodukter i verksamheten som kan fasas ut

Undertecknat
Gustav Tällberg, Centerpartiet

MOTION (C) OM ETT VANSBRO UTAN ENGÅNGSPLAST
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                        KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Motion om Läsplattor för förtroendevalda i Kommunfullmäktige!

Efter valen 2010 koncentrerades makten till kommunstyrelsen och utvidgades senare över till 
kommunstyrelsens utskott. Ärenden som behövde behandlas i Kommunfullmäktige var redan beslutat 
i utskotten och bekräftades av samma politiker vid Ks möten och lika så vid KF möten med undantag 
av några få ärenden med partiideologiska karaktärer som sällan förekommer nu för tiden. 

Den politiken plus ändringarna i protokolldokumenteringen bidrog till destruktiva resultat inom hela 
den politiska och demokratiska organisationen och ledde bland annat till att 
kommunstyrelseledamöter, ersättare och även kommunfullmäktigepresidiet utsågs med läsplattor. 
Men inte övriga KF-ledamöter pga. ekonomiska problem. Händelserna bidrog till att politikerna tappat 
förtroendet för ledningen och intresset för att delta vid möten minskade drastiskt till en ej önskvärd 
nivå.

Att klaga på kommunens usla ekonomiska läge som man själv har orsakat är inte längre godtagbart för 
att diskriminera halva Kommunfullmäktigeledamöterna. Ni hade inga pengar då, ni har inga pengar nu 
och ni kommer inte att ha pengar de närmaste åren heller.

Det finns pengar till att fördubbla ordförandenas arvoden, det finns pengar till bråket mellan chefer, 
det finns flera miljoner för chefernas demoraliserande personalpolitik mm. Då måste det finnas pengar 
för att köpa läsplattor till övriga förtroendevalda. Det kommer att minska kostnaderna för portot, 
gynnar miljön, minska papperssvinn och inte minst bidra till vitalisering av Kommunfullmäktige som 
motionärens och motionens syfte egentligen gäller. Misslyckanden får inte prioriteras eller belönas.

Utöver det ovan nämnda tycker jag att vi inte kan fortsätta diskriminera hälften av de förtroendevalda 
pga. att andra hälften inte kan sköta sina uppdrag som de av medborgarna har fått och yrkar att:

 Kommunfullmäktige beslutar att alla förtroendevalda utses med läsplattor som sina övriga
 kollegor.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsam undersöka kommunalt inköp av läsplattor till 
övriga förtroendevalda i Kommunfullmäktiga.

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

Motion #1, 2019-04-14
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Vansbro 2019-05-08

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer.

Vi föreslår att Vansbro kommun återinför tidsbegränsade förordnanden vid anställningar av

verksamhets- och enhetschefer.

Ett chefsförordnande är ett tidsbegränsat uppdrag, oftast inom ramen för en tilisvidareanställning,

det vill säga ett tillfälligt jobb som chef.

Motivet för att återinföra detta är att behålla vitaliteten inom chefsgrupperna.

Ett förordnande rekommenderas vara tre till fem f 3-5) år, vilket är vanligt runtom i landet.

_____

Nll Lassé AnderssoniY - Kurt-Lennart Karlsson (V)

fÄNSEOKOMMUt1
1 KOMMUNSTYRELSEN

2019 -05- 1 4

1 Diariepj.b.
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                      KOMMUNPARTIET

                Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Interpellation om ersättare och protokoll anteckning! 

De senaste åren har det skett ändringar inom politiken som kan bedömas vara lite underliga. Ett 
exempel på det är att ersättare i vissa utskott, nämnder etc. inte längre får närvara vid möten om 
de inte är kallade för att ”tjänstgöra”. Jag tänker på protokollen som skrivs av sekreterare och 
justeras av politiker. 

För den här interpellationen vill jag använda resultaten av det senaste Valnämndens möte som 
protokollförts den 18 februari 2019. Utöver de fem ledamöterna fanns även två ersättare 
närvarande som även de deltog i diskussionerna, precis som det ska vara. 

Läser man protokollet kan man konstatera att trots ersättarnas bidragande i diskussionerna till 
beslutstagandet nämns de inte med ett ord.  
Ersättarna får inte reservera sig men inte heller får rätten för att på något annat sätt uttrycka sitt ej 
godkännande av besluten. Frågan är vad är vitsen med lagstiftningen? 

Om någon annan person av vilken anledning som helst skulle visa intresse för innehållet i 
protokollet och läser det, kommer troligen att tro att alla närvarande var överens om beslutet, men
 så är inte fallet. Hur trovärdig kan ett sådant protokoll anses vara?

Sedan 2014 har detta sätt att skriva protokoll blivit vardagsmat och vi anser inte att det kan anses
vara demokratiskt. Är det inte dags att inse sina misstag och börja rätta till det?

Wahan Ohaness Harutun
Grundare Kommunpartiet, Vansbro kommun
Vansbro 01-03-2019
Vansbro 2019-04-24
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Interpellation angående Arbetsförmedlingens
nedläggning i kommunen

boMNN

2019-04-01

Vi nås nu av beskedet att Arbetsförmedlingens kontor kommer läggas ner, inte
bara i Vansbro utan även i många andra kommuner runt om i Dalarna.
Samtidigt visar alla rapporter att andelen av de arbetslösa som står längre från
arbetsmarknaden ökar. Arbetsförmedlingen har historiskt spelat en avgörande
roll för att komma tillrätta med de här problemen. Arbetsmarknadspolitiken är
ett statligt ansvar, men som en följd av att staten i åratal dragit sig undan har
kommunerna i landet varit tvungna att själva åta sig ett visst
arbetsmarknadspolitiskt ansvar. För en liten kommun, med en redan hårt
ansträngd ekonomisk situation, kommer konsekvenserna av nedläggningen att
bli ytterst påtagliga.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
kommunalråd:

= Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra nedläggningen av
Arbetsförmedi ingens lokalkontor i kommunen?

- Vilka tänkbara konsekvenser kommer nedläggningen ffi för kommunen?
- Vad är majoritetens plan för att hantera arbetsmarknadsftågorna när

Arbetsförmedlingen lägger ner i kommunen?

nnel Gustav n

Vänsterpartiet
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                   KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Interpellation om personalstyrkan.

Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar 
kompetens och kontinuitet då flera anställda väljer att byta arbetsgivare på grund av icke 
konkurrenskraftiga löner, bristande resurser, men i huvudsak pga. mycket dålig arbetsmiljö och 
saknandet av kompetent ledning. 

Detta är inte acceptabelt. Antalet anställda som säger upp sig ökar för varje år och ersätts med 
obehörig personal och dyra konsulter. Behöriga lärartätheten är enbart 46 % och hälften av dessa har 
inte den ämnesutbildning som krävs, även detta är oacceptabelt.

Kommunen styrs av tillförordnade ”chefer” och konsulter pga. ledningsbrist inom förvaltning och 
politik som har blivit beroende av varandra. Styret liknar mer som en totalitär maktutövning än en 
demokrati. Den överdimensionerade administrationen tvingar oss i ett ekonomiskt förfall.

Bristen på information ”som vi för sju veckor sedan har begärt och inte fått” gör att vi enbart kan gissa 
att kostnaderna för de årsanställda betingar minst 85 procent av den totala kommunstyrelsens 
nettobudget trots vakanta höga chefers poster. Detta är absolut inte godtagbara förhållanden. 

Även i år täcks inte budgetbehovet som är oacceptabelt hög

På grund av ovan nämnda vill jag gärna ha svar på följande frågor.

Varför har ni inte löst dessa problem hittills, trots våra uppmaningar?

Vad är konsekvenserna? 

Är det ett sätt att spara på vakanta chefsposter pga. den dåliga ekonomin?

När tänker ni anställa de vakanta posterna?

Är ni överhuvudtaget medvetna om dessa problem?

Wahan Ohaness Harutun
Grundare och Ordförande för Kommunpartiet.
Nås, Dala Järna, Vansbro och Äppelbo.

mailto:wahan1@telia.com
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                   KOMMUNPARTIET 

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo 

 

Kommunfullmäktige Vansbro kommun 

Fråga om skillnader mellan förtroendevalda! 

 

Tidningen Dagens Samhälle ägs av arbetsgivarorganisationen SKL. Ägarens syfte med tidningen är att 

sprida information, nyheter och debatt av intresse för den offentliga sektorn i Sverige. Tidningen kallar 

sig "Tidningen för beslutsfattare på den offentliga marknaden". 

I Vansbro kommun delas tidningen ut enbart till kommunstyrelseledamöter. 

På frågan om varför enbart kommunstyrelsens ledamöter, men inte övriga förtroendevalda som äger 

den slutliga rätten till beslut i kommunfullmäktige visade sig vara kostnaderna på ca 90 000 kronor. 

Samma svar som vid behandling av läsplattorna för de förtroendevalda i Kommunfullmäktige, för dyrt. 

Pengarna räckte inte då och räcker inte nu heller. 

Pengarna räcker inte för skolan, inte för våra äldreboenden heller, pengarna räcker inte. Men det 

verkar som om pengarna räcker till att fördubbla utskottsordförandenas arvoden. 

Mao ska nu den själv orsakade usla ekonomin även göra basen till att styra den ”demokratiska 

processen”. Är det kanske dags att börja organisera sig mot en möjlig risk av ett aparthetssystem i den 

offentliga och politiska sektorn. Tendenserna till totalitära former går inte att mista om längre. (en 

möjlighet till en ny motion?). 

Kommunstyrelsen i sin iver hittar på och beslutar om destruktiva åtaganden utan att konsultera de 

demokratiska partierna, politiker eller Kommunfullmäktige. 

Frågan är, ska vi acceptera att kommunstyrelseledamöter får högre status än förtroendevalda i 

Kommunfullmäktige? 

Ska den usla ekonomin styra den demokratiska processen i framtiden? 

 

Wahan Ohaness Harutun 

Grundare och Ordförande för Kommunpartiet. 

Nås, Dala Järna, Vansbro och Äppelbo.   

 

 

mailto:wahan1@telia.com


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

 

 

mailto:wahan1@telia.com


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

Interpellation om saknandet av Kommunikationspolicy för Vansbro kommun

Till kommunfullmäktige Vansbro kommun.

“Den rådande Informations- och kommunikationspolicyn från 2008 upphävdes i samband 
med kommunfullmäktiges beslut om antagande av en ny Informationssäkerhetspolicy. I 
dagsläget är det därför det enda antagna dokumentet kring information och 
kommunikation. Ett arbete kring nya kommunikationsriktlinjer har påbörjats.”

Detta är svaret på min fråga om det finns en kommunikationspolicy för Vansbro kommun 
och om jag kan få en kopia av.

Ett arbete kring nya kommunikationsriktlinjer har påbörjats. Jag är tveksam om riktigheten 
av det yttrandet.

Ska kommunen styras utan kommunikationspolicy tills en ny policy har skrivits? Vilka är de 
som ska författa den nya policyn? När ska den policyn vara klar?

Varför behöll man inte den ”gamla” policyn tills en ny hade färdigställts?

För Kommunpartiet, Vansbro kommun

Wahan Ohaness Harutun                 Grazyna Björklund

Interpellation # 3, januari 2019
Interpellation # 3, April 2019
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                         KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Interpellation om Miljökommun.

Jag önskade att jag kunde rapportera att Vansbro kommun värnar mest om miljön bland 
Sveriges kommuner, men ligger man på plats 233 av 290 kommuner kan man knappast påstå 
att det miljöarbetet fungerar i vår fina kommun. Åtminstone om man utgår från den ovan 
nämnda rankning som tidningen Aktuell Hållbarhet för elfte året i rad sammanställt.

För några år sen har Centerpartiet trots att de styrde i kommunen lagt ett förslag om att 
Vansbro kommun ska utvecklas till en miljökommun. Jag önskade lycka till, men beslutet 
lyckades förstås inte. Den enda miljömässiga åtgärden jag hittills har sett var en bild i Falu – 
Kuriren på en verksamhetschef och några fina förskolebarn med en grön flagga i handen. 

Den 31 oktober 2017 utsåg Kommunstyrelsen en styrgrupp bestående av två centerpartister, 
två socialdemokrater och en vänsterpartist som har haft tre möten och därefter har arbetet 
stått stilla troligen pga. avsaknandet av motivation, intressen och oförmågan hos både 
förvaltning och politik. Jag ansåg inte heller att protokollen kunde ge mig mer information om 
misslyckandet.

Effektiveringskrisen inom förvaltning och politik, ledningsbrist och oförmågan att besluta om 
konstruktiva planeringar för att lyckas med uppdragen är troligen anledningen för stoppet.

Tycker inte ni att det är pinsamt att aldrig få ta ett lämpligt beslut som leder till succé?

Även om Kommunstyrelsen uppdrar förvaltningen att arbeta fram ett förslag på hur 
miljömålsarbetet ska bedrivas i Vansbro kommun och även ett förslag på lokala miljömål, 
anser jag att politikerna bär hela ansvaret för misslyckandet.

Det här arbetet måste lyckas för att få den kompetensen i kommunen för att lösa miljö- 
problemen och kraven i ”motionen om ett klimatneutralt Vansbro”.

Kan ni försäkra oss den kompetensen inom förvaltning och politik och i så fall hur och när?

För Kommunpartiet
Wahan Ohaness Harutun Grazyna Björklund
Kommunpartiet, Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo.
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Protokollsutdrag  

2019-04-09  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 37 Ärende KS 2019/189 

Årsredovisning 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018 och nyttjar 

7 786 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att täcka delar 

av 2018 års underskott. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetat underskott inom en tre-årsperiod. 

Beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2018 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

Ärendet 

Föreligger Vansbro kommuns Årsredovisning 2018. 

  

Resultatet för 2018 var ett underskott på 13,5 mkr vilket var en försämring 

mot resultatet 2017 som var ett underskott på 3,6 mkr. 

  

I likhet med 2017 redovisade kommunen ett underskott. Underskottet blev 

13,5 mkr, vilket innebär 17,6 mkr högre nettokostnader än det budgeterade 

resultatet (+4,0 mkr). Årets underskott innebär att kommunens samlade 

underskott har vuxit till drygt 17 mkr som kommunen måste återställa inom 

tre år. Det innebär att kommunen behöver uppdatera sin åtgärdsplan för 

återställande. Enbart driftverksamheterna lämnade ett underskott på 

17,5 mkr, däremot lämnade finansförvaltningen ett överskott på 8,3 mkr, 

som lindrar driftverksamheternas underskott. Anledningen till överskottet 

inom finansförvaltningen är bland annat ofördelade intäkter ifrån 

Migrationsverket och outnyttjade medel för löneöversyn. 

  

Anledningen till högre nettokostnader än förväntat beror i vissa fall på 

händelser som kommunen inte kunnat förutspå, exempelvis lägre intäkter 

för asylsökande barn samt svårighet att anpassa utbildningsverksamheten 

efter förändrat elevantal med fler nyanlända, vilket påverkade underskottet 

med 4 mkr. Ett annat exempel är ökade kostnader för räddningstjänsten 

beroende på sommarens värme och torka, med bland annat stora kostnader 

för själva insatserna men även för beredskap (0,7 mkr). En annan faktor som 

kommunen har haft svårt att påverka är nettokostnadsutvecklingen inom 

gymnasiesamverkan med Malung-Sälen genom VDUF, som redovisade ett 

större underskott på 20,8 mkr. Den del av underskottet som påverkade 

Vansbro kommuns resultat var 8,4 mkr. Det verksamhetsområde som 
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redovisade störst underskott, 20,3 mkr, var socialt stöd och omsorg där 

enbart IFO-verksamheten lämnade underskott på nästan 16 mkr och en 

nettokostnadsökning på 13 mkr mot föregående år. Den stora förklaringen 

till avvikelserna inom IFO är att kostnaden för det ekonomiska biståndet har 

fördubblats sedan 2017 och att placeringarna ökat markant, båda på grund 

av fler och svårare ärenden. Inom socialt stöd och omsorg har framför allt 

personalbristen, med alla dess följdkostnader, samt en ökad vårdtyngd inom 

det ordinära boendet, ökat nettokostnaderna med 2,4 mkr. Det finns även 

positiva händelser som har lindrat de ökade driftkostnaderna, exempelvis 

har kommunen fått intäkter för skogsförsäljning och bidrag för 

ombyggnationer av lokaler från Migrationsverket. 

  

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att bygga upp en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven gör det möjligt att avsätta en del 

av ett överskott i goda tider och sedan använda denna buffert för att täcka 

underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. 

Genom en sådan reserv kan resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. 

Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att ge jämnare 

ekonomiska förutsättningar för de verksamheter kommunen bedriver. 

  

Enligt regelverket beslutar kommunfullmäktige för regelverket som gäller i 

den enskilda kommunen och enligt Vansbro kommuns regelverk kan medel 

från resultatutjämningsreserv disponeras då kommunens 

balanskravsjusterade resultat är negativt. Disponering kan endast ske med 

maximalt det belopp som finns reserverat i resultatutjämningsfonden. För att 

täcka underskottet på 13,5 mkr föreslås att resultatutjämningsreserven 

används och att en åtgärdsplan upprättas för att återställa resterande 9,4 mkr 

som finns i upparbetade underskott. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2018 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018 och nyttjar 

7 786 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att täcka delar 

av 2018 års underskott. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en 

åtgärdsplan för att återställa upparbetat underskott inom en tre-årsperiod. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande daterat 2019-04-04 

Vansbro kommuns årsredovisning 2018 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomi- och IT-funktionen 2019-04-04 KS 2019/189 

Ekonomichef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN/ 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Årsredovisning 2018 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2018 och överlämna årsredovisningen 

till revisorerna. 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 

för 2018 och att nyttja 7 786 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att 

täcka delar av 2018 års underskott. 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en åtgärdsplan för att 

återställa upparbetat underskott inom en tre-årsperiod. 

Sammanfattning 

Föreligger Vansbro kommuns Årsredovisning 2018 (webb-version och särtryck till KS 

och KF) 

Resultatet för 2018 var ett underskott på 13,5 mkr vilket var en försämring mot resulta-

tet 2017 som var ett underskott på 3,6 mkr.  

I likhet med 2017 redovisade kommunen ett underskott. Underskottet blev 13,5 mkr, 

vilket innebär 17,6 mkr högre nettokostnader än det budgeterade resultatet (+4,0 mkr). 

Årets underskott innebär att kommunens samlade underskott har vuxit till drygt 17 mkr 

som kommunen måste återställa inom tre år. Det innebär att kommunen behöver uppda-

tera sin åtgärdsplan för återställande. Enbart driftverksamheterna lämnade ett underskott 

på 17,5 mkr, däremot lämnade finansförvaltningen ett överskott på 8,3 mkr, som lindrar 

driftverksamheternas underskott. Anledningen till överskottet inom finansförvaltningen 

är bland annat ofördelade intäkter ifrån Migrationsverket och outnyttjade medel för lö-

neöversyn. 

Anledningen till högre nettokostnader än förväntat beror i vissa fall på händelser som 

kommunen inte kunnat förutspå, exempelvis lägre intäkter för asylsökande barn samt 

svårighet att anpassa utbildningsverksamheten efter förändrat elevantal med fler nyan-

lända, vilket påverkade underskottet med 4 mkr. Ett annat exempel är ökade kostnader 

för räddningstjänsten beroende på sommarens värme och torka, med bland annat stora 

kostnader för själva insatserna men även för beredskap (0,7 mkr). En annan faktor som 

kommunen har haft svårt att påverka är nettokostnadsutvecklingen inom gymnasiesam-

verkan med Malung-Sälen genom VDUF, som redovisade ett större underskott på 
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20,8 mkr. Den del av underskottet som påverkade Vansbro kommuns resultat var 

8,4 mkr. Det verksamhetsområde som redovisade störst underskott, 20,3 mkr, var soci-

alt stöd och omsorg där enbart IFO-verksamheten lämnade underskott på nästan 16 mkr 

och en nettokostnadsökning på 13 mkr mot föregående år. Den stora förklaringen till 

avvikelserna inom IFO är att kostnaden för det ekonomiska biståndet har fördubblats se-

dan 2017 och att placeringarna ökat markant, båda på grund av fler och svårare ärenden. 

Inom socialt stöd och omsorg har framför allt personalbristen, med alla dess följdkost-

nader, samt en ökad vårdtyngd inom det ordinära boendet, ökat nettokostnaderna med 

2,4 mkr. Det finns även positiva händelser som har lindrat de ökade driftkostnaderna, 

exempelvis har kommunen fått intäkter för skogsförsäljning och bidrag för ombyggnat-

ioner av lokaler från  

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att bygga upp en resultatutjäm-

ningsreserv (RUR). Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda 

tider och sedan använda denna buffert för att täcka underskott som uppstår på grund av 

en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan resultatet juste-

ras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att ge 

jämnare ekonomiska förutsättningar för de verksamheter kommunen bedriver.  

Enligt regelverket beslutar kommunfullmäktige för regelverket som gäller i den enskilda 

kommunen och enligt Vansbro kommuns regelverk kan medel från resultatutjämnings-

reserv disponeras då kommunens balanskravsjusterade resultat är negativt. Disponering 

kan endast ske med maximalt det belopp som finns reserverat i resultatutjämningsfon-

den. För att täcka underskottet på 13,5 mkr föreslås att resultatutjämningsreserven an-

vänds och att en åtgärdsplan upprättas för att återställa resterande 9,4 mkr som finns i 

upparbetade underskott. 

Beslutsunderlag 

Vansbro kommuns årsredovisning 2017 

 

Beslutet expedieras till : 

Revisorerna 

Redovisningsekonom Elenor Andersson 

Controllers Veronica Enström, Elin Israelsson och Marcus Kock 

Ledningsgruppen 



Revisorerna i Vansbro kommun 2019-05-07

Till
Fullmäktige i Vansbro kommun
organisationsnummer 212000-2130

Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämrider och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
“Revisorernas redogörelse”.

KPMG:s granskning av årsredovisningen för 2018 visar att det endast är ett av de
fyra finansiella målen som har uppnåtts. Vi bedömer da•rför att resultatet inte är
förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.

Kommunfullmäktige har för 2018 fastställt fyra strategiska områden med
strategiska mål för kommunen som delas upp i totalt 15 verksamhetsmål
exklusive tre finansiella mål. 1 årsredovisningen finns en sammanställning över
måluppfyllelse under perioden med bedömning av hur kommunen har uppfyllt de
fastställda målen.

Tre av målen har uppnåtts. Två av målen har inte uppnåtts. Övriga tio mål har en
markering som delvis uppfyllt. 1 årsredovisningen saknas en samlad bedömning
av kommunens måluppfyllelse i anslutning till avsnittet om måluppfyllelse. Vilka
kriterier som gäller för att uppnå målen framgår inte av sammanställningen utan
redovisas i en beskrivning av bedömningen av respektive förvaltningsområde.

Avseende Västerdalarnas utbildningsförbund har revisorerna i kommunal
förbundet avstyrkt ansvarsfrihet för direktionen. Vi anser att kommunstyrelsen
brustit i sin uppsiktplikt mot kommunalförbundet. 1 detta sammanhang riktar vi
anmärkning mot kommunstyrelsen och dess ledamöter för bristande styrning,
ledning, uppföljning och kontroll.

1



Vi bedömer sammantaget att styrelse, nänmder och beredningar i Vansbro
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmaktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna 1 dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 201$.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Vansbro kommun 2019-05-07

Bilagor:

Revisorernas redogörelse

Förteckning över de sakkunnigas rapporter

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Vansbro Teknik AB och
revisionsberättelsen från samma bolag.

Revisionsberättelse från Västerdalarnas utbildningsförbund

Ian Holmgren

2



Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2018

Revisorerna i Vansbro kommun

Revisorernas redogörelse för år 2018

Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en
revisionspian. Som en del av den grundläggande granskningen har revisorerna löpande
tagit del av alla nämnders protokoll och träffat politiker och tjänstemän ansvariga för
verksamheten.

En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, d.v.s. en granskning av
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Syftet har varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska
mål och intentioner och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den
avsedda. Inom förvaltningsrevisionen har fördjupad granskning genomförts av
handläggning och dokumentation av utredningar och insatser inom Individ- och
familjeomsorgen och en uppföljning av en revisionsrapport från 2016 avseende
hantering och ansökning av statliga ersättningar inom ftyktingmottagandet.

Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till
att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom
styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om tillförlitligheten i
räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bland annat granskat
årsredovisningen och årsbokslutet för år 201$ och delårsrapporten per den 31 augusti
201$.

förteckning över revisionsrapporterna avseende förvaltningsrevision och
redovisningsrevision lämnas som bilaga till revisionsberättelsen för 201$.

Revisorerna har vid gransbingen biträtts av KPMG AB.



Bilaga 2 till revisionsberättelsen för år 2018

Revisorerna i Vansbro kommun

Förteckning över utförd granskning under 201$

förteckning över de sakkunnigas skrtfltiga rapporterför år 2018 som successivt
förmedlats titt futtmäktiges presidium för kännedom.

• Granskning av Individ- och familjeomsorgen

• Uppföljning av tidigare revisionsgtanskningar (2016)

• Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31

• Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-3 1
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Avsändare Datum
Vansbro kommun 2019-05-07
Kommunrevisionen

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
För kännedom till kommunfullmäktige

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Syftet med granskningen har varit att ge
kommunrevisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer önskar att kornmunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av
åtgärder baserat på de synpunkter som lämnas i rapporten senast 2019-08-07. Yttrandet
skickas till revisionens biträde, iohan.malmkpmg.se

För revisorerna i Vansbro kommun.

1
Gösta Lindkvist
Ordförande
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Vansbro kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

2019-05-07

Sammanfattning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

— Årets resultat uppgår till —13,5 mkr (2017: -3,6 mkr). Budget för 2018 fastställdes till
4,0 mkr. Utfallet har framför allt påverkats av högre nettokostnader med 17,6 mkr,
lägre skatteintäkter i förhållande till budget om 4,4 mkr samt bättre finansnetto med
2,6 mkr (avsnitt 3.6).

