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Till ersättare och övriga för kännedom 

Tid: 2021-06-14 kl. 18:00 

Plats: Pelarsalen, Medborgarhuset 

Föredragningslista 

Nr Ärende Diarienr Föredragande 

1.  Anmälan om jäv   

2.  Val av justerande <2021-06-17 kl. 10:00>   

3.  Allmänhetens frågestund   

4.  Information och meddelanden KF 2021-00039  

 - Protokoll från politiska organ   

 - Årsredovisning och revisionsberättelse Dala 

Vatten och avfall AB 

  

 - Årsredovisning och revisionsberättelse Vansbro 

Teknik AB 

  

 - Årsredovisning Sveriges Vattenkraftskommuner 

och -regioner 

  

 - Årsredovisning Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB 

  

 - Kommunal information  Kommunchef 

Catarina Willman, 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Stina Munters 

 - Avsägelser och nya ledamöter i 

kommunfullmäktige 

  

5.  Vägledningsdebatt om den politiska organisationen och 

antal ledamöter i kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen kommande mandatperiod 

KF 2021-00048  

6.  Interpellationer, frågor, motioner och medborgarförslag KF 2021-00018  

7.  Presentation av årsredovisning 2020  Ekonomichef 

Erik Mååg 
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Nr Ärende Diarienr Föredragande 

8.  Revisionsberättelse 2020 KF 2021-00029 Revisionens 

ordförande 

Gösta Lindkvist 

9.  Årsredovisning 2020 KF 2021-00020  

10.  Ansvarsprövning 2020 för kommunstyrelsen KF 2021-00033  

11.  Revisionsberättelse 2020 för Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna 

KF 2021-00030  

12.  Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

KF 2021-00043  

13.  Ansvarsprövning 2020 för nämnder och överförmyndare KF 2021-00031  

14.  Ansvarsprövning 2020 för beredningar KF 2021-00032  

15.  Revisionsberättelse 2020 för Brandkåren i Norra 

Dalarna 

KF 2021-00025 Revisionens 

ordförande 

Gösta Lindkvist 

16.  Årsredovisning 2020 för Brandkåren norra Dalarna KF 2021-00041  

17.  Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Brandkåren i 

Norra Dalarna 

KF 2021-00035  

18.  Revisionsberättelse 2020 för Västerdalarnas 

utbildningsförbund 

KF 2021-00026  

19.  Årsredovisning 2020 för Västerdalarnas 

utbildningsförbund 

KF 2021-00044  

20.  Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund 

KF 2021-00034  

21.  Revisionsberättelse 2020 för Stiftelsen Vansbrohem KF 2021-00027  

22.  Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Vansbrohem KF 2021-00046  

23.  Ansvarsprövning 2020 för styrelsen i Stiftelsen 

Vansbrohem 

KF 2021-00036  

24.  Revisionsberättelse 2020 för samordningsförbundet 

Finsam Västerdalarna 

KF 2021-00028  

25.  Årsredovisning 2020 för samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarna 

KF 2021-00040  

26.  Ansvarsprövning 2020 för samordningsförbundet 

Finsam Västerdalarna 

KF 2021-00037  
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Nr Ärende Diarienr Föredragande 

27.  Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer KF 2021-00042  

28.  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

år 2020 kvartal 4 

KF 2021-00022  

29.  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

år 2021 kvartal 1 

KF 2021-00023  

30.  Försäljning av mark, del av Grönalid 3:3 KF 2021-00019  

31.  Förteckning över inkomna ej besvarade 

medborgarförslag 

KF 2021-00024  

32.  Angörande av hårdgjord delvis asfalterad yta, del av 

fastigheten Grönalid 1:1  

KF 2021-00047  

 

Uwe Weigel 

Ordförande 

 

Sara Beya 

Sekreterare 

 



Jäv i ärenden avseende ansvarsprövning vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 
Vid behandling av ärenden avseende ansvarsprövning för året 2020 är en jävig om en vid något 

tillfälle under året 2020 var ledamot eller ersättare i det politiska organ vars ansvarsfrihet prövas. 