— Kommunkoncernen redovisar för 2018 ett underskott på -12,2 mkr (2017: -1,5 mkr)
(3.6.6).

— Skatteintäkter och statsbidrag är oförändrade jämfört med 2017 medan
verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,7 %. Personalkostnaderna, som
utgör ca 57 % av de totala bruttokostnaderna, har ökat med 0,1 % jämfört med
2017. Antal årsarbetare har minskat till 573 personer (avsnitt 3.4.3 och 3.6).

— Socialt stöd och omsorg redovisar ett underskott med -20,3 mkr för 2018 (3.6.5).

— Utbildning, kultur och fritid redovisar ett underskott på -4,1 mkr för 2018 (3.6.5).

— VDUF redovisar ett underskott för 2018 jämfört med budget och Vansbros andel
uppgår till -8,4 mkr (3.6.5).

— Det bokförda egna kapitalet i Vansbro kommunkoncern uppgår till 236,7 mkr.
Inklusive ej skuldförd pensionsförpliktelse uppgår kommunkoncernens eget kapital
till 86,7 mkr, en försämring med 4,9 mkr (3.7).

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av full
mäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

1 Kommunallag (2017:725)
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Vansbro kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 201 8-1 2-31

2019-05-07

Finansiella mål

Vår granskning visar att då endast ett av de fyra finansiella målen har uppnåtts
bedömer vi att resultatet inte är förenligt med av fullmäktige fastställda finansiella mål.

Verksamhetsmässiga mål

Kommunfullmäktige har för 2018 fastställt fyra strategiska områden med strategiska
mål för kommunen som delas upp i totalt 15 verksamhetsmål exklusive tre finansiella
mål. 1 årsredovisningen finns en sammanställning över måluppfyllelse under perioden
med bedömning av hur kommunen har uppfyllt de fastställda målen.

1 anslutning till sammanställningen finns kortfattade kommentarer till målen.

Bedömning

Tre av målen har uppnåtts. Två av målen har inte uppnåtts. Övriga tio mål har en
markering som delvis uppfyllt. 1 årsredovisningen saknas en samlad bedömning av
kommunens måluppfyllelse i anslutning till avsnittet om måluppfyllelse. Vilka kriteriet
som gäller för att uppnå målen framgår inte av sammanställningen utan en beskrivning
av respektive förvaltningsområdes bedömning redovisas.

2 Bakgrund
Vi har av Vansbto kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens åtsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av revisionsberättelsen.

2.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande
revisionskriterier:

— Kommunallag och kommunal redovisningslag

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

— Interna regelverk och instruktioner

— Fullmäktigebeslut

3
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2.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkningen

• Balansräkningen

• Kassaflödesanalysen

• Sammanställd redovisning

• Tilläggsupplysningar.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi
förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi
har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen.

— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker.

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten är faktagranskad av ekonom ikontoret.

2.5 Projektorganisation
Margareta Sandberg, auktoriserad revisor, har varit ansvarig för granskningen. Magnus
Larsson, certifierad kommunal revisor, har deltagit i granskningen genom sitt
kundansvar för Vansbro kommun.

2 Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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3 Resultat av granskningen

3.1 Årsredovisningen
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisions
bevis på motsvarande sätt som för granskning av de finansiella delarna i års-
red ovisn ingen.

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag
till kommunens förvaltningsberättelse.

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Ärsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rätt
visande bild av kommunens resultat och ställning.

3.2 Redovisningsprinciper
1 årsredovisningen anges under avsnittet “Redovisningsprinciper” att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
KRL och RKRs rekommendationer.

1 vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via
intervjuer med redovisningsansvarig samt översiktlig avstämning av kommunens års-
redovisning mot RKRs gällande rekommendationer.

Bedömning

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever
RKRs rekommendationer.

3.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4 om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
KRL och KL.

1 KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett övetordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.

4Oktober2015
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Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings
berättelsen. Kommunens underskott för året uppgår till -13,5 mkr. För räkenskapsåret
finns inga justeringar av balanskravsresultatet.

För 2018 görs en upplösning av resultatutjämningsreserven med 7,8 mkr vilket gör att
balanskravsresultatet därefter uppgår till -5,7 mkr.

Bedömning

Underskott från 2017 uppgår till -3,7 mkr. Totalt underskott att återställa inom 3 år
uppgår till -9,4 mkr. Av ansamlade underskott ska -3,7 mkr återställas senast 2020 och
-5,7 mkr senast 2021. Av informationen under rubriken “Balanskravsresultat” framgår
inte vilka åtgärder kommunen kommer att vidta för att återställa underskotten. Däremot
framgår det att kommunen behöver uppdatera sin åtgärdsplan för återställande.

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse för god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.

3.4.1 Finansiella mål

1 den av fullmäktige fastställda Strategisk plan för 2018-2019 med Budget 201 8 finns
fyra finansiella mål som är avgörande för en ekonomi i balans.

Nedan framgår kommunens bedömning av måluppfyllelsen:

Mål Måluppfyllelse enligt årsredovisningen

Politiska beslut stödjer en hållbar ekonomi Politiska beslut som innebär nya ställnings
taganden är finansierade, men det finns
underskott i verksamheten som kräver
politiska beslut för att nå ett nollresultat.
Förvaltningen har inte heller tagit fram förslag
till kostnadsminskningar i den omfattning som
krävs.

Målet bedöms inte vara uppnått.

Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt Verksamhetens nettokostnad ökade mellan
än skatteintäkter, generella statsbidrag och 2017 och 2018 med 2,7 procent medan
utjämning skatteintäkter, generella statsbidrag och

utjämning var i princip oförändrade. För att
nå en hållbar ekonomi krävs att
verksamhetens nettokostnad inte ökar
snabbare än skatteintäkter, generella stats
bidrag och utjämning.

Målet bedöms inte vara uppnått.

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-18
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Mål Måluppfyllelse enligt årsredovisningen

Kommunen ska endast lånefinansiera stora och Kommunen har inte tagit några nya lån under
långsiktiga investeringar, det vill säga där det är året utan låneskulden var samma som vid
rimligt att kostnaderna för investeringen ska bokslutet 2017, 145 mkr, trots stora
bäras även av kommande generationer investeringsutgifter för byggnation av

skyddsvall, byggnation av LSS-gruppboende
och utbyggnaden av fiber i kommunen.

Målet är uppnått.

Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl Soliditeten, som anger hur stor del av
pensionsförpliktelser) tillgångarna som är finansierade med

kommunens eget kapital, var vid årsskiftet
41 procent, en försämring jämfört med 2017
då solid iteten var 45 procent.

Målet bedöms som delvis uppnått.

Bedömning

Då endast ett av de fyra finansiella målen har uppnåtts bedömer vi att resultatet inte är
förenligt med av fullmäktige fastställda finansiella mål.

3.4.2 Verksamhetsmål

Lagstiftaren stället krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp
och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Kommunfullmäktige har för 2018 fastställt fyra strategiska områden med strategiska
mål för kommunen som delas upp i totalt 15 verksamhetsmål. 1 delårsrapporten
redovisades 12 mål. 1 årsredovisningen finns en sammanställning över måluppfyllelse
för året med bedömning av hur kommunen har uppfyllt de fastställda målen. Tre av
målen har uppnåtts. Två av målen har inte uppnåtts. Övriga tio mål har en markering
som delvis uppfyllt.

Bedömning

Av redovisade nämndmål i årsredovisningen har endast tre av 15 mål uppnåtts. 1
årsredovisningen saknas en samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse i
anslutning till avsnittet om måluppfyllelse. Vilka kriterier som gäller för att uppnå målen
framgår inte av sammanställningen utan en beskrivning av respektive
förvaltningsområdes bedömning redovisas.

3.4.3 Personal

De totala personalkostnaderna utgör ca 57 % (57 %) av verksamhetens bruttokostnad.

Antalet årsarbetare i kommunen har minskat med 30 årsarbetare i jämförelse med
föregående år. Antalet årsarbetare uppgår per bokslutsdagen till 573 (f å 603)
personer.
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Sjukfrånvaron har 1 år minskat marginellt och uppgår till 7,3 % (f å 7,4 %).
Sjukfrånvaron ökar något bland kvinnor och minskar bland män och är i år högst bland
personer mellan 30-49 år.

3.5 Investeringsredovisning

Årets investeringar uppgår till 31,5 mkr mot budgeterade 22,2 mkr. 1 samman
ställningen i årsredovisningen presenteras total budget för projekt som löper över flera
år.

En beskrivning av större projekt finns i förvaltningsberättelsen med kommentarer till
budget och utfall. Bredbandsutbyggnad redovisar även 2018 totalt en negativ avvikelse
mot budget och underskottet har ökat från 20,2 mkr 2017 till 25,4 mkr 2018. LSS
boende redovisar en positiv avvikelse mot total budget med 1,7 mkr tom 2018.
Invallning Vansbro har pågått under en längre period men beräknas färdigställas under
2019. Invallningen finansieras delvis av MSB.

Kommentar

Den finansiering som erhålls i form av bidrag söks i efterhand och bidragen redovisas
vid utbetalning som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Åven anslutningsavgifter
redovisas som en förutbetald intäkt. Respektive skuld kommer att skrivas av i samma
takt som investeringen skrivs av och det finns därför en skillnad mellan budget och
utfall kopplat till investeringar med investeringsbidrag och anslutningsavgifter.

3.6 Resultaträkning

Prognos
Belopp iMkr 2018-12-31 Budget2Ol8 2017-12-31 2018-08-31

Verksamhetens
neftokostnader -423,5 -407,8 -412,4 0,0
Förändring i %, jmf med
föregående år 2,7 -1,7 4,9

Skatteintäkter och
statsbidrag 407,9 412,3 408,0 0,0
Förändring i %, jmf med
föregående år -0,0 7,7 2,7

Finansnetto 2,1 -0,5 0,8 0,0

Årets resultat
Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag
¾ 103,3 99,0

.135 4,0 -3.6 -12.2

© 2019 KPMG AB. AN rights reserved.
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3.6.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har minskat med -5,8 mkr jämfört med 2017.

Det är främst erhållna bidrag som har minskat, ca -6,7 mkr. Bidrag för asylsökande har
minskat 29,5 mkr men istället har olika driftbidrag från staten ökat, bland annat bidrag
från Skolverket och Arbetsförmedlingen. Olika försäljningsintäkter har ökat med ca 3,3
mkr.

3.6.2 Verksamhetens kostnader

Ärets verksamhetskostnader har ökat med 6,0 mkr och uppgår till -515,5 mkr. De
Ökade kostnaderna är främst hänförliga till köp av huvudverksamhet. Årets resultat har
påverkats negativt av att resultatet för Västerdalarnas Utbildningsförbunds resultat blev
20,8 Mkr sämre än budget varav 8,4 mkr har belastat Vansbro kommun.

De totala personalkostnaderna utgör under 2017 ca 57 % (57 %) av de totala
bruttokostnaderna. Personalkostnaderna har ökat med ca 0,1 ¾ till 291,4 mkr under
2017 från 290,8 mkr under 2076.

3.6.3 Avskrivningar

Årets avskrivningar har minskat med 0,7 mkr till 14,5 mkr (2017: 15,2 mkr).
Avskrivningarna för byggnader och mark har minskat med 3,3 mkr och med 0,5 för
maskiner och inventarier. De minskade avskrivningarna beror på att man under 2018
övergått till komponentavskrivningar. Under 2018 har kommunen även gjort en
nedskrivning med 3,4 mkr för Snö Bruk i samband med försäljning av fastigheten.

3.6.4 Skafteintäkter och Statsbidrag

Skatteintäkter och bidrag är oförändrade i jämförelse med föregående år. Utfallet för
skatteintäkter och bidrag avviker mot budget med -4,4 mkr. Årets skatteintäkter
understiger budget med 1,3 mkr på grund av försämrat utfall för 2017 och 2018. Övriga
generella bidrag och utjämning understiger budget med 3,1 mkr. 1 årets intäkter ingår
generella statsbidrag från staten med 8,6 mkr som är en effekt av flyktingmottagandet.
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3.6.5 Driftredovisning

A vvikelse
Driftredovisning per nämnd utfall -

(mkr) Utfall 201$ Budget 2018 budget Prognos

Kommunfullmäktige 0,4 -0,5 0,1

Kommunstyrelsen -10,3

- Kommunstyrelsen -3,5 -3,0 -0,5

- Utbildning kultur och fritid -93,6 -89,5 -4,1

- Socialt stöd och omsorg -170,2 -149,9 -20,3

- Samhällsbyggnad -21,6 -22,1 0,5

- Kommunkansli, intern service -81,5 -82,0 0,5

- Kollektivtrafiken .3,3 3,9 0,6

- Strategisk utveckling -1,1 -1,4 0,3
- Till kommunstyrelsens

förfogande 0,0 -5,3 5,3

VDUF -48,7 -40,3 -8,4 -6,0

Jävsnmnd -0,1 -0,1 0,0 0,0

Överförmyndare -1,0 -1,0 0,0 -0,6

Revision -0,5 -0,6 0,1 0,0

Valnämnden -0,1 0,0

Summa -425,5 399,6 -25,9 -16,9

Kommentar

Utbildning, kultur och fritid redovisar för perioden ett underskott jämfört med budget på
-4,1 mkr (-1 1,8 mkr). Underskottet förklaras främst med att man erhållit lägre bidrags
intäkter än budgeterat från Migrationsverket och övriga statsbidrag. Inom vissa enheter
redovisas överskott på grund av lägre personalkostnader.

Socialt stöd och omsorg redovisar för perioden ett underskott jämfört med budget på
-20,3 mkr (- 5,8 mkr). Det största underskottet, ca 15,8 mkr har uppstått inom Individ-
och familjeomsorgen på grund av fler externa placeringar samt ökat ekonomiskt
bistånd. Inom äldreomsotgen redovisas ett underskott med -2,3 mkr på grund av ökade
personalkostnader inom främst hemtjänsten. Funktionshinderomsorgen redovisar ett
underskott med -3 mkr på grund av tillkommande ärenden för boende, utökad
assistans och startkostnader för det nya gruppboendet.

Kommunstyrelsens förfogandemedel har för året inte utnyttjats varför budgeterat
belopp påverkat årets underskott positivt.
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VDUF redovisade för året ett underskott om 20,8 mkr jämfört med budget, varav
Vansbros andel utgör 8,4 mkr. Underskottet beror främst på att man inte lyckats infria
det besparingskrav som fanns på verksamheten. Personalkostnaderna ligger för året
ca 4 mkr över budget på grund av fler tjänster. Fler elever i verksamheten jämfört med
budget påverkar utfallet samt att interkommunala ersättningar avviker negativt mot
budget med -3,2 mkr. Underskottet fördelades mellan medlemskommunerna i
förhållande till invånarantalet.

3&6 Kommunkoncernen

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som
kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats
inom kommunen eller via kommunens bolag.

Belopp iMkr 2078-12-37 2017-12-312

Verksamhetens neftokostnader -420,5 -407,5

Skatteintäkter och statsbidrag 407,9 408,0

Finansnetto 0,4 -1,3

Skatt -0,1 -0,6

Ärets resultat -12,2 -1,4
Nettokostnadet in kl. finansnetto i
relation till skatteintäkter och bidrag 103,0 100,2

Kommunkoncernens resultat uppgår till -12,2 mkr och hänförs i stora delar till
kommunens resultat. Vansbro Teknik AB står för 0,3 mkr, Stiftelsen Vansbrohem för
1,1 mkr och Dala Vatten och Avfall redovisar ett nollresultat. Beloppen är resultat före
skatt och koncernelimineringar.
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3.7 Balansräkning

Kommunen Koncernen

Belopp iMkr 2018-12-31 2077-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Balansomsiutning 511,5 506,2 811,3 782,8

Redovisat eget kapital 211,8 225,3 236,7 249,0
Ansvarsförbindelse för
pensioner 150,0 157,3 150,0 157,3
Eget kapital in kl.
ansvarsförbindelse 61,8 68,0 86,7 91,7

Redovisad soliditet 41% 45% 29% 32%
Soliditet med hänsyn till
ansvarstörbindelse 12% 73% 17% 12%

Anläggningstillgångar 424,6 408,0 679,6 650,8

Omsättningstillgångar 86,9 98,2 131,7 132,0

Avsättningar 26,5 26,1 29,7 29,1

Långfristiga skulder 169,5 161,0 410,7 380,6

Kortfristiga skulder 103,8 93,8 134,1 124,2

Balanslikviditet 84% 105% 98% 106%

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Vansbro kommun hat en positiv
soliditet med hänsyn taget till pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse
och uppgår till 12%. En försämring med 1 procentenheter mot 2017. Kommunen har
visat en fin utveckling avseende det egna kapitalet de senaste tre föregående åren
men trenden bryts nu på grund av årets underskott.

Soliditeten i koncernen påverkas negativt av att soliditeten i både Stiftelsen
Vansbrohem och Vansbro Teknik AB är låg, 10,5 % respektive 9,1 %. Däremot
förbättras balanslikviditeten genom att bägge enheterna har en stark balanslikviditet.
Dala Vatten och Avfall ABs soliditet uppgår till 1,3 %.

3.7.1 Materiella anläggningstillgångar

Under 2018 uppgår investeringarna till 31,5 mkr där utbyggnad av bredband uppgår till
11,8 mkr, LSS-boende 11,7 mkr och invallning Vansbro 4,6 mkr.

Pågående arbeten uppgår i bokslutet till 42,4 mkr (få 16,5 mkr).

Från och med räkenskapsåret 2014 ska kommuner tillämpa komponentavskrivningar
på materiella anläggningstillgångar som innehåller betydande komponenter. Vansbro
kommun har från och med 2018 gått igenom sitt anläggningsregister och tillämpar nu
komponentavskrivningar på tillgångar med betydande komponenter.
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3.7.2 Omsäftningstillgångar (inki. likvida medel)

Fordringarna har minskat med 11,3 mkr och är främst hänförligt till likvida medel som
har minskat med 12,1 mkr bland annat på grund av årets investeringar. Fordringar för
bidrag har minskat och upplupna intäkter har ökat.

3.7.3 Skulder

Kommunens långfristiga skulder har ökat ca 8,5 mkr genom att erhållna investerings
bidrag har ökat med ca 5,3 mkr och anslutningsavgifter har ökat ca 3,2. De kortfristiga
skulderna har ökat med 10,0 mkr. Orsaken till ökningen är ökade leverantörsskulder,
ökade förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.

3.7.4 Ansvarsförbindelse pensioner

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 150,0 mkr
vilket är en minskning jämfört med förra året med 7,3 mkr. Minskningen beror på att
skulden minskar genom utbetalningar av pensioner.

3.8 Kassaflöde
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.

Årets kassaflöde är negativt med -12,1 mkr och har minskat kommunens likvida medel
till 42,2 mkr vid årets utgång.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10,1 mkr. Årets investeringar
har belastat likviditeten med 31,2 mkr som finansierats med anslutningsavgifter och
investeringsbidrag med totalt 8,9 mkr.

3.9 Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.

Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 ¾ av
rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns
dock möjlighet att göta avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller
balansomslutn ing.

1 den sammanställda tedovisningen ingår förutom kommunen Stiftelsen Vansbrohem,
Vansbro Teknik AB, Dala Vatten och Avfall AB samt Västerdalarnas Utbildnings-
förbund.
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Vansbro kommun
Granskning av bokslut och rsredovisning per 2018-12-31

201 9-05-07

2019-05-07

KPMG AB

J1akLad1( Jth’&V%(M
Margar ta Sandberg / Magnus Larsson

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Till årsstiimman 1 Vansbro Teknik AB
orgauisationsnu rnmer 556821-366%

Granskningsrapport för år 201$
Vi av fullmäktige i Vansbro kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat
Varisbn) Teknik ABs verksamhet

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
botagsordning, ägardirektiv och beslut samt dc lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten,
Lekmannarevi.sorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdtg och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

•Granskningen har utförts enligt aktiebolagsiagen, kommunallagen och god
revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen har genomförts med de;i inriktning och omfattning Som behövs för
att ge rimlig grund flr bedömning och prövning,

En fördjupar! granskning har skett av om bolagets interna styrning och kontroll lit
tillräcklig för att säkerstalla en andamålsenlig styrning och uppföljning av
avfalisverksaniheten. Vi bedömde att bolagets interna kontroll i denna del är
tillräcklig. 1 granskningen lämnades rekommendationer rör att stärka den interna
kontrollen. Separat revisionsrapport har överlämnats till bolagets styrelse.

Vi bedömer samniantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

2019-04-04

omas Bajer



Revisorerna i
Västerdalarnas utbildningsförbund

Revisionsberättelse för år 201$

Till fullmäktige i Vansbro kommun och
Malung-Sälens kommun

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunalförbundet Västerdalarnas
utbildningsförhund (organisationsnumrner 222000-3 145) under år 201 8.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern
kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har citfärts enligt kommunallagen. god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars
prövning. Granskningens resultat redovisas i bilagonia “Översiktlig granskning av delårs
rapport 2018-08-31” och “Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31”.
Utfallet för 2018 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat om 21 mkr.
Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Det innebär att det inte heller finns fastställda finansiella mål eller verksamhetsmål för
verksamheten. Då det saknas fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan en
utvärdering av resultaten mot uppsatta mål inte göras. Vi kan därmed inte bedöma om
direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi kan heller inte bedöma om
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål då
direktionen inte har fastställt dessa.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att för direktionens interna kontroll föreligger ett utvecklingsbehov för att leva
upp till de krav som finns i lag och reglemente.

Vi avstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för ekonomisk
skada och bristande styrning, ledning och kontroll för räkenskapsåret 201$.

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisnings
lagen och god redovisningssed.

201$.

Revisor Vansbro kommun

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner kommunalförbundets ärsredovisning för

Revisor Malung-Sälens kommun
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 

Ordförandens förslag

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för förvaltning Hjälpmedel 
Dalarna, enligt bilagor b) och c), fastställs. 

 
 

Sammanfattning  

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner 
tar landstinget (Regionen) ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla 
hjälpmedel till ett rimligt pris. 

2018 har präglats av a) lokal- och arbetssättsrelaterade frågor, b) 
kompetensförsörjningsutmaningar samt c)analys av ökande 
hjälpmedelskostnader.  

a) Ökade flöden och redan felanpassade ytor samt problem med 
inomhusmiljö 

b) Minskad personalomsättning under året, dock finns mycket 
svårrekryterad spetskompetens inom förvaltningen. Arbete med 
kompetensförsörjningsplan pågår 

c) Ökad efterfrågan på hjälpmedel, byte av stora sortimentsområden 
(upphandling) samt utrangering av äldre rullstolsmodeller. Dagens 
hantering av hjälpmedel, där fler delar av inköpen registreras som 
tillbehör i stället för huvudhjälpmedel, resulterar i ökade 
hjälpmedelskostnader i stället för investeringskostnader. Under andra 
halvan av året har åtgärder för att stävja de ökade kostnaderna 
införts och gett resultat.  

Vinnovaprojektet med syfte att förbättra förvaltningens förmåga att 
implementera innovativa lösningar i verksamheten har slutförts med gott 
resultat. Tjänstedesignmetodiken som introducerades i och med projektet 
har använts i ett flertal utvecklingsområdet bla i lokalförändringsarbetet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Verksamhetsberättelse FV86 2018 



Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden 
 

 Datum Dnr Sida 

2 (2) 2019-01-31 RD19/00296 
Uppdrag: 2200 

 
 

 
c) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2018 

d) Bokslut 2018 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet är framtagna enligt uppdrag. 

Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Miljö, 
Likabehandling, Barn och unga, Juridik, Folkhälsa, Arbetsmiljö och 
medarbetare, Säkerhet 

Dessa perspektiv är inte aktuella. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Samverkan enligt MBA äger rum den 14 februari 2019. 

 

Uppföljning 

Under 2019 kommer uppföljning av verksamheten att göras enligt 
anvisningar från regionens centrala förvaltning via månadsrapporter, 
periodrapporter och delårsbokslut. 

 

 



Bokslut 2018

2019-01-23 1



Övriga kostnader

Spec av de 7 största övriga kostnaderna

2019-01-23 2

Rapportrader Mån 

utfall

Ack utfall Ack 

budget

Avv ack 

budget

Års-

budget

Års-

prognos

Övriga kostnader -2 398 -26 027 -25 498 -529 -25 498 -26 128

5579 Övriga verksamhetsanknutna tjä -65 -797 -783 -14 -783 -783

6010 Lokalhyror -596 -7 147 -7 145 -2 -7 145 -7 145

6063 Fastighetsservice städ -142 -706 -748 42 -748 -748

6640 Bilhyra / -leasing -349 -1 849 -1 981 132 -1 981 -1 981

7230 Grundavgift LD-net -148 -1 775 -1 775 0 -1 775 -1 775

7528 Gemensamma OH-tjänster -465 -5 981 -5 582 -399 -5 582 -6 182

7542 Service/avtal, underhåll o upp -77 -938 -1 110 172 -1 110 -1 090



”Eget kapital”

Resultat 2014                  -555,7 Tkr

Resultat 2015                 +766,7 Tkr

Resultat 2016                 +293,9 Tkr

Resultat 2017                       -40 Tkr

Resultat 2018                  -240,4 Tkr 

Balans ”Eget kapital”      +224,5 Tkr

2019-01-23 3



Region Dalarna
Revisorerna

Länets kommunrevisorer

Granskning av Bokslut för den gemensamma hjälpmedelsnämnden

Bifogat återfmns KPMG:s granskning av bokslut per 2018-12-31 för den mellan
kommunerna och regionen gemensamma hjälpmedelsnämnden.

Falun 2019-04-17

Revisionschef
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Inledning
Vi har av Region Dalarnas revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Hjälpmedels
nämndens bokslut för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Reg
ion Dalarna år 2018.

Regionens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag har varit att översiktligt granska nämndens bokslut i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Granskningen har genomförts under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor.

2 Om nämnden
Den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnd Dalarna bedriver i regionens regi sam
verkan av hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i länet och regionen. Det årliga
resultat som uppstår ska fördelas mellan kommunerna och landstinget i proportion till
nyttjandet av hjälpmedel.

3 Granskningsresultat

3.1 Räkenskaperna

Vi bedömer att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av nämndens resultat och
att bokslutet i allt väsentligt har upprättats i enlighet med den kommunala redovisnings
lagen och god redovisningssed.

3.2 Resultaträkning

Belopp mkr Utfall Budget Avvikelse Utfall
2018 2018 2017

Verksamhetens intäkter 152,5 149,0 +3,5 140,2

- Varav !andstingsbidrag 2,8 Z 7 +0,1 2,7

Verksamhetens intäkter 152,5 149,0 +3,5 140,2

Lönekostnader -32,2 -33,1 +0,9 -28,4

Övriga kostnader -120,5 -115,9 -4,6 -111,9

Summa kostnader -152,7 -149,0 -3,7 -140,3

Resultat -0,2 0,0 0,0 0,0

Kommunallag (2017:725)
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3.3 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslu
tade målen för den ekonomiska förvaltningen.

3.3.1 Finansiella mål

Nämnden har inget finansiellt mål fastställt utöver budgeten. Resultatet motsvarar bud
getens nollresultat.

Vi bedömer resultatet som förenligt med nämndens finansiella mål.

3.3.2 Verksamhetsmål

Redovisningen av prioriterade verksamhetsmål i årsredovisningen visar fem uppfyllda
mål och fyra delvis uppfyllda.

Vi bedömer det redovisade uffallet som förenligt med fastställda mål.

3.4 Intern kontroll
För 2018 har arbete med intern kontroll skett bl a inom områdena

- Leveranssäkerhet

- Egenkontrollplan för förskrivning

- E-utbildning gällande oegentligheter

- lnnovationsprojekt inom Vinnova (statligt finansierat) har slutförts enligt plan

Uppföljning enligt plan har redovisats för nämnden under decembersammanträdet.

KPMG, ag som ovan.

Auktoriserad revisor
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Bilaga 1 

Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2018 
 

 

  



 
 

 



 
 

 



 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna  

Följsamhet till struktur- och 

förändringsplan 

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet 

och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Tillsammans med länets kommuner tar landstinget 

(Regionen) ett gemensamt ansvar för att enkelt 

tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Genom detta 

samarbete kan vi bidra till att förbättra vardagen för många. 

Den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar som vi 

måste ta tillvara. 

Att behålla och rekrytera personal är en utmaning i ett 

samhälle där rörligheten på arbetsmarknaden fortsätter att 

öka. En förvaltningsövergripande 

kompetensförsörjningsplan har påbörjats i samarbete med 

HR. Nyrekryterad Avdelningschef för den största 

avdelningen har slutat under året med kort varsel. 

Förvaltningen är i en lokalförändringsprocess, under hösten 

har verksamheten mer aktivt börjat titta på och åtgärda 

befintliga lokaler som kräver både underhåll och 

ombyggnation. Med målet att ha ändamålsenliga lokaler 

som möter upp för ökade hjälpmedelsvolymer och 

utveckling av andra typer av tjänster. 

Det nya regelverket kring GDPR har genererat merarbete 

men samtidigt ökat kunskapen inom området. 

Vinnovaprojektet med syfte att förbättra förvaltningens 

förmåga att implementera innovativa lösningar i 

verksamheten har slutförts med gott resultat. 

Tjänstedesignmetodiken som introducerades i och med 

projektet har använts i ett flertal utvecklingsområdet bla i 

lokalförändringsarbetet. 

 

Kompletterande åtgärder  

Hjälpmedelskostnaderna har under senaste året fortsatt att 

öka som en följd av en ökad efterfrågan på hjälpmedel, byte 

av stora sortimentsområden (upphandling) samt utrangering 

av äldre rullstolsmodeller. Dagens hantering av hjälpmedel, 

där fler delar av inköpen registreras som tillbehör i stället för 

huvudhjälpmedel, resulterar i ökade hjälpmedelskostnader i 

stället för investeringskostnader. Under andra halvan av året 

har åtgärder för att stävja de ökade kostnaderna införts (tex. 

tvingande ersättningskedjor och ett mer succesivt och 

återhållsamt införande av nya hjälpmedel efter upphandling)  

 

Verksamhet – viktiga mål och händelser 

Strategiska mål enligt styrkort 
Målupp-

fyllelse 

Invånare, patienter/närstående och LD 

Hjälpmedels kunder är trygga, vet att LD 

Hjälpmedels verksamhet är tillgänglig, jämlik och 

professionell 

 

LD Hjälpmedel har ett hälsofrämjande, 

processorienterat och jämlikt arbetssätt, som 

skapar mervärde för både kund och verksamhet 


1 

LD Hjälpmedels personal är säkerhetsmedvetna, 

identifierar, åtgärdar och följer upp alla riskmoment  

LD Hjälpmedel omsätter sina resurser till mesta 

kundnytta och identifierar och förebygger 

ojämlikhet 


2 

LD Hjälpmedel har ett väl fungerande samarbete 

med involverade samarbetsaktörer  

LD Hjälpmedel har ett gott utvecklingsklimat som 

lockar kompetenta medarbetare samt stimulerar till 

fortsatt forskning och/eller utveckling 
 

Medarbetarna arbetar på en attraktiv, utvecklande, 

hälsosam och jämlik arbetsplats med bra 

arbetsmiljö 


3 

LD Hjälpmedel utvecklar en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet  

LD Hjälpmedel tar ekonomiskt ansvar i alla 

situationer och hushållar med landstingets 

resurser 


4 

 
1 – 4 Målen är inte helt uppfyllda eftersom åtgärder kopplade 

till lokalförändrings- och arbetsflödesprocessen komplicerar 

arbetet. 

Nyckeltal / 

Kvalitet 
Utfall Mål 

Måluppfyllelse 

% andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel 

Rörelse (R12) 

78 80  

% andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel KLOK 

(R12) 

42,8 55 
1 

% andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel PMB 

(R12) 

58,6 60  

% av de avhjälpande 

underhåll som påbörjas 

inom 5 arbetsdagar 
76,7 95 

2 

% av 

Nettobehovsartiklar 

som levereras med 

följande turbil 

98,2 95  

Väntetid till första 

erbjuda utprovning 28 90  

Nyttjandegrad 87,7 90 
3 

Uthyrningsgrad 89,6 90  

Antal 

fjärrtillsynskameror 
64 500 

4 

Antal fortbildningsdagar 

per anställd 
2,51 3,2 

5 

Öka omsättningen i 

hjälpmedelsbutikerna 

med 10% 

0 10% 
6 

 



 

 

1 Sänkningen beror på ökad efterfrågan på 

Fjärrtillsynskameror och kortare livslängd generellt för 

hjälpmedlen inom avdelning KLOKs område. 

 
2 Ökad efterfrågan på AU med samma personalresurs. Samt 

delvis på grund av att det är flera AU som bokas i samråd 

med kund senare än 5 dagar efter inkommen order. 

 
3 Nyttjandegrad är ett trögrörligt mått som dock har ökat 

med 0,1% jämfört med delårsrapporten 2018. 

4 Antalet Fjärrtillsynskameror har ökat med 16,4 % sedan 

delårsrapporten. Vi ser ett fortsatt ökat behov i samhället 

men under året har leverantören haft en del driftsproblem 

som bedöms ha påverkat efterfrågan.  

5 Flertalet nyanställda under åren 2017-18 har lett till fokus 

på introduktion och interna utbildningsinsatser i förhållande 

till fortbildning. 

6 Omsättning oförändrad, intäkterna har ökat med ca 800tkr. 

Verksamhetsstatistik 
Utfall  

2018 

Utfall 

2017 

Utfall  

2016 

Antal uthyrda hjälpmedel 30 949 29 986 29 207 

Antal utlevererade 

hyreshjälpmedel 
11 917 11 764 11 420 

Antal returnerade 

hyreshjälpmedel 
10 566 10 368 10 648 

Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel (2014 var 

antalet 28 184) innebär också ett ökat behov av reparationer, 

service och andra typer av underhåll ute hos brukaren. 

2018  ha varit ett relativt lugnt upphandlingsår. Antalet 

upphandlingstimmar har uppgått till 390 jämfört med 2035 h  

år 2017, minskningen härleds även till att förvaltningen valt 

att vara passiv i de flesta av årets upphandlingar (som 

förvaltningen inte själv varit värdlän för). Under 2019-2020 

ökar åter antalet upphandlingar. 

Inkontinenssamordningen i länet – under året har de 

regionala och nationella samverkansformerna utvecklats. 

Fokus på att stötta och utveckla samordnarna i sina 

yrkesroller samtidigt som det ska bidra till mer jämlik 

utveckling inom området nationellt. För Dalarna är 

upphandlingsfrågan inom området strategiskt viktig då det 

kräver en bred samverkan (mellan regionerna och dess 

kommuner) och en gemensam insats i arbetet tillsammans 

med dagens leverantörer.  

Framtiden 

Förvaltningens arbete förändras inte nämnvärt i och med 

regionaliseringen. Efterfrågan på varor och tjänster ökar. 

Fler patienter vårdas i hemmet och har samtidigt behov av 

mer avancerad medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav 

på en fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 

kommunerna. Arbete med revidering av styrande dokument 

gällande Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel 

påbörjades under hösten 2018 och förväntas bli klart våren 

2019.  

Förvaltningen ser en ökad efterfrågan och behov av 

lösningar innehållande digital teknik och kompetenser 

kopplade till den. Efterfrågan kommer från patient, kund och 

internt inom förvaltningen. DHC intensifierar arbetet med 

detta under 2019. 

I och med regionens byte av plattform för information ut till 

befolkning och medarbetare måste förvaltningen 

omstrukturera den information som finns tillgänglig i dag. 

Dalarna som län skulle främjas av en ökad interkommunal 

samverkan där DHC i ökad utsträckning involveras i arbetet 

med digital utveckling. 

Nytt Europeisk Medicintekniskt direktiv har trätt i kraft och 

förväntas ge effekt till fullo 2020. Leverantörerna arbetar  

bla. med ökade krav kring CE märkning.  

I och med valet 2018 är det många nya politiker i 

Hjälpmedelsnämnden som behöver sätta sig in i 

förvaltningens ansvarsområden.  

Ekonomi 

Resultaträkning 2018 2017 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 149,0 152,5 3,6 140,2 

-varav 
Landstingsbidrag 

2,8 2,8 0,0 2,7 

Kostnader -149,0 -152,7 -3,8 -140,3 

-varav löner exkl soc 
avg 

-33,1 -32,2 0,9 -28,4 

Över-
/underskott 

0,0 -0,2 -0,2 0,0 

      
Årets investering -31,4 -32,1 -0,7 -29,6 

En stor efterfrågan på hjälpmedel bidrog till att 

förvaltningens intäkter ökade jämfört med föregående år. 

Men det innebar också ökade kostnader. I samband med att 

det samtidigt byttes sortiment blev det stora kostnader på 

inköp av tillbehör till det nya sortimentet. Förvaltningen 

hade också ökade hyreskostnader samt utökning av personal. 

Sammantaget innebar det att resultatet hamnade på ett 

underskott;   -0,2 Mkr för året. 

Omställningskostnader 
(mnkr) 

Budget 

2018 

Resultat 

2018 

Löner exkl soc avg   

Övriga kostnader   

Summa 0,0 0,0 

 

Kostnadsutveckling 
Budget 

2018 

Resultat 

2018 

Kostnadsutveckling % 6,2% 8,8% 

Kostnadsutvecklingen blev 2,6% högre än budgeterat, och 

det beror till mycket stor del av de ökade hjälpmedels- 

kostnaderna som nämnts tidigare. Tillbehör till nytt 



 

 

sortiment som köptes in ökade kostnader. Lönekostnaderna 

och de övriga kostnaderna ökade i stort sett som budgeterat. 

Personal  

När någon slutar sin tjänst görs en överprövning. 

Förvaltningen kan dock utveckla att vid varje tillfälle titta på 

behovet utifrån ett helhetsperspektiv för förvaltningen. 

Under året har det varit ett antal medarbetare som sökt nya 

arbeten och några som fått andra uppdrag. Det har generellt 

varit svårt att rekrytera både legitimerad personal och 

individer med teknisk spetskompetens. Introduktion av nya 

medarbetare är omfattande då verksamheten är komplex och 

det kan därmed ta tid innan ny personal kan komma i full 

produktion. 

Årsarbetare och 
anställda 

2018 2017 
Förändring 

mot före-
gående år 

Antal faktiska 
årsarbetare 

85,79 83,42 2,8% 

Antal anställda 94 89 5,6% 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

Antal anställda har ökat med 5 nya medarbetare från 

föregående år. 

Arbetad tid  2018  2017 
Förändring 

mot före-
gående år 

Budget Arbetad tid 
timmar, anställda    

Arbetad tid timmar, 
anställda 

141620 126500 12,0% 

-varav timanställda 830 796 4,2% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

870 740 17,5% 

-varav arbete under 
jour och beredskap 

0 0  

Mertid/övertid ökar mot föregående år, trots 5 nya 

medarbetare 2018. Detta till följd av rekryteringar som legat 

i ofas med verksamhetens behov samt vakanser pga. 

sjukdom. Den procentuella ökningen av övertid har minskat 

sedan delårsrapport juni och periodrapport september. 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad % 
2018 2017 

Kvinnor 99,3 99,4 

Män 99,1 99 

Totalt 99,2 99,2 

 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2018 2017 

Kvinnor 36 40 

Män 58 49 

 

Åldersfördelning 
(antal personer) 

2018 2017 

Under 40 år 14 11 

40-59 år 67 62 

60 år och äldre 13 14 

Förvaltningens åldersspridning är inget alarmerande men en 

generationsväxling är stundande inom yrkeskategorierna 

hjälpmedelstekniker och hjälpmedelsingenjörer.  

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2018 2017 

Ålderspension 2 2 

Sjukersättning   

Totalt 2 2 

 

Sjukfrånvaro 2018 2017 
Förändring 

procentenheter 

föregående år 

Mål för Sjukfrånvaro 

i % av ordinarie 

arbetstid 

4,0   

Sjukfrånvaro i  

% av ordinarie 

arbetstid 
5,7 5,9 -0,2 

Korttidssjukfrånvaro 

(dag1-14) i % av  

ordinarie arbetstid 
3,4 3,0 0,4 

Sjukfrånvaron är i det närmaste oförändrad. 

Frisknärvaro 2018 2017 

Andel personer som har max 5 

sjukdagar under ett år, uttryckt i % 39,5 39,5 

Friskvårdsnätverket har utvecklats positivt under året och 

har startat ett flertal aktiviteter som inspirerar och motiverar 

medarbetare till friskvård/hälsofrämjande aktiviteter. 

Intern styrning och kontroll 

LD hjälpmedel har kontrollerat leveranssäkerheten. Tagit 

fram en Egenkontrollplan för förskrivning som kommer att 

finnas tillgänglig för region och kommuner under våren 

2019. All personal har genomgått e-utbildning gällande 

oegentligheter. Innovationsprojektet under Vinnova har 

avslutats enligt plan. Återrapport av IKP har redovisats för 

nämnden under decembersammanträdet . 

 

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
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KS § 60 Ärende KS 2019/259 

Årsredovisning 2018 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Beslut 

Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion uppmanas att omgående 

utarbeta och besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning så att det 

finns finansiella mål och verksamhetsmål för verksamheten för 2019, likt 

beslut i kommunstyrelsen december 2018. 

  

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godtar inte att få en anmärkning för 

2019 med anledning av att dessa mål saknas. 

Jäv 

Anneli Hultgren (C), Nils-Erik Edlund (S) och Christer Spett (KD) deltar ej 

i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har som ändamål att genom 

samverkan mellan medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och 

Vansbro kommun bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna. 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

  

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har upprättats och överlämnats till 

medlemskommunerna för godkännande samt ställningstagande kring 

ansvarsprövning. 

  

Verksamheten visade ett underskott för 2018 med 20,8 mkr (2017 -13,0 

mkr). Enligt förbundsordningen ska verksamheten, i den mån det inte täcks 

på annat sätt, finansieras av medlemskommunerna Malung-Sälens kommun 

och Vansbro kommun. Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån 

folkmängd i respektive medlemskommun den 1 november året före 

budgetåret. För Vansbro kommun innebar det ett tillskott med 8,4 mkr 

(2017: 5,3 mkr). 

  

Revisorerna gör följande uttalande: Granskningen har utförts enligt 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
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Kommunstyrelsen   
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bedömningen och ansvarsprövning. Granskningens resultat redovisas i 

bilagorna ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31”. 

Utfallet för 2018 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat 

om 21 mkr. Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte heller finns fastställda 

finansiella mål eller verksamhetsmål för verksamheten. Då det saknas 

fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan en utvärdering av 

resultaten mot uppsatta mål inte göras. Revisorerna kan därmed inte bedöma 

om direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna kan därmed inte heller bedöma om 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och 

verksamhetsmål då direktionen inte har fastställt dessa. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Revisorerna bedömer att för direktionens interna kontroll föreligger ett 

utvecklingsbehov för att leva upp till de krav som finns i lag och 

reglemente. 

  

Revisorerna avstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen för ekonomisk skada och bristande styrning, ledning och 

kontroll för räkenskapsåret 2018. 

  

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den 

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner 

kommunalförbundets årsredovisning för 2018. 

  

Årsredovisningen överlämnas till respektive ägarkommuns 

kommunfullmäktige för ansvarsprövning. Beredning sker i 

kommunstyrelsen utifrån ägarstyrningen, kommunstyrelsen ska dock inte ta 

ställning till ansvarsprövningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion uppmanas att omgående 

utarbeta och besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning så att det 
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finns finansiella mål och verksamhetsmål för verksamheten för 2019, likt 

beslut i kommunstyrelsen december 2018. 

  

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godtar inte att få en anmärkning för 

2019 med anledning av att dessa mål saknas. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2018 för Västerdalarnas 

utbildningsförbund. 
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KS § 60 Ärende KS 2019/259 

Årsredovisning 2018 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Beslut 

Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion uppmanas att omgående 

utarbeta och besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning så att det 

finns finansiella mål och verksamhetsmål för verksamheten för 2019, likt 

beslut i kommunstyrelsen december 2018. 

  

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godtar inte att få en anmärkning för 

2019 med anledning av att dessa mål saknas. 

Jäv 

Anneli Hultgren (C), Nils-Erik Edlund (S) och Christer Spett (KD) deltar ej 

i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har som ändamål att genom 

samverkan mellan medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och 

Vansbro kommun bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna. 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

  

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har upprättats och överlämnats till 

medlemskommunerna för godkännande samt ställningstagande kring 

ansvarsprövning. 

  

Verksamheten visade ett underskott för 2018 med 20,8 mkr (2017 -13,0 

mkr). Enligt förbundsordningen ska verksamheten, i den mån det inte täcks 

på annat sätt, finansieras av medlemskommunerna Malung-Sälens kommun 

och Vansbro kommun. Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån 

folkmängd i respektive medlemskommun den 1 november året före 

budgetåret. För Vansbro kommun innebar det ett tillskott med 8,4 mkr 

(2017: 5,3 mkr). 

  

Revisorerna gör följande uttalande: Granskningen har utförts enligt 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
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bedömningen och ansvarsprövning. Granskningens resultat redovisas i 

bilagorna ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31”. 

Utfallet för 2018 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat 

om 21 mkr. Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte heller finns fastställda 

finansiella mål eller verksamhetsmål för verksamheten. Då det saknas 

fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan en utvärdering av 

resultaten mot uppsatta mål inte göras. Revisorerna kan därmed inte bedöma 

om direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna kan därmed inte heller bedöma om 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och 

verksamhetsmål då direktionen inte har fastställt dessa. 

  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Revisorerna bedömer att för direktionens interna kontroll föreligger ett 

utvecklingsbehov för att leva upp till de krav som finns i lag och 

reglemente. 

  

Revisorerna avstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen för ekonomisk skada och bristande styrning, ledning och 

kontroll för räkenskapsåret 2018. 

  

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den 

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner 

kommunalförbundets årsredovisning för 2018. 

  

Årsredovisningen överlämnas till respektive ägarkommuns 

kommunfullmäktige för ansvarsprövning. Beredning sker i 

kommunstyrelsen utifrån ägarstyrningen, kommunstyrelsen ska dock inte ta 

ställning till ansvarsprövningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion uppmanas att omgående 

utarbeta och besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning så att det 
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finns finansiella mål och verksamhetsmål för verksamheten för 2019, likt 

beslut i kommunstyrelsen december 2018. 

  

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godtar inte att få en anmärkning för 

2019 med anledning av att dessa mål saknas. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24 

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2018 för Västerdalarnas 

utbildningsförbund. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Ekonomi- och IT-funktionen 2019-04-24 KS 2019/259

Ekonomichef Catarina Willman
catarina.willman@vansbro.se

0281-75003

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Årsredovisning 2018 Västerdalarnas utbildningsförbund
Rekommendation till beslut
Beslut om ansvarsprövning överlämnas till kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns.

Sammanfattning
Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har som ändamål att genom samverkan 
mellan medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun bedriva 
utbildningar inom de frivilliga skolformerna. Förbundet är ett kommunalförbund med 
förbundsdirektion. 

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har upprättats och överlämnats till 
medlemskommunerna för godkännande samt ställningstagande kring ansvarsprövning.

Verksamheten visade ett underskott för 2018 med 20,8 mkr (2017 -13,0 mkr). Enligt 
förbundsordningen ska verksamheten, i den mån det inte täcks på annat sätt, finansieras 
av medlemskommunerna Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Fördelningen 
mellan kommunerna ska göras utifrån folkmängd i respektive medlemskommun den 1 
november året före budgetåret. För Vansbro kommun innebar det ett tillskott med 
8,4 mkr (2017: 5,3 mkr).

Revisorerna gör följande uttalande: Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömningen och ansvarsprövning. Granskningens resultat redovisas i 
bilagorna ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31”. Utfallet för 
2018 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat om 21 mkr. Direktionen 
har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det 
innebär att det inte heller finns fastställda finansiella mål eller verksamhetsmål för 
verksamheten. Då det saknas fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan en 
utvärdering av resultaten mot uppsatta mål inte göras. Revisorerna kan därmed inte 
bedöma om direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna 
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kan därmed inte heller bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
finansiella mål och verksamhetsmål då direktionen inte har fastställt dessa.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna bedömer att för direktionens interna kontroll föreligger ett 
utvecklingsbehov för att leva upp till de krav som finns i lag och reglemente.

Revisorerna avstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
för ekonomisk skada och bristande styrning, ledning och kontroll för räkenskapsåret 
2018.

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner kommunalförbundets 
årsredovisning för 2018.

Metod

Årsredovisningen överlämnas till respektive ägarkommuns kommunfullmäktige för 
ansvarsprövning. 

Beredning sker i kommunstyrelsen utifrån ägarstyrningen, kommunstyrelsen ska dock 
inte ta ställning till ansvarsprövningen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 för Västerdalarnas utbildningsförbund.

Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2018 för Västerdalarnas 
utbildningsförbund.

Beslutet expedieras till :
Västerdalarnas utbildningsförbund
Malung-Sälens kommun
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Förvaltningsberättelse 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) bildades formellt 2015-07-01, efter beslut i Malung-Sälens 

och Vansbros kommuners kommunfullmäktige. Detta beslutades i fullmäktige vid bildandet av VDUF 

VDUF ska säkerställa att det finns attraktiva utbildningsvägar i Västerdalarna samt att 

tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns rekryteringsbehov. 

Under december 2018 behandlade respektive kommunfullmäktige frågan om VDUF:s framtid. 

VDUF:s båda gymnasieskolor har under 2018 fortsatt att utvecklas. Elevantal på båda gymnasie-

skolorna har fortsatt att öka, vi ser att fler elever från andra kommuner söker sig hit samtidigt som 

färre egna elever väljer skolor i andra kommuner, vi ser även ett ökat söktryck till båda våra 

gymnasier. Totalt har elevantalet öket från 450 elever år 2015 till cirka 600 elever hösten 2018. 

Jämfört med år 2017 har elevantalet totalt ökat med cirka 25 elever. 

Under året har utöver introduktionsprogram (IM-program) och lärling 13 respektive 7 nationella 

program bedrivits på Malung-Sälens gymnasieskola (MSG) respektive Vansbro utbildningscenter 

(VUC).  

Andelen obehöriga sökande till våra gymnasier har ökat till båda gymnasierna, detta har skapat ett 

extra tryck mot IM och behov av extra pedagogiska insatser. 

Vuxenutbildningen i medlemskommunerna Malung-Sälen och Vansbro överfördes vid årsskiftet 

2016/2017 till VDUF.  

Under året har två av fem rektorer nyrekryterats.  

Verksamheten har under året nått goda resultat rent verksamhetsmässigt och har god elev till-

strömning. 

Väsentliga händelser 

 Lärarnas undervisningstid ökade på våra gymnasier från och med hösten från 550 timmar till 

600 timmar på studieförberedande program och till cirka 750 timmar på yrkesprogram. Detta 

medförde att vi har färre korttidsanställda, obehöriga lärare inne och undervisar då fast 

anställd personal undervisar mer.  

 Möjligheterna till att få läsa utökat program har skärpts och numera beviljar vi utökat 

program enligt skollagen.  

 Stor kraft har lagts på den ekonomiska styrningen. Ett större arbete har genomförts med att 

skapa budget som följer verksamheterna och genomlysning av kostnader och verksamheter 

för ökad kostnadskontroll. 

 För att få en god ekonomisk uppföljning och styrning har ett arbete med att få till 

ekonomilistor per månad och enhet för att kunna följa budget och utfall startats men inte 

nått helt fram under året. 

 Vid arbetet med ekonomistyrningen har brister i interkommunala ersättningar (IKE) 

hanteringen uppdagats vilket lett till nya rutiner. 
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 Ett ökat antal särskoleelever vilket medfört betydande kostnadsökningar. 