För att underlätta vid justeringen av protokollet bör åtminstone två ledamöter tjänstgöra som inte är 

jäviga i något av ärendena avseende ansvarsprövning. 

 

Ej jäviga i samtliga ansvarsprövningar: 
Dan Hellenberg (KD) 

Yvonn Edlund (S) 

Anders Karlsson, ers. (C) 

Andreas Hedström, ers. (KD) 

Ann-Christin Nilsson Olofsson, ers. (S) 

Birgitta Karlsson, ers. (V) 

Elsemari Harutun, ers. (KP) 

Jimmy Geschvind, ers. (M) 

Jon Lind, ers. (LPO) 

Lars Johansson, ers. (S) 

Margareta Lisspers, ers. (C) 

Monica Ähdel, ers. (S) 

Siv Hansson, ers. (KD) 

Jennie Johansson, ers. (S) 

 

10. Ansvarsprövning 2020 för kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Nall Lars-Göran Andersson 

Lovisa Berglund 

Magdalena Busk 

Nils-Erik Edlund 

Monica Ericsson 

Gunnel Gustafsson 



Ulrika Gärds Åkeson 

Anders Hed 

Anneli Hultgren 

Kurt-Lennart Karlsson 

Nathalie Larsson Berglund 

Torsten Larsson 

Lars-Olov Liss 

Anders Lundin 

Stina Munters 

Leif Nilsson 

Annika Simm-Eriksson 

Karin Sjöberg 

Pär Skagerling 

Lennart Skansens 

John Säljgård 

 

 

13. Ansvarsprövning 2020 för nämnder och överförmyndare 

Krisledningsnämnden – ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Kurt-Lennart Karlsson 

Nils-Erik Edlund 

Pär Skagerling 

Stina Munters 

Torsten Larsson 

Lars-Olov Liss 

Monica Ericsson 

Nathalie Larsson Berglund 

Gunnel Gustafsson 

John Säljgård 

 



Jävsnämnden – ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Mattias Berglund 

Gunilla Munters 

Stefan Olsson 

Michael Sanneviken 

Uwe Weigel 

Lukas Zimmerman 

 

Valnämnden – ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Mattias Berglund 

Stefan Olsson 

Ulrika Gärds Åkeson 

 

Överförmyndare – (inga) ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 

Hjälpmedelsnämnden – ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Annika Simm-Eriksson 

Lennart Skansens 

 

14. Ansvarsprövning 2020 för beredningar 

Valberedningen – ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Anders Hed 

André Ihlar 

Bosse Engzell 

Gunnel Gustafsson 

Karl Björklund 

Lennart Skansens 

Monica Ericsson 

Uwe Weigel 

Grazyna Björklund 

Gunilla Munters 

Jonas Gustafsson 

Magdalena Busk 



Mathias Johansson 

Nathalie Larsson Berglund 

Ulrika Gärds Åkeson 

Nathalie Larsson Berglund 

 

Arvodesberedningen – ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Bosse Engzell 

Gunilla Munters 

Lennart Skansens 

Magdalena Busk 

 

Demokratiberedningen – ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Nall Lars-Göran Andersson 

Mattias Berglund 

Grazyna Björklund 

Karl-Henrik Björklund 

Magdalena Busk 

Wahan Harutun 

Anders Hed 

André Ihlar 

Kurt-Lennart Karlsson 

Torsten Larsson 

Gunilla Munters 

Annika Simm-Eriksson 

Lennart Skansens 

Uwe Weigel 

 

17. Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Brandkåren Norra Dalarna 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Stina Munters 

Nils-Erik Edlund 

 



20. Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Västerdalarnas 

Utbildningsförbund 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Stina Munters 

Torsten Larsson 

 

23. Ansvarsprövning 2020 för styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Anneli Hultgren 

Monica Ericsson 

Nall Lars-Göran Andersson 

Torsten Larsson 

Anders Lundin 

Kurt-Lennart Karlsson 

Magdalena Busk 

Mathias Johansson 

 

26. Ansvarsprövning för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga 
Annika Simm-Eriksson 

Ulrika Gärds Åkeson 

 