  

 Ökade kostnader för särskoleresor.    

  

 På MSG blev 12 elever från språkintroduktion behöriga till nationella program. Mycket 

glädjande i sig, men medför samtidigt att behovet av lärare i svenska som andraspråk och 

studiehandledare på modersmål ökar på nationella program.   

  

 Under våren rekryterades legitimerade lärare vilket vi hoppas leder till ökad kvalitet i 

undervisningen men även ökar personalkostnaderna.  

      

 VUC har haft behov av utökade resurser till Introduktionsprogrammet i och med utökningen 
av programmet med 300% i och med antagningen hösten 2018.  
  

 Ny lag kring Komvux, kommunal vuxenutbildning ger nu mer vuxna en lagstadgad rätt till 
utbildning.     
  

 Utöver detta har verksamheterna färgats något av frågan kring utbildningsförbundet vara 
eller icke vara. Efter att denna fråga avgjorts upplevs verksamheten som att den fått ett inre 
lugn.  
 

Framtid och förväntad utveckling 

 Det ekonomiska läget är besvärligt då medlemsbidraget inte täcker verksamhetens 

kostnader. Statsbidragen genererar en del intäkter men medför en ganska omfattande 

administration.      

  

 Inför läsåret 19/20 behöver vi se över organisationen för individuella val och 

programfördjupning eget val. Detta för att få till större undervisningsgrupper för ekonomisk 

effektivitet men även för att öka valkompetensen bland våra elever. 

  

 Vi behöver fortsätta jobba fokuserat för att minska antalet studieavbrott och minska antalet 

omläsningar. I och med att vår en studiecoach (plugga klart 2) blir del av ordinarie 

verksamhet hoppas vi kunna stärka det arbetet. Programansvariga kommer under våren 

även att erbjudas processtöd för att arbeta med bemötande och gemensamma 

förhållningssätt gentemot elever i arbetslagen.    

    

 Verksamheten med den nya lagstiftningen ”Rätt till Komvux” och den ökade satsningen på 

vux som en del av lösningen på matchningen gentemot arbetsmarknadens behov kräver fler 

lärare.        

  

 Utbildningsplikten kommer även att kräva att vuxenutbildningen kan erbjuda fler ämnen och 

kurser.     
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 Vi ser att många SFI elever vill fortsätta att läsa på grundläggande nivå efter sina SFI studier. 

  

 En del av de IM-elever som kommer från gymnasiet till vuxenutbildningen behöver läsa på 

gymnasial nivå.     

  

 För att kunna nyttja de medel som erbjuds från staten via riktade statsbidrag till Yrkesvux och 

Lärling måste det finnas en medfinansiering på 50% från kommunen, vilket är en förändring 

från 2017 då medfinansiering inte krävdes.    

    

 Med en finansieringsmodell, där den totala budgetramen ligger i enlighet med 2015-års nivå, 
har verksamheten svårt att möta upp nettokostnadsökningar relaterade till exempelvis 
lönekostnader, hyror, inköp av extern tjänst och undervisningskostnader. Till detta 
tillkommer att verksamheten har sedan förbundets bildande haft en elevutveckling från en 
total elevpopulation på 450 gymnasieelever (hösten 2015) till 603 stycken (september 2018). 
Detta innebär rent procentuellt att verksamheten har fått en total elevökning på 34%. Vad 
som särskilt bör beaktas som budgetmässigt utmanande är att verksamheten har att möta 
elevvolymsrelaterade kostnadsutvecklingar såsom elevmåltider, elevernas resor, datorer, 
arbets- och skyddskläder, samt läromedel. Dessa kostnader är direkt svåra att 
kostnadseffektivisera/möta upp och anpassa gentemot de finansiella förutsättningarna, då 
de är Skollags-, samt läroplansreglerade. Sammanfattningsvis innebär det ekonomiska läget 
att verksamheten har svårt att antingen uppnå budget i balans gentemot nuvarande 
förutsättningar, alternativt fortsatt kunna upprätthålla/bibehålla verksamhetskvalitén.   
 

Personalförhållanden 

Antalet anställda i Västerdalarnas utbildningsförbund, fördelat på anställningsform och kön:  

 2016 2017 2018 

Frisktal i procent 95,33 96,32 96,75 

Sjukfrånvarodagar per anställd 11,9 10,14 9,30 

Antal anställda, totalt 116 153 154 

Antal anställda, kvinnor 61 97 93 

Antal anställda, män 55 

 

56 61 

Personalomsättning, procent 1,0 1,4 0,6 

Sjukfrånvaron redovisas nedan i kategorierna korttidssjuka och långtidssjuka (mer än 60 dagar): 

Sjukfrånvaro i procent 2016 2017 2018 

Av tillgänglig arbetstid (totalt)  4,67 3,68 3,25 

60 dagar eller mer per tillfälle 68,67 52,79 46,93 

Kvinnor 6,99       5,01       3,72 

Män 2,41 1,35 2,46 

–29 år 4,07 5,63 7,30 

30–49 år 4,03 2,55 3,14 

50–år 5,74 4,60 2,4 

Den höga långtidsfrånvaron hanteras via rehabiliteringsåtgärder, som är individanpassade. De 

långtidssjukskrivna är drabbade av icke arbetsrelaterade sjukdomar. Vi ser totalt en sjuknade 

sjukfrånvaro. 
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God ekonomisk hushållning 

Förbundet har inte fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Fastställda verksamhet och 

ekonomiska mål ur perspektivet god ekonomisk hushållning finns heller inte fastställda av 

förbundsdirektionen eller respektive medlemskommuns fullmäktige.  

Förbundet har under året arbetat med att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning som bland 

annat gått på remiss till VDUF´s revisorer. Då beslut fattats om upplösning av förbundet har inte 

arbetet avslutats. 

Ett övergripande systematiskt kvalitetsarbete inom VDUF på huvudmannanivå och på respektive 

skolenhet har upprättats och godkänts av skolinspektionen och direktionen under 2018. 

 

Driftredovisning 

 

(tkr) Budget 2018 Intäkter Kostnader Nettoutfall 
Avvikelse 

mot budget 
Netto 

20171231 

Övergripande 104 407 117 325 -4 482 112 843 8 436 83 685 

Gymnasieutbildning -93 617 38 064 -140 542 -102 478 -8 861 -76 158 

Vuxenutbildning -10 790 14 109 -24 474 -10 364 426 -7 528 

Årets resultat/utfall 0 169 498 -169 498 0 0 0 

 

Förbundets utfall år 2018 är ett totalt underskott om 20,8 mkr. Underskottet täcks, i enlighet med 

förbundsordningen, av tillkommande medlemsbidrag, innebärande att årets redovisade resultat 

uppgår till 0 mkr. Verksamheten gymnasieutbildning har negativa avikelser jämfört med budget 

medan verksamheten vuxenutbildning har en positiv avvikelse. Den övergripande verksamheten har 

en positiv avvikelse mot budget vilket förklaras av tillkommande medlemsbidrag för täckning av 

förbundets samlade underskott. Avvikelsen om 8,4 mkr motsvarar inte det samlade underskottet 

med anledning av att inom övergripande verksamhet ingår ett besparingskrav om 13,6 mkr.  

För gymnasieutbildning förklaras den negativa avvikelsen mot budget av högre kostnader för 

personal (3,7 mkr), högre kostnader för övriga tjänster (2,6 mkr) samt högre kostnader för köp av 

huvudverksamhet (2,1 mkr). Vuxenutbildningens positiva avvikelse förklaras främst av högre intäkter 

(1,3 mkr), lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (2,0 mkr) medan övriga verksamhets-

kostnader är högre än budget (2,3 mkr). 

För mer detaljerade resultatkommentarer se avsnitt Ekonomisk analys av resultaträkningen. 
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Investeringar  

Västerdalarnas utbildningsförbund har inte fattat beslut om investeringsbudget för år 2018. 

Medlemskommunerna ansvarar för investeringar i fastigheterna och inventarier som förbundet i sin 

tur hyr. Inga investeringar har gjorts under året. 

(tkr) Budget 2018 Inkomster Utgifter 
Netto 

investering 
Avvikelse 

mot budget 
Netto 

20171231 

Fordon 0 0 0 0 0 244 

Årets investeringar 0 0 0 0 0 244 

 

 

Balanskravsresultat 

Förbundets samlade resultat är ett underskott för år 2018 med 20,8 (13,0) mkr. Förbundsordningen 

reglerar att verksamheten, i den mån det inte täcks på annat sätt, ska finansieras av 

medlemskommunerna Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun. Fördelningen mellan 

kommunerna ska göras utifrån folkmängd i respektive medlemskommun den 1 november året före 

budgetåret. För 2018 innebär det följande fördelning: 

 

    Fördelning av underskott 

Befolkningsstatistik från SCB 
Folkmängd 
1/11 -2017 Procent Kronor 

Vansbro kommun 6 810 40,29% -8 395 

Malung-Sälens kommun 10 091 59,71% -12 440 

Summa 16 901 100,0% -20 836 

 

 

Efter medlemskommunernas tillskjutande av medlemsbidrag är årets redovisade resultat 0 mkr. 

Balanskravsutredning: 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkning  0  0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  0  0 
Årets balanskravsresultat  0  0 

 

 

Ekonomisk analys av årets utfall 

Västerdalarnas utbildningsförbund redovisar för det tredje verksamhetsåret ett negativt resultat med 

20,8 (13,0) mkr. Underskottet täcks av medlemsbidrag från medlemskommunerna i enlighet med 

gällande förbundsordning.  

Avvikelser mot budget och jämförelse mot föregående år lämnas nedan för större enskilda 

avvikelser. 
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Verksamhetens intäkter  

 

(tkr) Budget  2018-12-31 

Avvikelse 

budget 2017-12-31 2016-12-31 

Verksamhetens intäkter  51 170 52 512 1 342 50 319 36 127 

 

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mkr jämfört med föregående år. Föregående år var 

motsvarande förändring en ökning med 14,2 mkr. Årets utfall för verksamhetens intäkter är 1,3 mkr 

högre än budgeterade intäkter. Jämfört med föregående år har intäkter från bidrag minskat medan 

intäkter från försäljning av verksamhet och konsulttjänster har ökat, likaså har försäljningsintäkter 

samt avgifter och ersättningar ökat.  

Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av lägre intäkter från bidrag medan försäljningsintäkter 

samt avgifter och ersättningar har ett högre utfall en budget. Inom bidrag förklaras utfallet jämfört 

mot budget i huvudsak av lägre interkommunala ersättningar. Bidragsintäkter från 

uppdragsutbildning är marginellt högre än budget medan migrationsintäkter har ett utfall lägre än 

budget . När det gäller uppdragsutbildning totala intäkter har dessa dock ett positivt utfall mot 

budget. 

Interkommunala ersättningar  

Intäkter för interkommunala intäkter kommenteras tillsammans med interkommunala kostnader, se 

avsnitt Interkommunala ersättningar. 

Bidrag uppdragsutbildning 

Inom uppdragsutbildningar är utfallet för både YH-utbildningar och övriga uppdragsutbildningar 

högre än budget. Totalt är intäkterna 1,5 mkr högre än budget. Bidragen från uppdragsutbildningar 

har ett utfall + 0,1 mkr jämfört med budget medan försäljningsintäkter har ett utfall +1,4 mkr jämfört 

med budget. Det förklaras av fler genomförda uppdragsutbildningar än budgeterat. 

Uppdragsutbildningar Budget  2018-12-31 Avvikelse 
budget 

2017-12-31 2016-12-31 

Uppdragsutbildning 3 585 4 741 1 156 1 733 - 

YH-utbildning 3 000 3 334  334 3 443 - 

Summa 6 585 8 075 1 490 5 176 0 

 

 

 

 

 

 

Bidrag vuxenutbildning  

Bidrag för vuxenutbildning omfattar i huvudsak bidrag från Skolverket. För administration och 
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projektledning av DalaWux erhölls föregående år särskilt bidrag. Löpande administration av DalaVux 

och Dala Valideringscentrum redovisas som försäljning av övriga tjänster. Årets utfall för bidrag till 

vuxenutbildning är i nivå med budgeterat.  

 

Bidrag vuxenutbildning Budget  2018-12-31 Avvikelse 
budget 

2017-12-31 2016-12-31 

Gymnasial vuxenutbildning 2 960 2 947 - 13 3 129 - 

Administration vuxenutbildning    0 1 249 - 

Summa 2 960 2 947 - 13 4 378 0 

 

 

Intäkter för migration 

Intäkter för migration har jämfört med föregående år minskat med 2,6 mkr. Jämfört med budget är 

intäkterna 0,3 mkr lägre.  

För gymnasieverksamheten som helhet har intäkter för migration minskat vilket förklaras av 

minskningen i volym av individer (speciellt färre EKB-barn i Malung-Sälens kommun).  För kvartal 3 

och 4 saknas beslut från Migrationsverket för ansökta medel för Vansbro kommun, samt för kvartal 4 

saknas beslut för ansökta medel för Malung-Sälens kommun. Intäkter har intäktsförts motsvarande 

procentuell andel av ansökta medel som tidigare har beviljats.  

Migrationsintäkter Budget  2018-12-31 Avvikelse 
budget 

2017-12-31 2016-12-31 

Medel från Migrationsverket 
 

  

 

  
 

Vansbro 

 

  

 

  

 Gymnasieutbildning 1 900 2 869  969 3 050 3 793 

Vuxenutbildning 1 258 651 - 607 919 - 

Malung-Sälen 

 

  

 

  
 

Gymnasieutbildning 3 123 2 554 - 569 4 613 7 776 

Vuxenutbildning 2 000 1 867 - 133 1 912 - 

Summa 8 281 7 941 - 340 10 494 11 569 

 

Verksamhetens kostnader 

(tkr) Budget  2018-12-31 

Avvikelse 

budget 2017-12-31 2016-12-31 

Verksamhetens kostnader -147 255 -169 398 -22 143 -159 411 -125 051 

 

Verksamhetens kostnader har ökat med 10,0 mkr jämfört med föregående år. Ökningen är hänförlig 

till ökade personalkostnader med 6,0 mkr (8,0 %), ökad köp av huvudverksamhet med 1,3 mkr (3,5 

%) samt ökade kostnader för övriga tjänster med 2,3 mkr (7,0 %). Jämfört med budgeterade 

kostnader är utfallet 22,1 mkr högre än budgeterat inkluderat besparingskrav om 13,6 mkr. 

Budgetavvikelsen förklaras dels av högre personalkostnader än budgeterat med, dels av högre 

kostnader för tjänsteköp än budgeterat.  
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Personalkostnader 

Personalkostnader har ökat med 6,0 mkr jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 

8,0 procent. Ökningen förklaras av fler tjänster bland annat inom IM och SFI.  Jämfört med 

budgeterade personalkostnader är utfallet 4,0 mkr högre än fastställd budget. Det högre utfallet 

beror av fler tjänster. Inom personalkostnader har pensionskostnader ökat med 0,5 mkr jämfört med 

föregående år samt är 1,2 mkr jämfört med budget. Avvikelserna förklaras dels av högre löner som 

medfört högre pensionsintjänande i kombination med för lågt budgeterade pensionskostnader. 

Personalkostnader Budget  2018-12-31 
Avvikelse 

budget 
2017-12-31 2016-12-31 

Löner och arvoden -55 623 -58 178 -2 555 -54 164 -37 217 

Kostnadsersättningar -180 -542 - 362 -487 -497 

Sociala avgifter -18 238 -18 098  140 -16 652 -11 066 

Pensionskostnader inkl löneskatt -2 500 -3 726 -1 226 -3 247 -1 870 

Summa -76 541 -80 544 -4 003 -74 550 -50 650 

 

Köp av övriga tjänster 

Köp av övriga tjänster har ökat med 2,3 mkr jämfört med föregående år. Årets utfall är samtidigt 17,7 

mkr högre än budgeterade kostnader. Det inkluderar budgeterat besparingskrav om 13,6 mkr (se 

nedan). 

Avvikelse för enskilda kostnadslag redovisas i tabell nedan. Förbrukningsinventarier/material, hyra/ 

leasing av inventarier, kostnader för transportmedel och övriga främmande tjänster har negativt 

utfall jämfört med budget. Inom posten finns både enskilda positiva och negativa avvikelser, där 

tillfällig inhyrd personal har största avvikelsen-1,0 mkr medan transporter och resor har en avvikelse 

med -0,8 mkr, jämfört med budget. I övrigt finns både högre och lägre kostnader jämfört med budget 

för enskilda poster.  

Övriga främmande tjänster, bestående av köp av skolmåltider, konsulter och tjänsteköp, har den 

största negativa avvikelsen med 1,8 mkr. Avvikelsen är hänförlig till högre kostnader för köp av YH-

utbildningar vilket i viss mån balanseras av lägre kostnader för skolmåltider och administration 

vuxenutbildning.    

Övriga tjänster Budget  
2018-12-31 Avvikelse 

budget 2017-12-31 2016-12-31 

Förbrukningsinventarier/material -5 927 -5 414  513 -5 741 -7 584 

Hyra/Leasing av inventarier -2 643 -2 827 - 272 -2 508 -1 921 

Transportmedel -1 208 -2 196 - 988 -1 723 -1 769 

Övriga främmande tjänster -11 942 -13 745 -1 803 -12 602 -5 141 

Entreprenader, bränsle, energi, 
kontorsmaterial, tele, transporter, 
representation, försäkringar mm -9 399 -11 069 -1 582 -10 385 -8 028 

Besparingskrav 13 607  0 -13 607   
 Summa -17 512 -35 251 -17 739 -32 959 -24 443 

 

Besparingskrav 2018 

Budgeterad besparing 13,6 mkr, för förbundet som helhet har budgeterats som en post inom 
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kostnadslag övriga tjänster på övergripande verksamhet. Besparingen har ej verkställts och medför 

en negativ avvikelse mot budget.  

Interkommunala ersättningar  

Trenden för interkommunala ersättningar har vänt jämfört med föregående år och nettokostnad för 

interkommunala ersättningar har ökat jämfört med föregående år. Fler elever från andra kommuner 

har valt att studera på VDUF samtidig har antal särskoleelever på annan ort ökat från hösten 2018 

jämfört mot tidigare år. Nettokostnaden jämfört med år 2017 har ökat med 3,7 mkr. Förgående år 

var motsvarande förändring en minskning med 4,4 mkr. Utfallet för interkommunala ersättningar är 

samtidigt 3,2 mkr högre än budgeterad nettokostnad.  

Interkommunala intäkter har ökat med 2,6 mkr jämfört med föregående år men är 0,4 mkr lägre än 

budgeterat. 

Interkommunala kostnader har ökat med 2,5 mkr jämfört med föregående och är samtidigt 2,7 mkr 

högre än budgeterat.  

Interkommunala intäkter Budget  2018 
Avvikelse 

budget 2017 

Vansbro 2 920 3 128  208 3 451 

Malung-Sälen 19 930 19 281 - 650 16 334 

Summa 22 850 22 408 -442 19 785 

     Interkommunala kostnader 
    Vansbro -16 143 -17 185 -1 042 -15 744 

Malung-Sälen -15 912 -17 619 -1 707 -16 558 

Summa -32 055 -34 804 -2 749 -32 302 

     Netto interkommunala 
ersättningar -9 205 -12 396 -3 191 -12 517 

 

 

Medlemsbidrag 

 

(tkr) Budget  2018-12-31 
Avvikelse 

budget 2017-12-31 2016-12-31 

Medlemsbidrag 96 150 116 986 20 836 109 178 88 951 

 

Medlemsbidraget jämfört med föregående år har ökat med 7,8 mkr vilket beror av täckning av årets 

underskott.  

Medlemsbidrag 
 

Budget  2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Vansbro kommun 
 

40 287 40 288 40 288 37 001 

Förlusttäckning 
 

- 8 395 5 266  880 

Malung-Sälens kommun 
 

55 863 55 863 55 863 49 761 

Förlusttäckning 
 

- 12 440 7 761 1 309 

Summa 
 

96 150 116 986 109 178 88 951 
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Budgeterat medlemsbidrag för vuxenutbildningen är motsvarande 2016 års nivå och 

medlemsbidraget för gymnasieverksamheten är motsvarande som 2015 års nivå, med justering för 

viss utökad verksamhet jämfört med år 2015.  

Sammanfattande kommentar ekonomisk analys 

Sammanfattningsvis förklaras årets samlade underskott förvisso av högre intäkter men framförallt av 

högre kostnader än budgeterat. Ingående besparingskrav har inte genomförts. 

 Inom verksamhetens intäkter är intäkter från bidrag samt försäljning av verksamhet och 

konsulttjänster är sammantaget 0,7 mkr högre än budget samtidiget försäljningsintäkter och intäkter 

från avgifter och ersättningar är 0,6 mkr högre än budget. Verksamhetens kostnader är sammanlagt 

22,2 mkr högre än budget vilket förklaras av att personalkostnader samt övriga tjänster exkluderat 

besparingskrav är 8,1 mkr högre än budget.  Besparingskrav om 13,6 mkr har ej genomförts.  

 

Utvärdering av ekonomisk ställning   

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har en svag ekonomisk ställning och likviditet. VDUF har 

under stora delar av året utnyttjat checkräkningskrediten inom Malung-Sälens kommuns koncern-

valutakonto. Vid årsskiftet uppgick den utnyttjade krediten till 10,2 mkr. Årets negativa resultat täcks 

genom medlemsbidrag från medlemskommunerna. Det är ohållbart i längden med årliga underskott.  

Under december 2018 har respektive kommunfullmäktige behandlat frågan om förbundets fortsatta 

utveckling. Malung-Sälens kommunfullmäktige beslutade om likvidation medan Vansbro 

kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet.  Vansbro kommunfullmäktige har därefter i 

januari 2019 accepterat Malung-Sälens kommunfullmäktiges beslut, samt uppdragit till direktionen 

att skyndsamt påbörja processen med avveckling med syfte att verksamhetsövergång till respektive 

kommun sker vi årsskiftet 2019/2020. Aktiviteter för detta arbete har startat under början av 2019. 

Effekten blir att respektive skolenhet och dess verksamhet återgår till tidigare ägarkommun.  

 

Nyckeltal 
  

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Balansomslutning 
  

31 960 25 315 22 550 

Kassa och bank 
  

 1  0 12 441 

Eget kapital 
  

 0  0  0 

Omsättningstillgångar 
  

31 781 25 087 22 550 

Kortfristiga skulder 
  

31 316 25 035 22 507 

Balanslikviditet 
  

1,01 1,00 1,00 

 

 

 

Räkenskaper  

Resultaträkningar 

(tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31 
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Verksamhetens intäkter  1 52 512 50 319 

Verksamhetens kostnader 2 -169 398 -159 411 

Avskrivningar 
 

- 49 - 16 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-116 935 -109 108 

Medlemsbidrag 3 116 986 109 178 

Finansiella intäkter 
 

 0  0 

Finansiella kostnader 4 - 51 - 70 

Resultat före extraordinära poster 
 

 0  0 

Årets resultat 
 

 0  0 

 

Balansräkningar 

(tkr) 
   TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar 
 

  
 Materiella anläggningstillgångar 

 
  

 Maskiner och inventarier 5 179 228 

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

179 228 

Omsättningstillgångar 
 

  
 Fordringar 6 31 780 25 087 

Kassa och bank 7 1 0 

Summa omsättningstillgångar 
 

31 781 25 087 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

31 960 25 315 

  
  

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

  
 Eget kapital 

 
  

 Eget kapital 
 

 0  0 

Årets resultat 
 

 0  0 

SUMMA EGET KAPITAL 
 

 0  0 

  
  

 Avsättningar 
 

  
 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 8  644  280 

Summa avsättningar 
 

 644  280 

  
  

 Skulder 
 

  
 Kortfristiga skulder 9 31 316 25 035 

Summa skulder 
 

31 316 25 035 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER 

 
31 960 25 315 
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Kassaflödesanalyser 

(tkr) 
   DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Årets resultat 
 

 0  0 

Avsättning pensioner 
 

 364  236 

Avskrivningar 
 

 49  16 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 413 252 

  
  

 Ökning/minskning korfristiga fordringar 
 

-6 693 -14 978 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 
 

6 281 2 529 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

1 -12 197 

  
  

 INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

  
 Investering i materiella anläggningstillgångar 

 
0 -244 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

0 -244 

  
  

 Årets kassaflöde 
 

1 -12 441 

Likvida medel vid årets början 
 

0 12 441 

Likvida medel vid årets slut 
 

1 0 
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Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Försäljningsintäkter 
 

1 394 1 010 

Avgifter och ersättningar 
 

 472  128 

Hyror och arrenden 
 

 0  2 

Bidrag 
 

23 835 25 000 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 
 

26 811 24 179 

Summa 
 

52 512 50 319 

    

    Not 2 Verksamhetens kostnader 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Personalkostnader 
 

-80 544 -74 550 

Köp av huvudverksamhet 
 

-37 720 -36 440 

Lokal- och markhyror 
 

-14 292 -13 708 

Övriga tjänster 
 

-35 251 -32 959 

Lämnade bidrag 
 

-1 591 -1 754 

Summa 
 

-169 398 -159 411 

    

    Not 3 Medlemsbidrag 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Vansbro kommun 
 

40 288 40 288 

Förlusttäckning 
 

8 395 5 266 

Malung-Sälens kommun 
 

55 863 55 863 

Förlusttäckning 
 

12 440 7 761 

Summa 
 

116 986 109 178 

    

    Not 4 Finansiella kostnader 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Räntekostnader 
 

 0  0 

Ränta på pensionsavsättning 
 

- 9 - 2 

Övriga finansiella kostnader 
 

- 42 - 68 

Summa 
 

-51 -70 

    

    Not 5 Maskiner och inventarier 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
 

 244 - 

Årets förändringar 
 

  
  - Anskaffning 

 
-  244 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
 

 244  244 

  
  

 Ingående avskrivningar 
 

- 16 - 

Årets förändringar 
 

  
  - Avskrivningar 

 
- 49 - 16 

Utgående ackumulerade avskrivningar 
 

- 65 - 16 

Utgående bokfört värde 
 

 179  228 

Avskrivningstider 
 

 5  5 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar 
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Not 6 Fordringar 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Kundfordringar 
 

2 389 1 191 

Fordringar hos staten 
 

2 130 2 746 

Fordringar hos koncernföretag 
 

23 615 18 238 

Diverse kortfristiga fordringar 
 

 15  4 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 
 

3 631 2 908 

Summa 
 

31 780 25 087 

    

    Not 7 Kassa & Bank 
 

2018-12-31 2017-12-31 

Kassa 
 

 1  0 

Bank 
 

 0  0 

Summa  
 

1 1 

Checkräkningskredit utnyttjad med 10 214 tkr per 2018-12-31 och klassificerad som koncernskuld 

    
 

Not 8 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 
   

 
Avsatt till pensioner 

 
2018-12-31 2017-12-31 

 
Förmånsbestämd/ kompl pension 

 
 518  225 

 
Summa pensioner 

 
 518  225 

 
Löneskatt 

 
 126  55 

 
Summa avsatt till pensioner 

 
 644  280 

 

  
  

 
 

Ingående avsättning 
 

 225  35 
 

Nya förpliktelser under året 
 

 293  190 
 

  varav ränte- och basbeloppsuppräkning 
 

 10  2 
 

  varav intjänade förmånsbestämd ålderspension 
 

 285  189 
 

  varav övrig post 
 

- 2 - 1 
 

Utgående avsättning 
 

 518  225 
 

Löneskatt 
 

 126  55 
 

Utgående avsättning inklusive löneskatt 
 

 644  280 
 

    
 

    
 

Not 9 Kortfristiga skulder 
 

2018-12-31 2017-12-31 
 

Skuld till koncernföretag 
 

10 214 8 267 
 

Leverantörsskulder 
 

6 660 3 959 
 

Personalens skatter och avgifter 
 

2 885 2 691 
 

Övriga kortfristiga skulder 
 

 504  8 
 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

11 053 10 110 
 

Summa 
 

31 316 25 035 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar 

och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster 

och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

 

Intäkter/kostnader 

Periodisering har skett innebärande att inkomster har intäktsförts det år som intäkterna har 

genererats samt kostnader kostnadsförts det år förbrukningen skett. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Förbundet ska i huvudsak inte äga anläggningstillgångar utan medlemskommunerna äger och hyr 

huvudsakligen ut anläggningstillgångar till förbundet. Anskaffningar som genomförs och är avsedda 

för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 

satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar 

och därmed också för finansiella leasingavtal.  

 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

 

Avskrivningstider 

Nyttjandeperiod för anskaffade materiella anläggningstillgångar bedöms för respektive tillgångstyp 

och skrivs av för motsvarande tid.   

 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. 

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS17. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 

troligt att de kommer att leda till utbetalningar.  





Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion uppmanas att omgående utarbeta och besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning så att det finns finansiella och verksamhetsmål för
verksamheten för 2019.

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun godtar inte att få en anmärkning för 2019 med anledning av att
dessa mål saknas.

Revisorernas bedömning (del av):

Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer for god ekonomisk hushållning.
Det innebär att det inte heller finns fastställda finansiella mål eller verksamhetsmåt för
verksamheten. Då det saknas fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushål]ning kan en
utvärdering av resultaten mot uppsatta mål inte göras. Vi kan därmed inte bedöma om
direktionen i Västerdalamas utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och frå.n ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi kan heller inte bedöma om
resuttatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål då
direktionen inte har fastställt dessa.
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do Malung Sillens kommun
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Norra Allégalan 30
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Revisionsrapport och revisionsberättelse mr år 2018

Revisorerna rör kommunalPörbundet Västerdalarnas utbildningsffirbund fAr härmed
överlämna rapport över granskning av bokslut 2018 oeh revisionsberättelse ffir år 2018.
Revisorerna önskar all direktionen lämnar synpunkter på bifogad rapport senast
31augusti2019.
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Revisorerna i
Västerdalarnas utbildningsffirbund

Till fullmäktige i Vansbro kommun och
Malung-Sälens kommun

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunalförbundet Västerdalarnas
utbildningsförbund (organisationsnummer 222000-3 145) under år 2018.

Direktionen ansvarar f& att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, inlern
kontroli och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granslcningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars
prövning. Granskningens resultat redovisas i bilagorna “Oversiktlig granskning av delårs
rapport 2018-08-31” och “Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31”.
Utfallet för 2018 före justering av kommunbidragen är ett negativt resultat om 21 mkr.
Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Det innebär att det inte heller finns fastställda finansiella mål eller verksamhetsmål för
verksamheten. Då det saknas fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan en
utvärdering av resultaten mot uppsatta mål inte göras. Vi kan därmed inte bedöma om
direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi kan heller inte bedöma om
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål då
direktionen inte har fastställt dessa.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att för direklionens interna kontroll föreligger ett uwecklingsbehov för att leva
upp till de krav som finns i lag och reglemente.

Vi avstyrker att respektive fhllmäklige beviljar ansvarsfrihet för direklionen för ekonomisk
skada och bristande styrning, ledning och kontroll för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisnings
lagen och god redovisningssed.

2018.
Vi tillslyrker att respektive fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning för

Revisor Malung-Sälens kommun
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Västerdalarnas utbildningstörbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

20 19-04-17

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i Västerdalarnas utbildningsförbund fått i uppdrag att granska
bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionspianen
för år 2018.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

• Verksamheten har under året inte bedrivits enligt tilldelade ekonomiska ramar
då verksamheten redovisar ett underskott jämfört med budget före justering av
kommunbidragen med 20,8 mkr.

• 1 delårsbokslutet per 31juli lämnades en prognos för verksamhetsåret med ett
underskott på 17,4 mkr Utfallet visar en avvikelse mot prognosen på 20,8 mkr.
Den stora avvikelsen visar på att prognosen inte kan ha upprättats med
korrekta underlag eller antaganden. Kostnaderna för höstens verksamhet borde
varit kända i samband med att verksamheten för höstterminen startade i
augusti.

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild
av kommunalförbundets resultat och ställning. Arsredovisningen hari allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen eller respektive
fullmäktige för kommunerna i detta fall) i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål och verksamhetsmå!

• Förbundet har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Det innebär all det inte heller finns fastställda finansiella mål eller
verksamhetsmål för verksamheten.

Avsaknaden av fastställda mål är ett avsteg från kommunallagens regler.

1 Kommunallag (2017:725)
2
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Västerdalarnas utbildningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31
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2 Bakgrund
Vi har av Västerdalarnas utbildningsförbunds revisorer fått i uppdrag att granska
bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2018.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är aU bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har
upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redo
visningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

2.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande
revis ions kriterier:

— Kommunallag och kommunal redovisningslag

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

— Interna regelverk och instruktioner

— Fullmäktigebeslut

2.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkningen

• Balansräkningen

• Kassaflödesanalysen

• Tilläggsupplysningar.

2 Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

3
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Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi
förlitat oss på de uppgifter kommunalförbundet har erhållit från
pensionsadministratören KPA. Vi har i vår granskning inte gjort någon aktuariell
granskning.

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 1 den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser direktionens årsredovisning.

Ekonomikontoret Malung-Sälens kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på
granskningsrapporten.

2.5 Granskningsansvarig
Granskningen har genomförts av Margareta Sandberg, auktoriserad revisor.

3 Resultat av granskningen

3.1 Årsredovisningen
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i
årsredovisningen.

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunalförbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en
rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning.
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3.2 Redovisningsprinciper
1 årsredovisningen anges under avsnittet “Redovisningsprinciper” att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
KRL och RKRs rekommendationer.

1 vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via
intervjuer med ansvariga ekonomer samt översiktlig avstämning av
kommunalförbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer.

Bedömning

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunalförbundet i huvudsak
efterlever KRL och RKRs rekommendationer.

3.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet som redovisas i
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4 om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
KRL och KL.

1 KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings
berättelsen. Kommunalförbundet redovisar för året ett underskott med 20,8 mkr.

Arets underskott har fördelats mellan medlemskommunerna baserat på den folkmängd
som finns i respektive kommun den 1 november året före budgetåret.
Fördelningsprincipen framgår av förbundsordningen. Denna fördelningsprincip är inte
densamma som fördelningen av grundbidraget.

Genom fördelning av underskottet mellan medlemskommunerna finns inget underskott
att hantera kommande år.

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse för god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.

Oktober2015
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3.4.1 Finansiella mål och verksamhetsmål

Förbundet har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Det innebär att det inte heller finns fastställda finansiella mål eller verksamhetsmål för
verksamheten.

Bedömning

Avsaknaden av fastställda mål är ett avsteg från kommunallagens regler.

För kommande verksamhetsår bör direktionen tydliggöra i budgeten vilka mål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamheten i VDUF, både finansiella
mål och verksamhetsmål.

3.5 Resultaträkning

Prognos
Belopp i Mkr 2018-12-31 Budget 2018 2017-12-312 2018

Verksamhetens
nettokostnader -116935 -96085 -109108 -113819

Förändring 1%, jmf med
2017 7,2 -11,9 22,7 4,3

Medlemsbidrag 116 986 96 150 109 178 96 150

Förändring i Ya, jmf med
2017 7,2 -11,9 22,7 -11,9

Finansnetto -51 -65 -70 -65

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 -17 734

Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
medlemsbidrag % 100,0 100,0 100,0 118,4

Budgeterat medlemsbidrag inklusive beslutade justeringar för 2018 från medlems
kommunerna fördelas med 58,1 % på Malung-Sälens kommun och 41,9% på Vansbro
kommun. Det underskott som uppstod för 2018 med 20,8 mkr har fördelats med 59,7
% på Malung-Sälens kommun och med 40,3 % på Vansbro kommun.

Verksamhetens intäkter överstiger budget med 1,3 mkr. Bland verksamhetens intäkter
är intäkterna från diverse försäljningsverksamhet högre än budget, diverse bidrag
högre än budget och försäljning av diverse utbildningar överstiger budget. Bidrag från
Migrationsverket är lägre än budget.

Köp av övriga tjänster avviker mot budget med -17,7 mkr. 1 budgeten fanns ett totalt
besparingskrav på 13,6 mkr i verksamheten som inte infriats vilket påverkar den stora
avvikelsen. Största avvikelsen utöver besparingskravet avser övriga främmande
tjänster där måltidskostnader, konsulter och övriga främmande tjänster ingår,
avvikelsen uppgår till 1,8 mkr. Kostnader för transportmedel avviker ca 1 mkr och avser
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hyra av fordon samt driftskostnader för fordon. 1 övrigt avviker övriga kostnader totalt
med -1,6 mkr för diverse kostnader i verksamheten.

Interkommunala ersättningar avviker netto totalt med -3,2 mkr mot budget men är på
ungefär samma nivå som förra året.

Personalkostnaderna avviker från budget, -4,0 mkr. Avvikelsen påverkas främst av
ökat antal tjänster i verksamheten.

Kommentar

Kommunalförbundets resultat kommenteras mycket detaljerat under avsnittet
Ekonomisk analys av årets utfall vilket ger en tydlig bild av hur intäkter och kostnader
förändrats i jämförelse med den ursprungliga budget som upprättats.

Av kommentarerna kan man utläsa att den budget som beslutats av direktionen för
verksamhetsåret inte fullt ut återspeglat den verksamhet som bedrivs och därför inte
varit relevant som styrinstrument för verksamheten under året. Elevantalet har ökat
med ca 34 % sedan verksamheten flyttades över till förbundet men inga nya medel har
tillskjutits för att finansiera den ökade volymen som har medfört en ökning i personal
styrkan.

1 delårsbokslutet per 31 augusti lämnades en prognos för verksamhetsåret med ett
underskott på 17,7 mkr. Uffallet visar en avvikelse mot prognosen på -3.1 mkr.
Avvikelsen visar på att prognosen inte kan ha upprättats med korrekta underlag eller
antaganden. Kostnaderna för höstens verksamhet borde varit kända i samband med
att verksamheten för höstterminen startade i augusti.

3.6 Balansräkning

Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31

Balansomslutning 31 960 25 315

Redovisat eget kapital 0,0 0,0

Redovisad sollditet 0% 0%

Oms&tningstiflgångar 31 781 25 087

Kortfristiga skulder 31 316 25 035

Balans!ikviditet 101% 100%

Balansomsiutningen påverkas av att det bokats upp en fordran på medlems
kommunerna för årets underskott med 20,8 mkr.

Med hänsyn till att verksamheten bedrivits med underskott under året har förbundet
nyttjat en kredit på Malung-Sälens koncernkonto med 10,2 mkr.
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3.7 Kassaflöde
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat p verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.

Arets kassaflöde uppgår till 0,1 mkr På grund av att verksamheten redovisar en
avvikelse mot budget uppstår ett underskott även för likviditeten under året. Förbundet
nyttar den kredit som finns på koncernkonto hos Malung-Sälens kommun med 10,2
mkr

2019-04-17

KPMG AB

Margar a Sandberg /
Auktoriserad revisor

Delta dokument har upprälals enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är basera: på det särsk]da uppdrag som ar avt&al
mellan KPMG AB och uppdragsovaren KPMG AB tar inte ansvar dr om andra än uppdragsgivaren använder dokumentetech
informationen i dokumentet hformaltonen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuel v:d tdpunkten för publicerande: av detta
dckurnent
Huruvda dea dokument ska anses vara a!man handling hos mattagaren regeras i ofenttghets- och sekrelessagen sarnl i
tryckfhhetsfdrcrd ningen.
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 61 Ärende KS 2019/203 

Årsredovisning Stiftelsen Vansbrohem 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna Årsredovisningen för 2018. 

Ärendet 

Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2018 med 

tillhörande resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett 

överskott med 1 054 tkr. 

  

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet, 

inklusive 2018 års överskott, totalt 1 925 446 kronor överförs i ny räkning. 

  

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2018 samt att överlämna 

årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige. 

  

Revisorerna har slutgranskat årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem. 

  

Revisorerna gör bl a följande uttalande: 

”Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

  

Utöver revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört en revision 

av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2018. Enligt 

revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med 

stiftelselagen, stiftelseförordningen eller årsredovisningslagen.” 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt 

högsta lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 2018-12-31 nyttjade Stiftelsen Vansbrohem 114,2 mkr (2017-12-

31: 114,2 mkr) av utrymmet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Årsredovisningen för 2018. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-04-24 
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Stiftelsen Vansbrohems protokoll ang Årsredovisning 2018 

Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 2018 

Revisionsberättelse för Stiftelsen Vansbrohem, 2019-03-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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STYRELSEN FÖR Sonimtrdesaium

STIFTELSEN VANSBROHEM 2019.02.28

Tid och pIcit Stiftelsen Vansbrohems kontor, Jämvägsgatan 25, Vansbro,
torsdagen den 2$ feb 2019 kl. 15.00-17.00

Beslutonde

Torsten Larsson, ordf.
Nall Lars Goran Andersson ;

:j -J -I
Anneli Hultgren ‘ivrv T LSi
Sören Johansson
Monica Ericsson

Dnr Lap!.b.

Ovngci VdG Jörgen Israelsson
Leif Nilsson, ordf. utskott Leva och Bo, § 14
Per-Erik Nilsson, t.f. samhällsbyggnadschef, § 14

Jusiering
Justerare Sören Johansson

Plats och tid

Justerade paragrafer % fr7Sekreterare ,f It
( JöVgen Israelsson

Ordförande /4-

Torsten Larsson

Justerare
SörenJliansson

ANSLAG/BEVIS
Protokoll& är lusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanirädesdatum

Datum då anslaget sätts

Datum då anslaget tas
Förvaringspiats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkonåe

012 307-© COpL/rigllt KoM1ENTUS BLANKEUER 04-11



Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8
STYRELSEN FÖR Sammanfrädesdatum

STIFTELSEN VANSBROHEM 20 19.02.28

Årsredovisning 2018: § 17

förelåg 201$ års förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning med tillhörande noter, vilka föredrogs.
201$ års verksamhet gav ett ekonomiskt överskott på
1.054.109:-.
Styrelsen beslöt
att det ansamlade resultatet, inki. 201$ års överskott, totalt
1.925.446:- överförs i ny räkning,
att godkänna 201$ års redovisning,
att överlämna 2018 års redovisning till revisorerna, samt
att överlämna 2018 års redovisning till Kommun

fullmäktige.
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

{5
c3

56
6c

6-
d7

47
-4

6e
e-

b9
de

-
60

de
04

ae
a1

c0
}_

19
04

24
 Å

rs
re

do
vi

sn
in

g 
20

18
 V

an
sb

ro
he

m
.d

oc
x

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Ekonomi- och IT-funktionen 2019-04-24 KS 2019/203

Ekonomichef Catarina Willman
catarina.willman@vansbro.se

0281-75003

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Årsredovisning Stiftelsen Vansbrohem 2018
Rekommendation till beslut
Godkänna Årsredovisningen för 2018

Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret
Sammanfattning
Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2018 med tillhörande 
resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett överskott med 1 054 tkr. 
Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet, inklusive 
2018 års överskott, totalt 1 925 446 kronor överförs i ny räkning. 
Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2018 samt att överlämna 
årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige.
Revisorerna har slutgranskat årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem.
Revisorerna gör bl a följande uttalande: 
”Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Utöver revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2018. Enligt revisorernas 
uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordningen eller årsredovisningslagen.”
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 om en borgen för ett totalt högsta 
lånebelopp om 123 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2018-12-
31 nyttjade Stiftelsen Vansbrohem 114,2 mkr (2017-12-31: 114,2 mkr) av utrymmet.
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Beslutsunderlag

Stiftelsen Vansbrohems protokoll ang Årsredovisning 2018
Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 2018
Revisionsberättelse för Stiftelsen Vansbrohem, 2019-03-25

Beslutet expedieras till :
Stiftelsen Vansbrohem
Redovisningsekonom Elenor Andersson



It 1

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem, org.nr 882600-2035

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
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Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

• uh’ärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister
i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Vansbrohem för år 2018.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Grundför uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
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• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersäffningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för Vårt uttalande.

bro den 25 mars 2019

omas Bajer Allan Holmgren

Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem, org.nr. 882600-203 5, i Vansbro kommun får härmed
avlämna följande berättelse över 201$ års förvaltning, Vansbrohems 70:e verksamhetsår.

Stiftelsen Vansbrohem är bildat år 1949 av kommunfullmäktige i dåvarande Järna kommun
och har till ändamål att inom Vansbro kommun förvärva, uppföra och förvalta
bostadsfastigheter med tillhörande affärsangelägenheter och kollektiva anordningar.

Vår affärsidé är “att tillhandahålla attraktiva bostäder i alla kommundelar till en rimlig
kostnad”, vilket är en förutsättning för en god utveckling av hela kommunen. Vansbrohem har
till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom kommunen och skapa goda boendemiljöer
för dess invånare.

Styrelse

Utsedda av Vansbro kommunfullmäktige:

Ledamöter
Torsten Larsson (kd) ordf.
Nall Lasse Andersson (s) v.ordf
Sören Johansson (c)
Anneli Hultgren (c)
Monica Ericsson ts)

Revisorer

Ersättare
Hans Eriksson (c)
Anders Edlund
Anders Lundin (c)
Sven Erik Andersson (c)
Ulrika Gärds-forsberg (s) fr. 18.02.27

Utsedda av Vansbro kommuiifullmäktige:

Ordinarie
Gösta Lindkvist ts)
Thomas Bajer (c)

VerkstiI1ande fttiiktionär

Ersättare
Jörgen Steffansson (s)
Staffan Skoglund (c)

Vansbrohem är medlem i
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation
Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a
fastighetsbranchens Arbetsgivarorganisation

%:tty \V)

Jörgen Israelsson är Stiftelsen Vansbrohems verkställande funktionär.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under 201$ haft 8 st protokollförda sammanträden, samt 1 st sammanträde med
Hyresgästföreningen om nya hyror från 1januari 2019.

Organisationsanslutning

Stiftelsen
SABO
HBV
fastigo
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Personal

Vansbrohem har under året i medeltal haft 14,8 årsarbetare anställda.

Under sommarsäsongen har vi haft 5 st personer anställda samt ett 15-tal skolungdomar i
samarbete med kommunens feriej obbsatsning.

Projektet med bovärdar i samverkan med kommunens integrationsenhet upphörde under
januari månad då behovet minskat.

Vi årets slut var antalet anställda följande:
Administrativ personal 5 st varav 2 st deltid och 3 kvinnor
fastighetsarbetare 12 st varav 3 st deltid och 3 st kvinnor

Förvaltningsuppdrag

Stiftelsen Vansbrohem utför fastighetsskötsel på uppdrag åt:
• Vansbro kommun (kommunala fastigheter samt (jourverksamhet)
• PEAB (viss yttre skötsel vid kommunala fastigheter)
• Maserfrakt AB (yttre skötsel vintertid kommunala fastigheter)
• Brf Vansbro fritid (fastighetsskötsel)
• Worx AB (fastighetsskötsel)

Bostadsmarkuaclen

Bostadsmarknaden har under året varit fortsatt stabil med relativt stor efterfrågan på bostäder
vilket har inneburit att uthymingsgraden har varit positiv och i snitt var 10 lägenheter
outhyrda. Det motsvarar 1,44% att jämföra med föregående års 1,6%.

Komunen har sagt upp avtalet avseende HVB-boende vid Kantaren och där kommer i en
första etapp 6 st lägenheter och renoveras och erbjudas till sökande under börj an av 2019.
Ytterligare lägenheter i fastigheten kommer att iordningställas under 2019.

Vid årets slut uppgick antalet outhyrda lägenheter till 11 st varav 4 st är under reparation. De
11 lägenheterna var fördelade på 6 st i Vansbro, 3 st i Äppelbo samt 2 st i Nås.

hyror

Hyrorna höjdes 1 januari 201$ efter förhandling med Hyresgästföreningen med 0,98%, vilket
innebar ökade hyresintäkter med ca: 400 tkr. Vansbrohems yrkande var 3,76%.

förhandling har även genomförts avseende hyreshöjning den 1januari 2019 och
överenskommelse träffades om en höjning med 2,3 5% motsvarande 965 tkr i ökade intäkter.
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Pågående och genomförda projekt

Under året har finsterbyten genomförts vid Saltviksvägen och Stabbläggaren i Vansbro,
Säljevägen 11-17 i Dala-Jäma samt Legolandsvägen 6 i Nås. En ny värmepumpsanläggning
har installerats vid Parkgatan 5.

Ytterligare ombyggnad vid kontorslokalema i Dala-Jäma har gjorts och nu är hela lokalen
klar och ny hyresgäst har flyttat in.

En ombyggnad av afffirshuset i Dala-Jäma planeras för att inrymma kommunal verksamhet
som skall flyttas från Solgärdet. Detta planeras att genomföras under 2019.

Underhåll

Årets underhållskostnader uppgick till 7,3 miljoner, vilket är en minskning från föregående år
med 1,2 miljoner.

Förutom löpande lägenhetsunderhåll kan bl.a. noteras att omläggning av yttertak på två
byggnader inom Storbyområdet har genomförts, samt renovering/iordningställande av 2 st
affärslokaler i Vansbro efter att nya avtal tecknats.

Hyresgäster har erhållit $75 tkr i rabatt för avstått underhåll enligt HyresgäststyrtLägenhets
Underhåll (HLU).

Ekonomi

Årets resultat gav ett överskott på 1.054 tkr, vilket innebär att positiva resultat har redovisats
de senaste 10 åren. Hyresintäktema har ökat med 200 tkr, driftskostnaderna med 652 tkr och
underhållskostnadema har minskat med 1.23$ tkr.
Kostnaden för avskrivningar har ökat på såväl byggnader som inventarier efter genomförda
investeringar.

finansiella risker

Stiftelsen är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighets
skador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kredit-
bedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.

Vansbrohems låneskuld är oförändrad, 114.200 tkr och samtliga lån är upptagna hos
Kommuninvest.

Miljö

Milj öarbetet är en viktig del för oss och det påverkar oss i vår förvaltning då ambitionen är att
tillhandahålla sunda och bra bostäder till våra hyresgäster.

Vi fortsätter vårt arbete med milj öpåverkande insatser i huvudsak på uppvärmningen i form
av energibesparande åtgärder. Beslut har tagits om att ansluta sig till “Allmännyttans Klimat-
initiativ” som SABO har tagit initiativ till. De övergripande målen är en fossilfri allmännytta
senast 2030 samt 30 procents lägre energianvändning till år 2030 (räknat från 2007).
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Resultat

Årets vinst 1.054.109:-
Balanserat resultat 871.337:-
Summa 1.925.446:-

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga händelser som är av väsentlig betydelse har inträffat under året

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning,tkr 46801 46587 45775 44510
Resultat efter finansiella poster, tkr 1 054 316 1 978 2 829
Soliditet,% 10,5 9,9 9,2 8,1

Förändringar i eget kapital

Belopp i tkr Grundfond Reserv- Ändamåls- Balanserat Årets Totalt
fond bestämda resultat resultat

medel

Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning 1 498 8 089 3 200 556 316 13 659
Resultatdisposition
Balanseras i ny räkning - 316 -316
Årets resultat 2 2 2 2 1 054 1 054
Belopp vid årets utgång 1 49$ 2 02$ 3 200 E72 1 054 14 748

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade resultatet överförs i
ny räkning med 1 925 446
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Not 2018-01-01 2017-01-01
Resultaträkning -2018-12-31 -2017-12-31

Röre1seintikter
Hyresintäkter 42 469 416 41 941 079
Övriga rörelseintäkter 4 3311 $0 4 646 376
Summa rörelseintäkter 46 800 596 46 587 455

Rörelsekostnader
fastighetskostnader -26 9$3 565 -27 658 $54
Övriga extema kostnader -3 $40 610 -3 903 201
Personalkostnader 2 -8 631 610 -$ 480 226
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -5 193 642 -4 $70 929
Summa rörelsekostnader -44 649 427 -44 913 210

Rötelseresultat 2 151 169 1 674 245

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 197 973 128 99$
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -1 259 933 -1 487 445
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -35 100
Summa finansiella poster -1 097 060 -1 35$ 447

Resultat efter finansiella poster 1 054 109 315 798

Resultat före skatt 1 054 109 315 798

Årets resultat 1 054 109 315 798
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 118 614 806 120 967 287
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 605 02$ 299 122
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 7
materiella anläggningstillgångar 1118 664 335 $17
Summa materiella aniliggningstillgångar 121 33$ 498 122 202 226

finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 8 179 132 177 107
Summa finansiella anläggningstillgångar 179 132 177 107

Summa anläggningstillgångar 121 517 630 122 379 333

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och fdrnödenheter 149 274 171 762
Summa varulager 149 274 171 762

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 937 913 1102 656
Övriga fordringar 1 361 087 1 505 419
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 215 592 1 202 902
Summa kortfristiga fordringar 3 514 592 3 $10 977

Kassa och bank
Kassa och Bank 14785549 11394359
Summa kassa och bank 14785 549 11 394 359

Summa omsättningstillgångar 1$ 449 415 15 377 098

Summa tillgångar 139 967 045 137 756 4fl
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Balans räkning Not 2018-12-3 1 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Eget kapital
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

___________ _________

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

____________ ____________

Summa långfristiga skulder

____________ ____________

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

_________ ________

Summa kortfristiga skulder

____________ ___________

Summa eget kapital och skulder

_________ _________

‘ .