 

 



 

Förslag  

2021-06-02  

   

Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till 

beslut i ärenden avseende ansvarsprövning vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 14 juni 2021  



 

Förslag  

2021-06-02  

   

Kommunfullmäktiges presidium   
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Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Ansvarsprövning 2020 för kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen och 

dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas kommunstyrelsen och 

dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.   
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Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Ansvarsprövning 2020 för nämnder och 
överförmyndare 

Förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden, 

valnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndaren samt 

hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

nämnder och överförmyndare i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas jävsnämnden, 

valnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndaren samt 

hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020.   
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Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Ansvarsprövning 2020 för beredningar 

Förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas 

demokratiberedningen, valberedningen samt arvodesberedningen och dess 

förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärenden om ansvarsprövning för 

fullmäktiges beredningar i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag  

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas valberedningen, 

arvodesberedningen och demokratiberedningen och dess förtroendevalda 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.   
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Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Brandkåren i 
Norra Dalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

direktionen i Brandkåren Norra Dalarna i enlighet med kommunallagen 5 

kap. 24 §. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Brandkåren i Norra Dalarna och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020.   
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Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Ansvarsprövning 2020 för direktionen i Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2020. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med 

kommunallagen 5 kap. 24 §. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2020.   
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2021-06-02  

   

Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

Ansvarsprövning 2020 för styrelsen i Stiftelsen 
Vansbrohem 

Förslag till kommunfullmäktige 

Utifrån revisorernas uttalande beviljas styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem 

och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem för räkenskapsåret 2020. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Utifrån revisorernas uttalande beviljas styrelsen i Stiftelsen Vansbrohem 

och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.   
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2021-06-02  

   

Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

Ansvarsprövning 2020 för samordningsförbundet 
Finsam Västerdalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas styrelsen i 

samordningsförbundet Finsam Västerdalarna och dess förtroendevalda 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet 

för styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna i enlighet med 

lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 26 § 3 st. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har att bereda ärenden om ansvarsprövning 

i enlighet med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun § 

5. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas styrelsen i 

samordningsförbundet Finsam Västerdalarna och dess förtroendevalda 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, org.nr 516406-0294 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunassurans Syd Försäkrings 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 
som har överlämnats till bolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för 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 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna 
tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 

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

Vår revisionsansats 

Revisionens inriktning och omfattning 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i 
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort 
subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna 
kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för 
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter. 

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt 
den bransch i vilken koncernen verkar. 

Väsentlighet 

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund 
i de finansiella rapporterna. 

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet (se tabellen nedan). Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi 
revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att 
bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet. 
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Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de 
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades 
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga 
separata uttalanden om dessa områden. 

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området 

Reserv för oreglerade skador 
•  Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare skade- och 
ansvarsförsäkringar. Ledningen beskriver de risker som finns 
förknippade med försäkringsgivning på sidorna 15-16 och de 
redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs på sida 14-15. 
•  Reserven för oreglerade skador är i väsentlig utsträckning beroende 
av de bedömningar ledningen gör av de mest sannolika kostnaderna för 
att reglera skadorna. Reserven uppgår i bokslutet till 89 MSEK (53 
MSEK). 
•  Bedömning görs baserad på den information ledningen har tillgänglig 
vid bokslutet och beräkningarna baseras på bedömningar om framtida 
utfall av skadekostnad, såsom avvecklingstid och skademönster. Bolaget 
använder vedertagna aktuariella metoder för beräkningarna av 
avsättningar för oreglerade skador. Beräkningen av reserven för 
inträffade men ej inrapporterade skador görs av bolagets aktuarie. 
•  Det går inte att utesluta att annan information kan påverka de 
reserver som bokförts och graden av uppskattningar och bedömningar 
gör att vi anser att reserv för oreglerade skador utgör ett särskilt 
betydelsefullt område. 