9

12787 164
12787164

871 337
1 054 109
1 925 446

14712610

114 200 000

114200 000

4248492
645 74$

6 160 195

11054435

139 967 045

12 787 164
12787164

555 539
315 79$
$71 337

13 65$ 501

114 200 000

114 200 000

2 $81 096
64008$

6376747

9 897 931

137 756 431
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
företag.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år
Byggnader och mark 10-67 år

Inventarier, verktyg och installationer består av maskiner, inventarier, servicebilar och
traktorer. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till
beräknat restvärde.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31

Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit 14 II

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018-01-01 2016-01-01
-2018-12-31 -2016-12-31

Varav från koncernföretag

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31

Borgensavgifi till Vansbro Kommun 246 000 246 0j
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Stiftelsen Vansbrohern
Org nr 882600-2035

Upplysningar tiLl baIansrikningen

Not 5 Byggnader och mark

2012-12-31 2017- 12-3 1

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

213884604
2275 115

-0
216 159 719

208457978
5 662 $69
-236 243

213 $84 604

Ingående avskrivningar
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp
utrangeringar
- Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-92 917 317

0
-4 627 596

-97544913

-$8 543 921

100 833
-4 474 229

-92 917 317

Redovisat värde 118 614 806 120 967 287

Not 6 inventarier, verktyg och ihstallationer

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- försäljningar/utrangeringar
- Utgående anskaffningsvärden

2012-12-3 1

6931 113
1 271 953
-652 920

7 550 146

2017-12-3 1

7567988
691 841

-1 32$ 716
6931 113

Ingående avskrivningar
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp
utrangeringar
- Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

%i’-

Redovisat värde

-6031 992

652 920
-566 046

-5 945 11$

1 605 02$

-6 964 00$

1 32$ 716
-396 700

-6031992

899 121
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Not 7 Pågåentie nyanBiggningar och förskott avseende materiefla
anläggningstitigångar

Redovisat värde

Not 8 Andra långfristiga fordringar

2018-12-31 2017-12-3 1

1118664 335817

2018-12-3 1 2017-12-3 1

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

2018-12-3 1 2017-12-3 1

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen

Not 10 Stiltda sikerheter

2018-01-01
-2018-12-3 1

2017-01-01
-2017-12-3 1

fastighetsinteckning
Varav i eget förvar

76928252
-56 68$ 052
20 240 200

76 928 252
-56628052
20 240 200

Ingående anskaffningsvärden 335 817 504 755
- Tillkommande under året 3 057 962 5 470 786
- Aktiverat under året -2 275 115 -5 639 724
Utgående anskaffningsvärden 1 118 664 335 817

179 132
179 132

Redovisat värde

Not 9 Långfristiga skulder

177 107
177 107

179 132 177 107
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Not 11 Eventualförpliktelser

Garantifond fastigo

Vansbro 2$ februari 2019

2018-12-3 1 2017-12-31

110670 106297

Torsten Larsson
Ordibrande

Sören Johansson

Nall Lasse Andersson
v.Ordförande

Monica Ericsson

1m
Anneli Hultgren

Jorgen Israelsson
Verkställande funktionär

Vår revisionsberättelse

Emil Forsling
Auktoriserad revisor

.4

Allan Holmgren

2019.



 

Protokollsutdrag  

2019-04-09  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 40 Ärende KS 2018/953 

Program med mål och riktlinjer för privata utförare 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Program med mål och riktlinjer för privata 

utförare att gälla för perioden 2019-2022. Programmet gäller då kommunen, 

eller ett kommunalt bolag överlämnar vården av en kommunal angelägenhet 

till privata utförare (enligt kommunallagen 10 kap. 7 §). 

Ärendet 

Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner ska 

kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till 

privata utförare, samt att genom avtalet tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

  

Detta grundkrav vilar på förhållandet att kommuner är ansvariga även för 

verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret 

ligger också att följa upp och kontrollera. Omfattningen på kontrollen och 

uppföljningen kan dock se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten 

är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten 

desto större är kravet på uppföljning och kontroll och att identifiera vilka 

risker som kan finnas. 

  

För att åstadkomma struktur och styrning på uppföljningen och kontrollen 

har fullmäktige fått i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett program 

med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på 

uppdrag av kommuner. Syftet är att kontroll och insyn ska bli bättre. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Program med 

mål och riktlinjer för privata utförare att gälla för perioden 2019-2022. 

Programmet gäller då kommunen, eller ett kommunalt bolag överlämnar 

vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare (enligt 

kommunallagen 10 kap. 7 §). 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande daterat 2019-02-13 

Förslag till program för uppföljning av privata utförare 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariatet 2019-02-13 KS 2018/953 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

75013   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Program för uppföljning av privata utförare 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Program för uppföljning av privata utförare att gälla för 

perioden 2019-2022. 

Sammanfattning 

Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner ska kontrollera och följa 

upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, samt att genom 

avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den 

verksamhet som lämnas över.  

Detta grundkrav vilar på förhållandet att kommuner är ansvariga även för verksamheter 

som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger också att följa upp 

och kontrollera. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se olika ut 

beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende 

invånarna är av verksamheten desto större är kravet på uppföljning och kontroll och att 

identifiera vilka risker som kan finnas. 

För att åstadkomma struktur och styrning på uppföljningen och kontrollen har 

fullmäktige fått i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett program med mål och 

riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner. Syftet är 

att kontroll och insyn ska bli bättre. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Program för uppföljning av privata utförare 

Beslutet expedieras till : 

Kommunens ledningsgrupp 
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Program för uppföljning av privata utförare 

1 Bakgrund 

1.1 Kommunallagens krav på program  

Kommuner får enligt KL 10 kap. 1 § lämna över verksamhet till privata utförare. 

Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig, på samma sätt som för 

verksamhet som bedrivs i egen regi. Om det i lag eller annan författning anges att 

verksamhet ska bedrivas av en kommunal nämnd får den inte överlämnas. Om 

verksamheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns 

stöd för det i lag. 

1.2 Syfte 

Enligt KL 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med 

mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med 

kommunallagens bestämmelse är att förbättra uppföljning och kontroll av privata 

utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Målet är att:  

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, 

- Öka allmänhetens insyn, 

- Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. 

1.3 Omfattning 

Programmet gäller för mandatperioden 2019-2022, för all den verksamhet som 

kommunen upphandlar av privata utförare.  

Det innebär att alla verksamhetsområden kan bli berörda och att det kan handla om 

hela eller delar av verksamheter.   

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet kan krav på uppföljning och insyn 

endast påverka avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Programmet får inte 

genomslag på gällande avtalsrelationer eftersom villkoren redan är reglerade. 

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor, då sådan verksamhet inte 

upphandlas utan regleras genom tillståndsgivning. 

1.4 Definition av privat utförare 

Med privat utförare enligt KL 10 kap. 7 § avses en juridisk person, eller en enskild individ 

som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt 

privat aktör utan kommunalt ägande. Det kan exempelvis vara företagsformer som 

aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar eller enskilda firmor. Däremot 

avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser. 
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2 Mål för verksamheter som utförs av privata utförare 

Kommunfullmäktige fastställer årligen en strategisk plan som bland annat innehåller en 

långsiktig inriktning och strategiska mål för nästkommande år. Kommunfullmäktiges mål 

gäller för kommunens samtliga verksamheter, även de som utförs av privata utförare på 

uppdrag av kommunen. 

Vid upphandling av kommunala angelägenheter ska kommunfullmäktiges strategiska 

mål, som bedöms tillämpliga för upphandlingen, framgå av upphandlingsunderlaget och 

i avtal som tecknas med den privata utföraren.  

3 Uppföljning och kontroll 

Det är fullmäktige som har det övergripande ansvaret för uppföljning och insyn. 

Ansvaret gäller för verksamheter som drivs såväl i egen regi eller upphandlas enligt LOU, 

LUF eller LOV. Nämnderna1 är ansvariga inför fullmäktige för att verksamheterna drivs 

enligt lagar, föreskrifter och kommunala mål och riktlinjer samt följs upp via intern 

kontroll. När det gäller tjänster enligt SOL samt HSL gäller även föreskriften om 

kvalitetsledningssystem SOSFS 2011:9. Nämnderna och styrelsen ansvarar för att se till 

att regelverket och målen fastställs i förfrågningsunderlag samt kontrakt och att system 

och rutiner skapas för uppföljning och kontroll. 

Uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska inrymmas i den av fullmäktige 

antagna styrmodellen och följa strukturen i det så kallade årshjulet. 

3.1 Kommunstyrelsens uppföljningsansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att all kommunal verksamhet bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har bestämt. När skötseln av en 

kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare genom avtal ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. 

Kommunens uppföljning av privata utförare ska syfta till att: 

- Kontrollera att verksamheten bedrivs och utvecklas i linje med fastställda mål, avtal 

och upphandlingsunderlag.  

- Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med regler och lagstiftning. 

- Möjliggöra allmänhetens insyn. 

- Följa upp brukarnas upplevelser av den verksamhet som bedrivs och kontrollera att 

enskild som får någon insats från kommunen får rätt stöd i överensstämmelse med 

eventuella beslut.  

- Uppföljning av ekonomisk status för att identifiera utförare som riskerar att vara på 

ekonomiskt obestånd. Detta ger kommunstyrelsen en möjlighet att ha beredskap 

för att hantera eventuella förändringar i verksamheten. 

                                                           
1 Kommunstyrelsens nämndsuppdrag 
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Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll inom sina respektive 

ansvarsområden och svarar för att kontrollen och uppföljningen regleras i de avtal och 

uppdragsbeskrivningar som tecknas med privata utförare. Avtalen ska innehålla krav på 

att utföraren ska medverka vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis 

lämna statistik och verksamhetsmått till kommunen, lämna statistikuppgifter till 

nationella register, lämna uppgifter från verksamhetens klagomålshantering eller delta i 

brukarenkäter som kommunen bestämmer. Avtalen ska även reglera allmänhetens insyn 

i verksamheten. 

4 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppföljning 

Kommunstyrelsen ska, utifrån detta program, årligen utarbeta en uppföljningsplan för 

när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. 

Planen ska förutom tidsplan innehålla: 

- Vad som ska följas upp, exempelvis nyckeltal och mål. 

- Vilka former för uppföljning som ska användas. 

- Vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen. 

- Former för återkoppling av resultat till kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av verksamheten ska genomföras på ett ändamålsenligt sätt och 

resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas till kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av privata utförares verksamhet behöver anpassas till den verksamhet 

som bedrivs. Det innebär att kommunstyrelsen måste ta ställning till vilken/vilka typer 

av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där 

uppföljning och tillsyn är reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är 

möjlig. 

5 Allmänhetens insyn 

Kommunstyrelsen ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat 

utförare. Informationen ska möjliggöra allmänhetens insyn i hur verksamheten utförs. 

Privata utförare ska lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet 

att lämna uppgifter begränsas till att omfatta uppgifter som inte strider mot lag eller 

anses utgöra företagshemligheter enligt lag. 

Den information kommunen begär in från utförare ska ha en koppling till upphandlingen 

och avtalet samt den verksamhet som utförs. Information kan exempelvis begäras in om 

verksamhetens kvalité, miljöarbete, personaltäthet, personalens utbildning, integration, 

jämställdhet, årsredovisning, avvikelser m.m. 
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KS § 39 Ärende KS 2018/860 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Yttrande till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 

demokratiberedningens förslag enligt beredningsutlåtande daterat 2019-01-

14. 

Ärendet 

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-10-29 § 103 antogs en reviderad 

arbetsordning för fullmäktige. I samband med detta beslut gavs även 

demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag på en ny reviderad 

arbetsordning utifrån ett antal synpunkter som framkommit i det yttrande 

som kommunstyrelsen lämnat till fullmäktige. 

  

Demokratiberedningen har utarbetat förslag till revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 

demokratiberedningens förslag enligt beredningsutlåtande daterat 2019-01-

14. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningen, beredningsutlåtande daterat 2019-01-14 

Förslag till arbetsordning för fullmäktige, daterad 2019-01-11 
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Van s bro BEREDNINGS

kom m u, UTLATANDE

Demokratiberedningen 2019-01-14 KS 2018/860

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Rekommendation till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Arbetsordning förfullmäktige, daterad 2019-01-11.

Sammanfattning

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-10-29 § 103 antogs en reviderad arbetsordning för

fullmäktige. 1 samband med detta beslut gavs även demokratiberedningen i uppdrag att
utarbeta förslag på en ny reviderad arbetsordning utifrån ett antal synpunkter som
framkommit i det yttrande som kommunstyrelsen lämnat till fullmäktige.

Demokratiberedningen har utarbetat förslag till revidering av kommunfullmäktiges

arbetsordning.

Bakgrund

Avseende demokratiberedningens möjlighet att vara det organ som har att fatta beslut

om initiering av medborgardialog så har förvaltningen varit tydlig med att en sådan
uppgift inte kan ligga på en beredning som enbart kan vara ett beredande organ åt
fullmäktige. Således kan beredningen inte befatta sig med förvaltningsuppgifter eller
ges möjlighet att fatta kommunala beslut. 1 och med detta faller även följande
formulering hämtad från fullmäktiges arbetsordning:

“fullmäktigeberedningarna har ingen egen besltttanderätt, såvida fullmäktige inte
beslutar annat. De är i httvudsak endast beredningsorgan till kommunfullmäktige.”

Med anledning av ovanstående är formuleringarna i behov av revidering. Dels bör det
förtydligas att beredningar enbart kan ha som uppgift att bereda ärenden åt fullmäktige,
och dels bör annat organ få rätt att initiera medborgardialog. Avseende initiering av
medborgardialog bör detta primärt vara en uppgift som ligger på kommunfullmäktige då
åtminstone de högre stegen i Sveriges Kommuners och Landstings [SKL]
delaktighetstrappa (inflytande och medbeslutande) bör anses vara en fråga av större
vikt.

1 handlingarna till kommunstyrelsens yttrande framgick att skrivande av
minnesanteckningar vid beredningarnas sammanträden bör ses över. Ett antal fullt

rimliga motiveringar för en övergång till att skriva protokoll framfördes. Till detta kan

Vansbro kommunlMedborgarhusetl78o 50 Vansbro/Tel. 0281-75000
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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läggas att kommunen även arbetar med att digitalisera ärende- och dokumenthantering.

En övergång till att skriva protokoll istället för minnesanteckningar skulle underlätta

även den delen. Detta då de system som används för att framställa protokoll är de som

används för kommunens ärendehantering och dokumenthantering gentemot fullmäktige,

nämnder och fullmäktigeberedningar. Protokoll, så som kommunallagen beskriver dem,

innebär även en kvalitetssäkring av innehållet då det ska justeras av ett antal personer

som deltagit vid sammanträdet som därmed även tar ansvar för innehållet i protokollet.

Slutsats

Med anledning av ovanstående resonemang föreslår kommunfullmäktiges
demokratiberedning att kommunfullmäktige antar utarbetad arbetsordning för
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Uwe Weigel Lennait Skansens
Beredningsledare Justerande

vansbro kommunlivledborgarhuseU78o 50 Vansbro/TeI. 0281-75000
Fax. 0281-750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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Arbetsordningar för kommunfullmäktige och dess beredningar   

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning.   

Fullmäktige styr demokratiarbetet och medborgardialogen, samt beslutar i strategiska, 

långsiktiga och principiellt viktiga frågor, samt frågor av större vikt. Fullmäktiges 

beredningar bidrar i denna process och fokuserar på uppdrag där underlag tas fram för 

debatt och dialog.  

Antalet ledamöter (KL 5:5-8)   

       

Fullmäktige har 31 ledamöter.   

Presidium (KL 5:11)   

       

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Valen ska 

förrättas på första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.   

Ordföranden och de båda vice ordförandena väljs för fullmäktiges löpande 

mandatperiod. I den mån ordföranden anser att det behövs ska övriga presidiet bistå i 

uppgiften att planera och leda sammanträdet.  

Kommunfullmäktiges presidium består av ordföranden och vice ordförandena.   

       

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).   

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident.   

          

Om ordföranden eller någon av de båda vice ordförandena avgår som ledamot eller från 

sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om såväl ordföranden som de 

båda vice ordförandena i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten, av då närvarande ledamöter, ordförandens uppgifter till dess att 

tillfällig ordförande utsetts.   
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Presidiet ansvarar för att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer och har till 

uppgift att besluta om utbildningsinsatser, samt vägledningsdebatter i 

kommunfullmäktige.  

Fullmäktiges ordförande och, vid dennes förfall, vice ordförandena representerar 

kommunfullmäktige vid uppvaktningar, konferenser, invigningar och evenemang etc.  

Presidiet har till uppdrag att sköta fullmäktiges kontakter med revisorerna. Presidiet 

bereder också revisorernas budget.  

Presidiet bereder kommunfullmäktiges budget.  

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning.  

Tid och plats för sammanträde (KL 5:12-)   

          

Fullmäktige håller i regel ordinarie sammanträde på måndagar, minst sex gånger per år.    

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.   

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 

första gången i oktober, dock tidigast 15 oktober, på dag och tid som ålderspresidenten 

i samråd med kommunstyrelsens presidium bestämmer.   

          

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 

vice ordförandena.   

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det, eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet.   

    

       

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.   

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in, eller att dagen eller tiden för 

ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och 

ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den 

bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.   
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Fullmäktige sammanträder normalt i Pelarsalen, Medborgarhuset Vansbro.   

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 

visst sammanträde.   

           

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden sker genom annons i lokalt 

annonsblad och publicering på kommunens hemsida. I annonsen ska även en 

sammanfattning av föredragningslistan presenteras. Om särskilda skäl föreligger får 

dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen.   

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde   

     

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen 

kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.   

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 

beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.   

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.   

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. 

I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 

närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 

sammanträdet.   

Om det fortsatta sammanträdet ska hållas vid en senare tidpunkt än inom en vecka 

utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.   

Ärenden och handlingar till sammanträde   

         

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.   

         

Kommunfullmäktiges dagordning har en stående punkt ”Information och meddelanden”, 

som även innefattar nämndernas, beredningarnas och presidiesamlingens protokoll, 

beredningarnas och presidiesamlingens minnesanteckningar, samt granskningsrapporter 

från revisorernas löpande arbete.  
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Kommunstyrelsens, fullmäktigeberedningarnas och övriga nämnders förslag till beslut 

eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen ska tillställas varje ledamot och 

ersättare senast sex dagar före sammanträdet.   

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 

ledamöter och ersättare före sammanträdet.   

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens 

hemsida sex (6) dagar före sammanträdet och i sammanträdeslokalen under 

sammanträdet.    

Interpellationer och frågor ska vara tillgängliga för samtliga ledamöter och ersättare vid 

det sammanträde de avses bli ställda.   

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

(KL 5: 17-21)   

         

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till sitt partis gruppledare, som har att kalla in den 

ersättare som står i tur att tjänstgöra.   

         

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.   

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.  

 

Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring.   

         

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör 

inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.   
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Upprop   

         

En uppropslista med de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 

under hela sammanträdet.   

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.   

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 

och när ordföranden anser att det behövs.   

Protokolljusterare (KL 5:69)   

         

Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokoll från sammanträde.   

Innan uppropet har förrättats enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 

biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.   

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan 

paragraf ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.   

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ordföranden har lett.   

    

Turordning för handläggning av ärenden   

         

Fullmäktige behandlar ärenden i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.   

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.   

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 

finns med i kungörelsen.   

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 

för att återuppta det senare under sammanträdet.   

  



                               9 (21)    

Yttranderätt vid sammanträde (KL 4:22, 4:24, 5:63-64)   

         

Ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen eller i en nämnd, samt ledare för 

en fullmäktigeberedning vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i 

överläggningen i ärendet.   

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL har rätt att delta 

i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 

företaget.  

Den som besvarar en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls 

med anledning av svaret.   

         

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen.   

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som 

berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.   

Revisorerna har rätt att väcka ärenden och ge förslag i ärenden som rör granskningen i 

nämnder, styrelser, fullmäktige och fullmäktigeberedningar.    

    

 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla beredningsledare i fullmäktigeberedningarna, ordföranden och vice 

ordförandena i kommunstyrelse och nämnder, revisorerna samt anställda hos 

kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträden. Detsamma gäller 

utomstående sakkunniga.   

Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna.   

         

Kommunchefen får lämna sakupplysningar i alla ärenden.   

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträde.   
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Talarordning och ordningen vid sammanträde   

         

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller 

hon anmält sig och blivit uppropad.   

Dock gäller att ”förstagångstalare” i ärendet sätts på den ordinarie listan medan de som 

tidigare talat i ärendet, placeras på en ”väntelista” och ges ordet först när ordinarie lista 
är tom.   

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till en kort replik 

på högst två minuter. En replik är ett kortfattat svarsanförande som en person får uttala 

omedelbart efter en annans debattinlägg, om denne har blivit apostroferad. Replik bryter 

således ordinarie talarlista. Repliken görs omedelbart efter den talare som har ordet då 

begäran om att få göra inlägget framställs. Talaren har även rätt till en replik med 

anledning av vad varje replikant anfört.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från denne ordet. I övrigt får ingen avbryta en 

talare under hans anförande.   

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.   

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet.   

Yrkanden   

         

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de 

har uppfattats rätt.   

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 

ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.   

Om ordföranden anser att det behövs, ska den ledamot som har framställt ett yrkande 

avfatta det skriftligt.   
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Deltagande i beslut (KL 4:25)   

         

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden 

innan beslutet fattas.   

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om 

fullmäktige fattar det med acklamation.   

Omröstningar (KL 4:25, 5:54-56, 5:58)   

         

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts 

att justera protokollet.   

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 

sker enligt uppropslistan.   

Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter 

får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en 

avgiven röst efter klubbslaget.   

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart.     

 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 

avser samt vara omärkt, enkel och sluten.   

En valsedel är ogiltig:   

- om den upptar namnet på någon som inte är valbar,   

- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

- om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.   

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.   
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Motioner (KL 5:22)   

         

En ledamot i fullmäktige får väcka ärende genom att inlämna motion. Även flera 

ledamöter kan gemensamt inge en motion. En ersättare får väcka en motion bara när 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.    

En motion ska vara skriftlig.   

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.   

En motion kan lämnas in till sekretariatet, men får även lämnas vid ett 

fullmäktigesammanträde. Motionen anmäls vid närmast kommande sammanträde 

samtidigt som motionären - eller då flera ledamöter väckt en gemensam motion, en 

företrädare för dessa – ges möjlighet att muntligt ge en kort presentation av motionen.   

Remittering och beredning av motioner sker i enlighet med § 39.  

En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i sakfrågan inom ett år från det 

att motionen godkändes, om inte särskilda skäl förhindrar detta. När fullmäktige fattar 

beslut i sakfrågan ska det klart framgå av protokollet vad beslutet omfattar. Beslutstext 

”bifalla motion” (helt eller delvis) ska kompletteras med vad bifallet innebär i klartext.   

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

färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under våren och ett under hösten.   

Interpellationer (KL 5:59-63)   

         

En ledamot i fullmäktige får genom interpellation ställa en fråga till förtroendevald med 

direkt politiskt ansvar för ett visst område. En ersättare får lämna in en interpellation 

under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.   

Interpellationer ska enligt kommunallagen 5 kap 60-62 §§ avse ämnen som hör till 

fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte 

avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer bör endast 

ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen. De ska ha ett bestämt innehåll 

och vara försedda med motivering.   

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.   

En interpellation får lämnas in till sekretariatet, eller lämnas vid ett 

fullmäktigesammanträde. En interpellation som inlämnas senast 14 dagar före aktuell 

sammanträdesdag bör besvaras vid detta sammanträde. Interpellationer som lämnas vid 

ett sammanträde bör besvaras senast vid därpå följande fullmäktigesammanträde.  
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Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör offentliggöras i kungörelsen.   

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före det 

sammanträde då svaret ska lämnas.   

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i kommunallagen 

10 kap 2 §, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en 

av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.   

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas.   

    

Frågor (KL 5:64)   

         

För att inhämta upplysningar får fullmäktiges ledamöter ställa frågor. Ersättare får inge 

fråga endast till fullmäktigesammanträde vid vilket denne ska tjänstgöra som ledamot.   

En fråga ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 

fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. En fråga ska ha ett bestämt innehåll.   

En fråga ska vara skriftlig.    

Frågan ska lämnas in till sekretariatet senast två arbetsdagar före det sammanträde, vid 

vilket ledamoten avser att ställa den.   

En fråga ska kunna besvaras kortfattat, exempelvis genom ”ja”, ”nej” eller genom att 

ange ett namn eller en tidpunkt. Fullmäktiges ordförande avgör om en som fråga ingiven 

skrivelse, ska anses vara en fråga enligt denna bestämmelse.   

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.   

Såväl fråga som svar införs i protokollet.   

Initiativrätt    

     

Styrelsen i sådant företag som avses i 10 kap. 2§ får väcka ärenden i fullmäktige om 

sådana ärenden som rör det egna ansvarsområdet.  

Kommunfullmäktiges fasta beredningar har initiativrätt i kommunfullmäktige. De äger 

rätt att väcka ärenden som rör det egna ansvarsområdet.  
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Vägledningsdebatt   

     

 I kommunfullmäktige ska avsättas tid för frågor av annan art än regelrätta beslut, t.ex. 

information, överläggning och allmän debatt. Vägledningsdebatter initieras av 

fullmäktige.  

Vägledningsdebatter syftar till att få vägledning om fullmäktiges vilja i för framtiden 

viktiga, strategiska frågor inom kommunens befogenheter.   

En ledamot, beredning eller kommunstyrelse/nämnd kan anmäla till fullmäktiges 

ordförande önskemål om att debattera ett eller flera ämnen.   

Fullmäktiges ordförande i samråd med vice ordförandena bestämmer när och om en 

sådan vägledningsdebatt ska äga rum, samt även om nämndsledamöter och allmänheten 

ska bjudas in till denna.   

När en vägledningsdebatt hålls ska inga beslut fattas. Ordförande ser emellertid till att 

under debatten framförda idéer och synpunkter blir antecknade samt att de på lämpligt 

sätt delges debattdeltagarna.   

Allmänhetens frågestund (KL 5:40   

     

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 

fullmäktiges sammanträden. Inbjudan till allmänhetens frågestund anges i kungörelsen.  

Allmänhetens frågestund hålls efter att mötet öppnats och sedan ajournerats.  

Frågestunden pågår längst i 30 minuter.   

Frågor ska avse ämnen som får behandlas av fullmäktige. Fullmäktiges ordförande kan 

i samråd med vice ordförandena avgöra om frågan inte kan besvaras och varför.  

Frågor ska vara skriftliga och lämnas in senast tre arbetsdagar före sammanträdet.  

Ordföranden läser upp frågan innan den besvaras. Frågeställaren måste vara 

kommunmedlem och får inte vara anonym.  

Normalt besvaras en fråga av ordförande i berörd nämnd, men denne kan överlåta åt 

annan (även tjänsteman) att svara.  

Frågeställaren har rätt till en replik på högst två minuter i omedelbar anslutning till att 

frågan besvaras.  
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Öppet forum  

     

Varje år ska ett öppet forum hållas där samtliga politiska partier representerade i 

kommunfullmäktige inbjuds att delta. Här ska större övergripande frågor behandlas och 

fokus ska ligga på strategisk nivå, med omvärldsbevakning som ett viktigt inslag. 

Fullmäktige ansvarar för program och genomförande.  

Medborgardialog, principer   

         

Medborgardialogen är de förtroendevaldas verktyg och ansvar. Grundsyftet med 

medborgardialogen är att ta med kommuninvånarnas kunskap och synpunkter i 
beslutprocessen gällande frågor som berör många.    

Det ska vara tydligt att medborgardialogen är en rådgivande process. Beslut fattas på 

politisk nivå där det slutgiltiga ansvaret ligger. De förtroendevalda har också ansvaret 
för att göra politiska avvägningar och definiera behovet av dialog.    

I medborgardialog används olika sätt att kommunicera med kommunens invånare. 

Både fysiska och digitala möten kan ordnas. Nya former och metoder för 
medborgardialog ska prövas och utvärderas.    

För att nå fler i medborgardialogen ska uppsökande arbete övervägas.   

Deltagarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen. Återkoppling till dem 

som deltagit är avgörande för att invånarna ska känna förtroende för processen och 

uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull. Återkoppling kan ske på olika 

sätt. Även de medborgare som inte deltagit, ska delges resultatet av 

medborgardialogen. Detta för att stimulera till ett ökat intresse och engagemang 
omkring kommunala frågor och medborgardialog.    

Förslag på områden som kan vara lämpliga att föra dialog kring, överlämnas till 

kommunfullmäktiges demokratiberedning som beslutar om medborgardialog ska 
genomföras. Kommunfullmäktige beslutar om medborgardialog ska genomföras.  

Dialogprocessen – processer, metoder och kompetens för medborgardialog enligt 

handboken, Medborgardialog i Vansbro kommun, måste ständigt utvärderas och 

utvecklas löpande.   

Beredning av ärenden (KL 5:26-36)   

         

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska behandla ska beredas.   
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Vid varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som 

kommit in efter närmast föregående ordinarie sammanträde, samt fattade beslut om 

beredning och remiss av sådana ärenden.   

Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden och lämnar förslag till fullmäktige för 

ställningstagande, efter att yttrande inhämtats från kommunstyrelsen.   

Förklaring vid revisionsanmärkning (KL 12:12)   

        

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i vilken ordning 

förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen 

ska inhämtas från det organ, eller den enskilde förtroendevalda mot vilken 

anmärkningen har riktas.   

Justering av protokollet (KL 5:69-70)   

     

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.    

Reservation (KL 4:27)   

         

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.   

Expediering mm   

         

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs 

av besluten i protokollet.   

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.   

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 

de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar 

annat.   
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Information från kommunfullmäktiges möten  

     

Senast dagen efter kommunfullmäktiges sammanträde ska ett referat, eller ett 

”snabbprotokoll” från sammanträdet publiceras på kommunens hemsida.  

Presidiesamling  

     

Presidiesamlingen består av kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens 

presidium. Presidiesamlingen utgör en politisk samordningsgrupp mellan den 

strategiska och den operationella nivån. Denna grupp ska verka för samråd och dialog 

mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Presidiesamlingen har möjlighet att 

föreslå utbildningar, informationer och medborgardialog.  

Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.  

Från sammanträde med presidiesamling skrivs minnesanteckningarprotokoll.  

Fullmäktigeberedningar (KL 3:2)   

Val av beredningar  

         

Det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, väljs vid första sammanträdet 

med nyvalda fullmäktige en valberedning och en demokratiberedning för kommande 

mandatperiod.   

Kommunfullmäktige kan även under pågående mandatperiod välja fasta och tillfälliga 

beredningar.    

    

Beredningarnas ledamöter och ersättare   

        

Ledamöter och ersättare i en fullmäktigeberedning väljs bland ledamöter och ersättare i 

fullmäktige. Efter nominering av de partier som är representerade i fullmäktige, kan 

även andra kandidater väljas till ledamöter och ersättare i en fullmäktigeberedning. I 

varje fullmäktigeberedning ska finnas det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 

bestämmer.    
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Beredningsledare   

     

Bland fullmäktigeberedningens ledamöter väljer fullmäktige en beredningsledare.    

         

Om beredningsledaren inte kan delta i sammanträde, helt eller delvis, väljer beredningen 

vilken ledamot som ska fullgöra beredningsledarens uppgifter.   

Om beredningsledaren på grund av sjukdom eller andra skäl inte kan fullgöra sina 

uppgifter under en längre tid får fullmäktigeberedningen utse annan ledamot att fullgöra 

dennes uppgifter. Ersättare för beredningsledaren fullgör dennes samtliga uppgifter.   

Ersättarnas tjänstgöring i beredningar   

         

Om en ledamot i en fullmäktigeberedning är förhindrad att helt eller delvis delta i 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe, i de fall som fullmäktige 
utsett ersättare till beredningen.   

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om 

en ersättare trätt in i ledamotens ställe.   

Om ersättarna inte väljs proportionellt ska dessa tjänstgöra i den av fullmäktige 

bestämda ordningen.   

Ersättare som påbörjat tjänstgöring har alltid företräde oberoende av turordningen.   

         

Fullmäktigeberedningen bestämmer själv formerna för inkallande av ersättare.   

Beredningarnas uppgiftsområde   

         

Fullmäktigeberedningarna ansvarar för utveckling av medborgarinflytandet inom sina 

respektive uppgiftsområden. Beredningarna ska upprätthålla en kontinuerlig kontakt 

med medborgarna.   

Fullmäktigeberedningarna ansvarar för utarbetande och utveckling av övergripande mål 

och inriktningar inom sina respektive uppgiftsområden och vad som ska uppnås utifrån 

medborgarperspektivet.   

Kommunfullmäktige, som fastställer respektive berednings uppgiftsområde, ska 

närmare precisera beredningarnas uppgifter.   
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En fullmäktigeberedning har alltid rätt att yttra sig i ärenden som beretts av annat organ 

och som gäller beredningens område.    

Fullmäktigeberedningarna har ingen beslutanderätt, såvida fullmäktige inte beslutar 

annat. De är i huvudsak endast beredningsorgan till kommunfullmäktige.   

Fullmäktigeberedningarna ska bereda ärenden till fullmäktige och lämna förslag till 

ställningstagande i fullmäktige. Fullmäktigeberedningarnas förslag till fullmäktige ska 

alltid innehålla riktlinjer och tidplan för uppföljning och utvärdering.   

Fullmäktigeberedningarna får inhämta de upplysningar, uppgifter och yttranden som 

behövs för att fullgöra uppgifterna.   

Fullmäktigeberedningarna ska, i den omfattning fullmäktige bestämmer, kontinuerligt 

rapportera beredningens verksamhet och pågående ärenden.   

Fullmäktigeberedningarna ska ha tillgång till tjänstemannastöd och resurser i övrigt för 

att fullgöra sina uppgifter.   

Beredningars arbetsformer   

         

En fullmäktigeberedning bestämmer själv, inom ramen för fullmäktiges beslut och 

beredningens budget, sina egna arbetsformer.   

Fasta beredningar   

        

Fullmäktige har tre fasta beredningar – valberedningen, demokratiberedningen och 

arvodesberedningen.  

Valberedning   

         

Valberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice ordförandena samt en 

företrädare för övriga partier som är representerade i fullmäktige. För varje ledamot i 

valberedningen utser respektive parti en ersättare.    

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.   

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 

med undantag av valen av fullmäktiges ordförande och två vice ordföranden, 

valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta 

att förrätta även annat val utan föregående beredning.  Valberedningen bestämmer själv 

sina arbetsformer.   
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Demokratiberedning   

         

Demokratiberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice ordförandena, samt 

en representant ledamot vardera för övriga partier representerade i fullmäktige. 

Fullmäktiges ordförande är beredningsledare. Utöver detta utser fullmäktige personliga 

ersättare för var och en av ledamöterna med motsvarande partitillhörighet.  Ersättarna 

får endast närvara vid sammanträdet när de tjänstgör.  

Demokratiberedningen har till uppdrag att:   

- Samordna det övergripande demokratiarbetet,  

- Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige,  

- Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs  

- Verka för förbättrad integration och mångfald,   

- Utveckla dialogen med medborgarna,  

- Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället  

    

Arvodesberedningen  

§ 57  

Arvodesberedningen består av en ledamot per parti som är representerat i fullmäktige. 

Fullmäktige utser en beredningsledare.  

Arvodesberedningen har till uppgift att se över reglemente för ersättning till 

förtroendevalda i Vansbro kommun inför ny mandatperiod och när fullmäktige ger 

arvodesberedningen särskilt uppdrag.  

Tillfälliga fullmäktigeberedningar   

§ 58      

Fullmäktige får tillsätta en beredning för visst ärende. Fullmäktige bestämmer för varje 

tillfälle antalet ledamöter i en tillfällig fullmäktigeberedning och mandattiden för 
sådan beredning.   

Uppdraget för tillfällig beredning definieras utifrån ärendets art.   
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Beredningars sammanträden   

§ 59      

Fullmäktigeberedning sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer.   

Beredningen kan själv bestämma om sammanträdet ska vara öppet för allmänheten, eller 

slutet, helt eller till viss del.   

Kallelse   

§60      

Beredningsledaren ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena utfärdas. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, samt om det helt eller 

delvis är öppet för allmänheten.   

Kallelsen ska på lämpligt sätt vara ledamöterna tillhanda senast sex dagar före 

sammanträdet. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och därtill hörande 

handlingar enligt beredningsledarens bedömning.   

När beredningsledaren inte kan kalla till sammanträdet ska den ledamot som tjänstgjort 

längsta tiden göra detta.   

Dokumentation   

§ 61      

Från sammanträde med fullmäktigeberedning skrivs minnesanteckningarprotokoll.   

Färdigberedda ärenden skrivs fram till kommunfullmäktige genom att 

beredningsutlåtanden upprättas.  

Protokollet justeras av beredningsledaren och en ledamot.Beredningsutlåtandet skrivs 

under av ordförande samt en justerare.  
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KS § 38 Ärende KS 2019/180 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Yttrande till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen självständigt beslutar om expediering av beslutsunderlag 

utifrån gällande regelverk. 

Ärendet 

Demokratiberedningen har i ett utlåtande daterat 2019-03-12 förslagit att 

kommunfullmäktige fastställer revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

  

Förändringen i reglementet har som målsättning att ge fullmäktiges 

ledamöter och ersättare möjlighet att ta del av de handlingar som bifogas 

kallelse till kommunstyrelsen. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen självständigt beslutar om expediering av beslutsunderlag 

utifrån gällande regelverk. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20 

Demokratiberedningen, beredningsutlåtande daterat 2019-03-12 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun, daterat 

2019-03-13   
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IVan s bro BEREDNINGS

kom m u , UTLATANDE
Ärende

Demokratiberedn ingen 2019-03-12 KF 2019126

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Rekommendation till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Regtemente för kommunstyretsen 1 Vansbro kommtrn
daterat 20 19-03-13.

Sammanfattning

Med anledning av kommunfullmäktiges informationsbehov i form av tillgång till
kommunstyrelsens handlingar har kommunfullmäktiges demokratiberedning utarbetat
förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Avsikten med revideringen är även att ge fullmäktiges ledamöter och ersättare som
deltar på grupp-/partimöten tillgång till samma information som kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare.

Förslaget innebär ett tillägg i § 22, som avser kommunstyrelsens kallelse och har
följande lydelse:

“Kallelsen medföredragningslistan samt de handlingar som bfogas kallelsen, skall
offentliggöras på hemsidan och göras tillgängligt digitaltförfullmäktiges ledamöter
samt dess ersättare.”

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat 20 19-03-13

Beredningsledare Justerande
Uwe Weigel Lennart Skansens

Vansbro kommun/Medborgarhusetl78o 50 Vansbro/Tet. 0281-75000
Pax. 0281- 750 30/5-post: vansbto.kommun@vansbro.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2019-03-20 KS 2019/180 

Kommunsekreterare Mikael Granath   

mikael.granath@vansbro.se   

0281 – 750 08   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till demokratiberedningen för att 

utreda de rättsliga aspekterna i förfarandet att ge kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare tillgång till de handlingar som bifogas kallelsen till kommunstyrelsens 

sammanträden. 

alt. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen självständigt beslutar om 

expediering av beslutsunderlag utifrån gällande regelverk. 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen har i ett utlåtande daterat 2019-03-12 förslagit att 

kommunfullmäktige fastställer revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

Förändringen i reglementet har som målsättning att ge fullmäktiges ledamöter och 

ersättare möjlighet att ta del av de handlingar som bifogas kallelse till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Demokratiberedningens förslag om tillägg i kommunstyrelsen reglemente uttrycks 

enligt följande: 

”Kallelsen med föredragningslistan samt de handlingar som bifogas kallelsen, skall 

offentliggöras på hemsidan och göras tillgängligt digitalt för fullmäktiges ledamöter 

samt dess ersättare.” 

Syftet med tillägget är att ge fullmäktiges ledamöter och ersättare större tillgång till 

information samt förbättra de parti-/gruppmöten som genomförs inom ramen för den 

parlamentariska berednings- och beslutsprocessen. 

De handlingar som bifogas kallelsen innehåller såväl allmänna handlingar som 

handlingar som ännu inte nått det stadium att de betraktas som sådana. 
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Vid kontakt med juridiskt sakkunnig har denne dock ställt sig tveksam till en 

formulering enligt demokratiberedningens förslag, och istället menat att det ytterst torde 

vara kommunstyrelsen som avgör när handlingar ska komma i läget att de övergår till 

att bli allmänna handlingar. 

Vidare kan formuleringen tolkas så att den inte lämnar något utrymme för annan 

hantering av handlingar som innehåller uppgifter skyddade av sekretess, känsliga 

personuppgifter eller handlingar i ärenden som avser myndighetsutövning och där 

normalt sett endast parterna i ärendet har tillgång till informationen. 

Slutsats 

Med anledning av det osäkra rättsläget i ärendet bör frågan utredas ytterligare. 
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FULLMÄKTIGES UPPGIFTER 

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 

beslutanderätt i en kom-mun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och 

nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut.  

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra 

frågor som anges i KL eller andra författningar.  

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om  

1. Planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning. 

2. Taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits.  

3. Ramar för kommunens upplåning. 

4. Övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten. 

5. Hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp. 

6. Mottagande av donationer. 

7. Mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av 

kommunalförbund och gemensam nämnd. 

8. Expropriation. 

9. Införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om 

valfrihetssystem 

10. Program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL. 

11. Kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag. 

12. Konkurrensprogram och företagspolicy.  

Fullmäktige beslutar också om kommunalrådet, dennes ansvarsområde samt 

benämning.  
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KOMMUNSTYRELSENS ROLLER 

STYRELSEROLLEN 

I enlighet med Vansbro kommuns styrsystem (se KF § 59/2016) fullgör 

kommunstyrelsen bland annat de uppgifter som sägs i kommunallagen (2017:725) 6 

kap. om kommunstyrelsen.  

NÄMNDSROLLEN 

Enligt Vansbro kommuns organisation ansvarar kommunstyrelsen för all verksamhet 

förutom då kommunstyrelsen är i jäv med sig själv. Dessa frågor hanteras av en 

jävsnämnd. 

Kommunstyrelsen svarar för den politiska styrningen av verksamheten i vardagen. 

Kommunstyrelsens uppdrag från fullmäktige regleras i detta reglemente. 

MÅL- OCH RESULTATSTYRNING 

Kommunstyrelsens uppgift är att utifrån de strategiska mål som fullmäktige beslutat om, 

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

kunna styra förvaltningen krävs att kommunstyrelsen beslutar om egna mål, 

verksamhetsmål, med tillhörande mått som underlag för analysen av måluppfyllelse.  

Kommunstyrelsens mål ska bidra till att kommunfullmäktiges mål kan uppnås inom 

beslutad budget. Kommunstyrelsen styrning av verksamheterna redovisas i 

verksamhetsplaner. 

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGISKA MÅL 

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

upp. Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål redovisas i delårsrapport och 

årsredovisning. 

ALLMÄNT OM KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER 

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 

och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över 

verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 

styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 

målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  
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Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 

uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar 

kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 

annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

§ 2 Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisations 

upprätthålls. 

STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

§ 3 Kommunstyrelsen ska 

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 

mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten samt 

göra framställningar i målfrågor som inte är förehållen annan nämnd. 

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut. 

3. Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 

enligt annan lag eller författning. 

4. Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 

5. Ha hand om kommunens övergripande datasystem.  

6. Anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne. 

7. Hos fullmäktige, övriga och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs. 

8. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

9. Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar. 

10. Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. 

11. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 

med KL. 

12. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 

remiss av sådana ärenden. 
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FÖRETAG OCH STIFTELSER 

§ 4 Kommunstyrelsen ska 

1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende 

på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,  

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade. 

3. Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 

företagsledningarna/stiftelseledningarna. 

4. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 

kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger 

eller har intresse i. 

5. Årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen 

helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner. 

Kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

6. I den mån inte kommunfullmäktige beslutat annat, svara för att tillvarata 

kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 

sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 

intresse i.  

KOMMUNALFÖRBUND 

§ 5 Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsen ska ansvara för regelbundna samrådsmöten mellan kommunstyrelsen 

och kommunalförbunden. 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 

§ 6 Kommunstyrelsen ska 

1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt den Finanspolicy som 

fullmäktige fastställt och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften 

ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs 

i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att  

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,  

b. ansvara för kommunens upphandlings- och inköps funktion, 

c. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

d. handha egen donationsförvaltning. 

3. Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 

4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 
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5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

6. I enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser.  

 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och den policy som fullmäktige 

fastställt. 

2. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 

egendom. 

3. I mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för 

kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 

anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.  

4. Tillstånd att använda kommunens logotyp. 

5. Avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.  

6. Förvaltningsorganisationen. 

7. Beslut om planuppdrag, samt antagande av detaljplaner och ändring av planer 

med de begränsningar som framgår av kommunallagen (2017:725) eller annan 

lagstiftning. 

8. Ärenden enligt lagen om anordnande av visst automatspel. 

9. Fastställa avgifter och priser för kopior, böcker, kartor och liknande allmän 

service som kommunen tillhandahåller allmänheten. 

10. Fastställa avgifter och priser vid simhall och café, samt övriga lokaler och 

fritidsanläggningar. 

11. Avvikelser från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter som i det enskilda 

fallet kan anses behövligt med hänsyn till särskilda omständigheter. 

12. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, 

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra 

kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig 

fastighet och medverka till ändring, eller upphävande av sålunda tillkommen 

rätt. 

13. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med 

servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 

anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller 

upphävande av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk 

högspänningsledning ovan jord. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är 

av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 

fullmäktige. 
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PERSONALPOLITIKEN 

8 § Kommunstyrelsen ska ha hand om alla frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att  

1. Ansvara för strategisk personal- och kompetensförsörjning i enlighet med 

fastställd policy. 

2. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

3. Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt. 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

5. Besluta om stridsåtgärd. 

6. Ansvara för kommunens arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete. 

7. Besluta om lönesättning inom samtliga avtalsområden. 

8. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter.  

 

UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

KOMMUNSTYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Kommunstyrelsen ska  

1. Övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 

program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt. 

3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnder, kommunalförbund, bolag samt 

stiftelser. 

4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. 

5. En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 

enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 

6. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 

fullmäktige fastställda program. 

7. Två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 

motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
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SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 

 10 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 

och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning 

eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt 

laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra 

talan i målet. 

KRIG, KRIGSFARA, KRISLEDNING OCH HÖJD BEREDSKAP 

11 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

(krisledningsnämnd).  

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 

(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 

domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

ARBETSLÖSHETSNÄMND 

§ 12 Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. 

ARKIVMYNDIGHET 

§ 13 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 

av fullmäktige antaget arkivreglemente. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

§ 14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen 

samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

§ 15 Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

§ 16 Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 

eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka 

för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna styrdokument. 
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ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

§ 17 Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

PERSONALANSVAR 

18 § Kommunstyrelsen är anställnings- och pensionsmyndighet för personal vid 

förvaltningen. Kommunstyrelsen har ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

19 § Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 

kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling 

av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL 

FULLMÄKTIGE 

20 § Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.  

1. i reglemente,  

2. genom finansbemyndigande.  

Kommunstyrelsen ska redogöra för hur uppdrag som delegerats till kommunstyrelsen 

fullgjorts. Redogörelsen görs i form av att kommunstyrelsens protokoll överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.  

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

kommunstyrelsen enligt speciallag. 
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ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

21 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter 

begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde 

ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 

önskas behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 

ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 

snarast underrättas om beslutet. 

KALLELSE 

22 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden 

bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

Kallelsen med föredragningslistan samt de handlingar som bifogas kallelsen, skall 

offentliggöras på hemsidan och göras tillgängligt digitalt för fullmäktiges ledamöter 

samt dess ersättare. 

 

NÄRVARORÄTT 

23 § Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 

nämnden att närvara vid sammanträde med kommunstyrelsen för att lämna 

upplysningar. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  
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Vid kommunstyrelsens sammanträden ska anställd närvara utifrån kommunstyrelsens 

ordförandes avgörande. 

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden. 

SAMMANSÄTTNING 

24 § Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. Fullmäktige utser 

ordföranden och två vice ordföranden. 

MANDATTID 

25 § Kommunstyrelsen väljs för fyra år, räknat från den 1 januari året efter det år då val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet. 

ORDFÖRANDEN 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika heltidssysselsatt kommunalråd. 

26 § Det åligger ordföranden  

1. Att leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden. 

2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.  

3. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen 

vid behov är beredda. 

4. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen. 

5. Bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.  

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under kommunstyrelsen 

1. Ha uppsikt över kommunens hela förvaltning. 

2. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor. 

3. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige. 

4. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall.  

PRESDIUM 

27 § Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordföranden, förste vice ordföranden 

och andre vice ordföranden.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

28 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot som ersättare 

för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 

i kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 

ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 

under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 

uppgifter. 

FÖRHINDER 

§ 29 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv ordna ersättare. Ersättare kallas i den turordning som framgår 

av fullmäktiges beslut. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

30 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 

en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 

pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 

ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 

de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 

tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda 

in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

31 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

YRKANDEN 

32 § När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 

klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 

kommunstyrelsen enhälligt beslutar att medge det.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 

avfatta det skriftligt. 
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DELTAGANDE I BESLUT 

33 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

kommunstyrelsen fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

34 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, vilket ska ske innan sammanträdets 

slut, och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. 

Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

35 § Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

36 § Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

37 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen, 

förvaltningsområdeschef eller annan anställd som kommunstyrelsen beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

38 § De handlingar som kräver signering och som beslutats av kommunstyrelsen, ska 

undertecknas av firmatecknare. 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

UTSKOTT OCH NÄMNDSBEREDNINGAR 

§ 39 Kommunstyrelsen medges rätt att inrätta utskott och nämndsberedningar. 



 

Protokollsutdrag  

2019-05-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 58 Ärende KS 2019/269 

Åtgärdsplan 2019 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan 2019, innehållande följande sex 

åtgärder: 

1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och 

heltidsresan. 

2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa. 

3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader. 

4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den 

verksamhet kommunen bedriver. 

5. Integration i Vansbro kommun. 

6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera 

åtgärdsplanen vid varje kommunstyrelsesammanträde. 

Ärendet 

Kommunallagen (2017:725; 11 kap. 12 §) föreskriver att 

kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske, om 

balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, Reglering 

ska ske under de närmast följande tre åren. 

  

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då 

det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2018:600). 

  

Vansbro kommuns resultat var för 2017 negativt, 3 617 tkr. Resultatet för 

2018 var också negativt, 13 507 tkr. I resultatutjämningsreserven fanns 

7 786 tkr att använda för att täcka underskottet 2018 vilket innebära att 

5 721 tkr ska återställas av 2018 års negativa resultat. Totalt har kommunen 

upparbetat underskott på 9 338 tkr som ska återställas. 

  

Kommunstyrelsen har även beslutat om en budget för 2019 innehållande ett 

anpassningskrav på 7 707 tkr. 

  

Förvaltningen har, efter avstämningar med kommunstyrelsen, utarbetat 

förslag till åtgärdsplan för 2019 innehållande sex åtgärder, dessa är: 

1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och 

heltidsresan. 

2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa. 



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2019-05-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader. 

4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den 

verksamhet kommunen bedriver. 

5. Integration i Vansbro kommun. 

6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året. 

  

För att nå en ekonomi i balans krävs att ett överskott redovisas senast 2020 

med 3 617 tkr och 2021 med 5 721 tkr. 

  

För att klara framtida utmaningar krävs att kommunens driftkostnader 

reduceras med betydligt mycket mer än detta återställande, bedömningen är 

driftkostnadsreduceringar på minst 20 mkr krävs för att även klar det stora 

investeringsbehov kommunen står inför förutom återställandet. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan 2019, innehållande följande sex 

åtgärder: 

1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och 

heltidsresan. 

2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa. 

3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader. 

4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den 

verksamhet kommunen bedriver. 

5. Integration i Vansbro kommun. 

6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året. 

  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera 

åtgärdsplanen vid varje kommunstyrelsesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tf kommunchef/ekonomichef, tjänsteutlåtande 2019-05-07 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Kommunkansli 2019-05-07 KS 2019/269

Tf kommunchef/ekonomichef 
Catarina Willman
catarina.willman@vansbro.se

0281-75003

KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSEN

Åtgärdsplan 2019
Rekommendation till beslut
Kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan 2019 enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera åtgärdsplanen vid varje 
kommunstyrelsesammanträde.

Sammanfattning
Kommunallagen (2017:725; 11 kap. 12 §) föreskriver att kommunfullmäktige ska anta 
en åtgärdsplan för hur reglering ska ske, om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § 
lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är 
negativt, Reglering ska ske under de närmast följande tre åren.

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det 
negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2018:600).

Vansbro kommuns resultat var för 2017 negativt, 3 617 tkr. Resultatet för 2018 var 
också negativt, 13 507 tkr. I resultatutjämningsreserven fanns 7 786 tkr att använda för 
att täcka underskottet 2018 vilket innebära att 5 721 tkr ska återställas av 2018 års 
negativa resultat. Totalt har kommunen upparbetat underskott på 9 338 tkr som ska 
återställas.

Kommunstyrelsen har även beslutat om en budget för 2019 innehållande ett 
anpassningskrav på 7 707 tkr.

Förvaltningen har, efter avstämningar med kommunstyrelsen, utarbetat förslag till 
åtgärdsplan för 2019 innehållande 5 åtgärder, dessa är:

1. Bemanningsekonomi i Vansbro kommun, hälsosamma scheman och 
heltidsresan.

2. Förebyggande och öppna insatser för barn och ungas hälsa.
3. IFO – handlingsplan för reducering av kostnader.
4. Effektivare utnyttjande av lokaler – lokalförsörjningsplanen – utifrån den 

verksamhet kommunen bedriver.
5. Integration i Vansbro kommun
6. Striktare rapportering av månadsrapporter och prognoser under året.
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Dessa åtgärder beskrivs mer ingående i dokumentet Åtgärdsplan 2019 (presenteras på 
KSi 190507).

Slutsats

För att nå en ekonomi i balans krävs att ett överskott redovisas senast 2020 med 
3 617 tkr och 2021 med 5 721 tkr.  

För att klara framtida utmaningar krävs att kommunens driftkostnader reduceras med 
betydligt mycket mer än detta återställande, bedömningen är driftkostnadsreduceringar 
på minst 20 mkr krävs för att även klar det stora investeringsbehov kommunen står inför 
förutom återställandet.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan 2019

Beslutet expedieras till :
Kommunchefens ledningsgrupp
Verksamhetsekonomer Veronica Enström, Elin Israelsson och Marcus Kock



 

Protokollsutdrag  

2019-05-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 62 Ärende KS 2018/203 

Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera 

ärendet till demokratiberedningen för kostnadsberäkning och prioritering. 

Ärendet 

Den 29 januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge 

demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för 

vitalisering av fullmäktiges arbete och sammanträden. 

  

Demokratiberedningen har utarbetat förslag till sådan handlingsplan med ett 

antal aktiviteter och undermål kopplade till områden som Sveriges 

Kommuner och Landsting identifierat som framgångsfaktorer för ett vitalt 

fullmäktige. 

Förslag 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunstyrelsens lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera 

ärendet till demokratiberedningen för kostnadsberäkning och prioritering. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningen beredningsutlåtande 2019-04-04 

Förslag till Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige, 2019-04-04 
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Vansbro BEREDNINGS

kommun UTLATANDE

Demokratiberedn ingen 2019-04-04 KS 2018/203

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Handlingspian för vitalisering av fullmäktige

Rekommendation till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Handlingsptan för i’italisering av
fullmäktige, daterat 20 19-04-04.

Demokratiberedningen ges i uppdrag att följa upp så att beslutade uppdrag genomförs
enligt plan.

Sammanfattning

Den 29januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge demokratiberedningen i
uppdrag att utarbeta en handlingsplan för vitalisering av fullmäktiges arbete och
sammanträden.

Demokratiberedningen har utarbetat förslag till sådan handlingspian med ett antal
aktiviteter och undermål kopplade till områden som Sveriges Kommuner och Landsting
identifierat som framgångsfaktorer för ett vitalt fullmäktige.

Bakgrund

Den 29januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge demokratiberedningen i
uppdrag att utarbeta en handlingsplan för vitalisering av fullmäktiges arbete och
sammanträden.

Demokratiberedningens förslag till handlingsplan tar sin utgångspunkt i den studie,
Utveckla futintäktige —javisst men hur! (2010), som Sveriges kommuner och Landsting
tidigare utarbetat och som handlar om hur man kan arbeta för att aktivera kommunens
enda folkvalda organ.

Vitalisering som begrepp kan vara tvetydigt. Av den anledningen har
demokratiberedningen valt att definiera ett vitalt fullmäktige som en aktiv
ttppdragsgivare och en aktiv part i styrning.

för att underlätta demokratiberedningens arbete med att utarbeta förslag till åtgärder
som leder till ett vitalt fullmäktige valde man under sommaren 201$ att skicka ut en
enkät till fullmäktiges ledamöter och ersättare för att på så sätt kunna formulera
problemet.

Vansbro kommunlMedborgarhuseU78o 50 Vansbro/Tel. 0281-75000
fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se
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1 enkätsvaren utkristalliserades följande bild:

- Fullmäktiges ledamöter och ersättare förknippar generellt sett inte fullmäktiges
sammanträden med de ledord som normalt associeras med en god
organisationskultur (respektfullt, inspirerande, roligt, intressant etc.)

- Fullmäktige upplevs inte vara en aktiv part i att bereda strategiska frågor.
- Fullmäktige tar inte aktivt ansvar för återrapportering och uppföljning av

nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag.
- Den politiska debatten motsvarar inte ledamöters och ersättares förväntningar på

den.
- Få personer deltar i fullmäktiges debatter.
- De allra flesta håller med om att ett gott partiarbete är viktigt för att fullmäktige

ska kunna fatta välgrundade beslut.

Vidare kan det även konstateras att antalet motioner, frågor och interpellationer har
sjunkit över tid. Även om närvaron i fullmäktige varierar en del över tid har den till
synes sjunkit vid en jämförelse med tidigare mandatperioder.

Dessutom saknas det systematik i fullmäktiges arbete med följa upp att beslut verkställs
och att kontrollera att styrande dokument efterlevs.

Gentemot allmänheten saknas det en aktiv medborgardialog i ärenden där detta
potentiellt vore ett gott verktyg, det är få besökare på kommunfullmäktiges
sammanträde och medias bevakning av sammanträdena är generellt sett låg.

för att bidra till en positiv utveckling av fullmäktiges roll har således ett förslag till
handlingsplan utarbetats utifrån de åtta initiativ (i handlingsplanen benämnt som
Område) som i tidigare nämnda studie identifierats som viktiga för vitaliseringen av
fullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Besttttet expedieras till:

Berörda uppdragstagare

7Qp
Uwe Weigel Lennart Skansens
Beredningsledare Justerande

Vansbrn kommunlMedborgarhuseU78o 50 Vansbro/Tel. 0281-75000
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbrokommun@vansbro.se
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Dokumentnamn
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Antagen Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp Diarienummer Ersätter Gäller från och med

Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige

Förslag daterat 2019-04-04
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Dokumentnamn
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Antagen Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp Diarienummer Ersätter Gäller från och med

Inledning
Denna handlingsplan syftar till att göra fullmäktige till en intressant och vital politisk arena. 
Målet är att fullmäktige ska förknippas med bilden av att vara en genomtänkt uppdragsgivare 
(aktiv uppdragsgivare samt aktiv part i styrning) snarare än ett organ som endast legitimerar 
andras förslag till beslut, formaliserar besluten och gör beslutsprocessen transparent.

Ett fullmäktige som aktiv uppdragsgivare lämnar tydliga uppdrag för beredningen av ett 
ärende, ställer krav på att bli involverat under beredningsprocessen och på att utifrån fattade 
beslut få återredovisning från nämnder och styrelse.

Ett fullmäktige som aktiv part i styrning kännetecknas av att organet genom beredningar själv 
bereder frågor som är av långsiktig och strategisk karaktär. Det innebär vidare att de folkvalda 
blir involverade i fler steg än själva beslutsfattandet. De folkvalda får i större utsträckning ta 
initiativ, formulera problem, bereda ärendet, skapa förslag men och följa upp hur beslut 
genomförs. 

Begreppslista för handlingsplan
Handlingsplanen innehåller ett flertal kolumner vars rubriceringar behöver förklaras för att bli tydlig. 
Handlingsplanens uppbyggnad ska förstås enligt följande:

#: Var och en av aktiviteterna är numrerade i stigande ordning.

Område: Handlingsplanen består av åtta olika områden som Sveriges Kommuner 
och Landsting [SKL] identifierat som framgångsfaktorer i kommunernas 
arbeten med att vitalisera fullmäktige.

Mål: Målen beskriver vad respektive aktivitet är tänkt att uppnå. I fall där 
målbeskrivning för aktivitet saknas tillämpas det ovanstående målet.

Aktiviteter: Kopplat till målen föreslås ett antal aktiviteter med förhoppningen att 
målen ska uppnås, eller åtminstone närmas.

Uppdrag och ansvar: I denna kolumn specificeras vad uppdraget består i och vilket organ som 
ansvarar för att uppdraget genomförs.

Tid: Här specificeras när uppdraget ska vara slutfört.

Uppföljning: I tillämpliga fall specificeras här hur och när aktiviteten ska följas upp. 
Uppföljning av planen i sin helhet (eller aktiviteter där uppföljning inte 
anges) sker i slutet av mandatperioden 2018 – 2022.
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Dokumentnamn
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Antagen Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp Diarienummer Ersätter Gäller från och med

# Område Mål Aktiviteter Uppdrag och ansvar Tid Uppföljning
Utbildning och stöd 
till förtroendevalda

1 Förtroendevalda stärks i sin 
roll genom ökad kunskap 
om kommunens och den 
enskilde förtroendevaldes 
roll och ansvar.

Tematiska utbildningar för 
fullmäktiges ledamöter och 
ersättare

- webb
- på plats

Fullmäktiges presidium ges i 
uppdrag att utarbeta plan för 
utbildning av fullmäktiges 
ledamöter och ersättare under 
perioden fram till 2022.

Preliminär plan 
utarbetad 
senast juni 
2019. Revideras 
fortlöpande.

Uppföljning sker av 
presidiet första kvartalet 
efter varje årsskifte.

2 Förtroendevalda stärks i sin 
roll genom ökad kunskap 
om kommunens och den 
enskilde förtroendevaldes 
roll och ansvar.

Utarbetande av, en guide, 
med relevant information om 
bl.a. organisation, jäv, 
offentlighetsprincip, inför 
sammanträden, under 
sammanträden etc.

Demokratiberedningen ges i 
uppdrag att utarbeta en samlad 
information i form av ett häfte, 
eller liknande, med information 
riktat till förtroendevalda.

Demokratibered
ningens förslag 
presenteras på 
fullmäktiges 
sammanträde 
2019-09-30

Uppföljning sker genom 
enkät ett år efter 
fastställande.
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Dokumentnamn
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Antagen Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp Diarienummer Ersätter Gäller från och med

# Område Mål Aktiviteter Uppdrag och ansvar Tid Uppföljning
Stärkt uppdrag för 
fullmäktiges 
ordförande och 
presidium

3 Fullmäktiges presidium har 
en aktiv roll i 
fullmäktigeberedningars 
arbete.

Någon ur fullmäktiges 
presidium bör alltid ingå i en 
fullmäktigeberedning.

Demokratiberedningen ges i 
uppdrag att utarbeta förslag till 
ny arbetsordning för fullmäktige 
där nämnda regel framgår.

Förslag till 
revidering 
presenteras på 
fullmäktiges 
sammanträde 
2019-09-30.

Engagerande 
arbetssätt i 
fullmäktige

4 Fullmäktige har en god 
kontakt med kommunens 
medborgare i strategiska 
och långsiktiga frågor.

Planera för medborgardialoger 
som ska genomföras under 
mandatperioden 2018 – 2022.

Exempel på aktuella områden 
kan vara:

1. framtidens äldreomsorg
2. framtidens skola
3. Kommunala vägar
4. fysisk planering

Presidiesamlingen ges i uppdrag 
att utarbeta en planering för 
medborgardialoger som ska 
genomföras under 
mandatperioden 2018 – 2022.

Förslag till plan 
presenteras på 
fullmäktiges 
sammanträde 
2019-11-18.

Uppföljning sker i slutet 
av mandatperioden 
avseende 
genomförande av 
planen.
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Dokumentnamn
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Antagen Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp Diarienummer Ersätter Gäller från och med

# Område Mål Aktiviteter Uppdrag och ansvar Tid Uppföljning
5 Fullmäktiges 

sammanträdessal är 
ändamålsenlig och skapar 
förutsättningar för ett gott 
genomförande av 
fullmäktiges 
sammanträden.

Skapa en ändamålsenlig 
sammanträdessal för 
fullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att i samråd med fullmäktiges 
presidium utarbeta förslag för att 
göra Pelarsalen till en 
ändamålsenlig sammanträdessal.

Arbete pågår. Genomfört senast 2019-
12-16.

6 Det finns goda 
förutsättningar för 
kommunens medborgare 
att ta del av debatten i 
fullmäktige.

Webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för 
webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden.

Förslag 
presenteras på 
fullmäktiges 
sammanträde 
2019-12-16.

Utvärdering sker ett år 
efter införande av 
webbsändning.

7 Allmänheten tar enkelt del 
av enskilda 
förtroendevaldas arbete i 
fullmäktige.

Särskild publicering på 
kommunens webbplats av 
motioner, enkla frågor och 
interpellationer.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utreda metod för särskild 
publicering av motioner, enkla 
frågor och interpellationer på 
kommunens webbplats, i syfte att 
ge medborgarna kunskap om 
enskilda förtroendevaldas arbete, 
samt att införa metoden.

Särskild 
publicering 
införs senast 
årsskiftet 
2019/2020.
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Dokumentnamn
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Antagen Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp Diarienummer Ersätter Gäller från och med

# Område Mål Aktiviteter Uppdrag och ansvar Tid Uppföljning
En respektfull 
samtalston

8 Fullmäktige präglas av en 
god samtalston som lockar 
till debatt för 
förtroendevalda.

Utarbeta och förankra policy 
för ett bra debattklimat i 
fullmäktige.

Demokratiberedningen ges i 
uppdrag att utarbeta policy för 
ett bra debattklimat i fullmäktige.

Förslag 
presenteras på 
fullmäktiges 
sammanträde 
2019-11-18.

Utvärdering sker genom 
enkät ett år efter 
fastställande av policy.

Fullmäktige bereder 
själv vissa frågor

9 Fullmäktige tar initiativ, 
formulerar problem och 
skapar förslag i ärenden 
och ämnen som är av 
långsiktig eller strategisk 
karaktär.

Inrätta beredningar I ärenden 
som är av långsiktig eller 
strategisk karaktär, ex.:

5. framtidens äldreomsorg
6. framtidens skola
7. Kommunala vägar
8. fysisk planering
9. uppföljning av koncernens arbete
10. ansvarsprövning
11. målformuleringar
12. budget

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utreda förutsättningarna och 
utarbeta förslag till 
fullmäktigeberedningar i frågor 
och ärenden av långsiktig eller 
strategisk karaktär. 

Förslag 
presenteras 
löpande under 
mandat-
perioden 2018 – 
2022.
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Dokumentnamn
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige

Antagen Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp Diarienummer Ersätter Gäller från och med

# Område Mål Aktiviteter Uppdrag och ansvar Tid Uppföljning
Återredovisning från 
nämnder och styrelse

10 Genom redovisningar från 
kommunala organ skapar 
fullmäktige sig en 
helhetsbild över 
kommunala verksamheter.

Redovisningar om hur 
verksamheten fortlöper, från 
styrelse, nämnder, 
kommunalförbund och 
kommunala bolag, 
presenteras för fullmäktige.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utarbeta modell för 
systematiska och återkommande 
redovisningar från koncernens 
organ, om hur verksamheten 
fortlöper.

Förslag 
presenteras på 
fullmäktiges 
första 
sammanträde 
2020-01-14.

11 Partiarbetet är intressant 
och fullmäktiges 
ledamöter/ersättare kan 
delta i detta arbete på 
samma villkor som 
ledamöter i 
kommunstyrelse.

Fullmäktiges ledamöter och 
ersättare får tillgång till 
kommunstyrelsens handlingar 
på samma villkor som 
kommunstyrelsens 
ledamöter/ersättare.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för 
fullmäktiges ledamöter och 
ersättare att få åtkomst till de 
handlingar som skickas till 
kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare inför 
kommunstyrelsens 
sammanträden.

Förslag 
presenteras på 
kommunfull-
mäktiges 
sammanträde 
2019-09-30.

12 Fullmäktige har kunskap 
om hur ärenden och frågor 
som delegerats av 
fullmäktige, fortlöper.

Fullmäktige ges löpande 
återrapportering i frågor och 
ärenden som delegerats av 
fullmäktige.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utarbeta förslag till former för 
återrapportering av beslut 
fattade på delegation från 
fullmäktige.

Förslag 
presenteras på 
fullmäktiges 
sammanträde 
2019-12-16.
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# Område Mål Aktiviteter Uppdrag och ansvar Tid Uppföljning
Ansvarsprövningen i 
fullmäktige

13 Ärenden om 
ansvarsprövning bereds 
innan fullmäktige avgör 
ärendet.

Tillfällig beredning med 
tjänstemannastöd inrättas för 
beredning av ansvarsfrågor 
inför prövning.

Demokratiberedningen ges i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för inrättande 
av en årlig tillfällig 
fullmäktigeberedning med ansvar 
för att bereda ansvarsprövning av 
kommunala organ.

Förslaget 
presenteras på 
fullmäktiges 
sammanträde 
2019-12-16.

Tjänstemannastöd till 
fullmäktige

14 Ett vitalt partiarbete ger 
fullmäktige förutsättningar 
att fatta väl underbyggda 
beslut.

Erbjuda partierna ett rimligt 
tjänstemannastöd i 
partiarbetet.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utarbeta förslag till regelverk 
syftande till att erbjuda 
fullmäktiges partier 
tjänstemannastöd i partiarbetet.

Förslag 
presenteras på 
kommunfull-
mäktiges 
sammanträde 
2019-11-18.

15 Fullmäktigeberedningarna 
ges goda möjligheter att 
bereda ärenden.

Resurser dedikeras i form av 
tjänstemannastöd och övriga 
resurser.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att säkerställa att personal och 
övriga resurser tillställs 
fullmäktiges beredningar i den 
omfattning som är skälig.

Vid de tillfällen 
beredningar 
tillsätts.
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Protokollsutdrag  

2019-05-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 63 Ärende KS 2019/75 

Förteckning över inkomna ej besvarade motioner 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förteckningen. 

Ärendet 

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

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

med kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att 

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

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

ingen anledning till varför motionen inte beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under våren och ett under 

hösten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-04-23 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Sekretariatet 2019-04-23 KS 2019/75

Kommunsekreterare Sara Beya 
Brand
sara.beyabrand@vansbro.se

0281-750 21

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förteckning över inkomna, ej besvarade motioner
Rekommendation till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förteckningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt, samt anledningen till varför de inte beretts färdigt. I enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut i sakfrågan inom ett år från det att motionen godkändes. I de fall det inte har gått 
ett år sedan motionen godkändes, ges ingen anledning till varför motionen inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, ett under 
våren och ett under hösten.
Bakgrund

Motioner som fullmäktige beslutat får ställas:

1. Motion, renhållningstaxor för fritidshus (KS 2017/915)
Motionärer: Torsten Larsson (KD), André Ihlar (KD), Siv Hansson (KD)
Inlämnad: 2017-10-31

Anledning till varför motionen inte beretts färdigt:
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-16 § 16 i avvaktan på 
resultat av den rättsliga processen. Förvaltningsrättens dom (mål nr 5697-17) har 
överklagats och fått prövningsrätt i Kammarrätten 2019-02-26 (mål nr 2298-18), varför 
ärendet är fortsatt bordlagt.

2. Motion om pilotprojekt sex timmars arbetsdag (KS 2018/946)
Motionär: Gunnel Gustafsson (V)
Inlämnad: 2018-11-30

3. Motion om införande av ISO 45001-standard om arbetsmiljöarbete (KS 2018/986)
Motionär: Nall Lars-Göran Andersson (S)
Inlämnad: 2018-12-08

4. Motion om visselblåsarfunktion (KS 2019/60)
Motionärer: Wahan Harutun (KP), Grazyna Björklund (KP)
Inlämnad: 2019-01-28
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5. Motion om inrättande av demokratipris (KS 2019/61)
Motionärer: Wahan Harutun (KP), Grazyna Björklund (KP)
Inlämnad: 2019-01-22

6. Motion om ett klimatneutralt Vansbro (KS 2019/226)
Motionärer: Gustav Tällberg (C)
Inlämnad: 2019-03-14

Beslutsunderlag

Inlämnade och godkända motioner



Från: Elisabeth Svensson för Vansbro Kommun
Skickat: den 8 maj 2019 14:49
Till: Mikael Granath
Ämne: VB: Avsägning politiskt uppdrag

Med vänlig hälsning

Elisabeth Svensson
Registrator

Vansbro kommun
Tel: 0281-750 00 vxl

elisabeth.svensson@vansbro.se

Vansbro kommun, Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro
www.vansbro.se

Från: Bryn-Jensen Helle [mailto:helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 8 maj 2019 14:23
Till: Vansbro Kommun <vansbro.kommun@vansbro.se>
Ämne: VB: Avsägning politiskt uppdrag

Hej Vansbro
Översänder felsänt mail för er hantering i fullmäktige.

Med vänlig hälsning

Helle Bryn-Jensen
Jurist, Rättsenheten
Länsstyrelsen Dalarna

Telefon: 010-225 03 96
Växel: 010-225 00 00
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från: ingelsmariastigsdotter <ingelsmariastigsdotter@gmail.com>
Skickat: den 8 maj 2019 12:42
Till: Bryn-Jensen Helle <helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se>
Ämne: Avsägning politiskt uppdrag

Hej!

Jag avsa mig alla politiska uppdrag redan innan valet så jag blev då förvånad att jag nu är
ersättare i kommunfullmäktige i Vansbro kommun.

mailto:elisabeth.svensson@vansbro.se
http://www.vansbro.se/
mailto:helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se
mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
mailto:helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:ingelsmariastigsdotter@gmail.com
mailto:helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se


Jag avsäger mig härmed åter mitt politiska uppdrag.

Mvh

Ingels Maria Stigsdotter

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.



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

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun.
Kopia till Valnämnde.

Avsägelse av politiskt uppdrag.

Undertecknad hemställer härmed om entledigande av det politiska uppdraget som representant för 
Kommunpartiet som ersättare i Valnämnden.

Wahan Ohaness Harutun
Ordförande Kommunpartiet, Vansbro kommun
Vansbro den 12 april 2013

mailto:wahan1@telia.com
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Avsägelse

Jag vill på detta sätt avsäga mig platsen som ersättare i VDUF:s styrelse.

Orsaken till avsägelsen är att jag inte ser mig kunna göra ett gott arbete då
mina åtaanden i KS och utskott kräver hela min uppmärksamhet.

Vänsterpartiet



 

Protokollsutdrag  

2019-03-25  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 39 Ärende KF 2019/44 

Val av ersättare till kommunstyrelsen 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdraget 

ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022. 

Förslag 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Ärendet bordläggs. 

 



 

Protokollsutdrag  

2019-03-25  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 40 Ärende KF 2019/45 

Val av ersättare till styrelsen för Vansbro Teknik AB 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som ersättare 

i styrelsen för Vansbro Teknik AB. 

Förslag 

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Ärendet bordläggs. 

 