Vi har bland annat: 
• Stämt av bokföringen mot det 

register över inträffade skador som 
bolaget upprättar och löpande 
uppdaterar 

• Inhämtat skaderapporter och 
beräkningsunderlag för bedömning 
av riktigheten i gjorda reserver och 
utmanat ledningen i de antaganden 
och bedömningar som gjorts 

• Inhämtat aktuarierapport avseende 
beräkning av reserv för inträffade 
men ej inrapporterade skador, 
samt bedömt beräkningsmetod i 
denna mot etablerad praxis 

• Inhämtat utfall i tidigare gjorda 
reserver för jämförelse mot tidigare 
reserv för bedömning av 
riktigheten i gjorda reserver 

Vår granskning har inte resulterat i några 
väsentliga anmärkningar inom detta 
områden 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 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 misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
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 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 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 och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 4009 203 11 Malmö, utsågs till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs 
revisor av bolagsstämman den 6 maj 2014 och har varit bolagets revisor därefter. 

Malmö den 29 mars 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Carl Fogelberg 
Auktoriserad revisor 
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Malmö den 12 maj 2021
 

....................................................................
Jan Åke Troedsson

Styrelseordförande

- förvaltningsberättelse

Org.nr. 516406-0294

Å R S R E D O V I S N I N G

för

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2021. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31
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Förvaltningsberättelse 2020

Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed  avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte samt 
två beslut per capsulam.

Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.

Bolagets bildande samt ägarna

Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 72 568 kkr (72 568 kkr) i aktiekapital. Borgholms kommun 
har blivit delägare men aktiekapitalet (466 tkr) är vid årsskiftet ännu ej registrerat.

Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna hölls digitalt den 11 december. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 

Verksamhetens omfattning

Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.

- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).

Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.

Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 64 (58) kommuner samt 1 (2) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2020 har 63 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 65 försäkringskunder försäkringstagare, 
kommuner och bolag.
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Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i LOU att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått attraktiva premieerbjudanden 
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett positivt skadeutfall.

De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.

Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna samt har det självkontrollprogram som har utvecklats i 
samarbete med vår riskkonsult fått ökad spridning börjat implementera.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång

Skadeutvecklingen har under året varit negativ, framför allt vad avser större egendomsskador. Sju 
egendomsskador där kostnaden bedöms överstiga bolagets självbehåll om 5 Mkr (den gräns där 
bolagets återförsäkrare träder in) har inträffat. Bolagets totala kostnader för egendomsskador har 
överskridit den totala gränsen om 25 Mkr som bolaget svarar för, s.k. stop-loss (den gräns som gäller 
när återförsäkrare träder in och betalar den överskjutande delen av egendomsskador). Trots 
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv 
skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till totalt 10,1 Mkr (7,6 Mkr).

Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil.  Efter relativt höga skadeutfall under åren 
2016 och 2017 och väsentligt bättre utfall under åren 2018 och 2019 har skadekostnaderna år 2020 
visat sig vara de högsta någonsin avseende egendomsskador. En väsentlig del av 
skadekostnadsökningen är dock relaterad till den stora volymökningen med högre premier under år 
2020.

Bolaget påverkades märkbart av covid-19 när den slog till och börsvärdet i slutet av mars 2020 på 
några dagar sjönk kraftigt. Trots att bolagets placeringspolicy medför att bolagets exponering mot 
aktiemarknaden är ytterst begränsad så påverkades bolaget. Huvuddelen av bolagets totala innehav 
består av värdepapper som skyddas av nominella värden som återfås vid förfallodatum såvida inga 
kredithändelser inträffar. Även dessa minskade kraftigt i värde, sett till dagsvärde. Under en kort 
period så uppgick värdetappet avseende dagsvärde till ca -55 Mkr. De nominella beloppen var vid det 
tillfället betydligt högre än det kortsiktiga värdetappet varför bolaget valde att hålla sig lugnt och 
invänta vändningen. Vändningen visade sig komma fortare än förväntat och det tillfälliga värdetappet 
var i slutet av året till stora delar återställt. Bolaget har dock i begränsad omfattning tvingats realisera 
förluster för att finansiera löpande verksamhet. 

Under året blev det klart att bolaget får ytterligare en delägare, Borgholms kommun, som från och 
med år 2021 är försäkad i bolaget.

I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet försäkrade kunder kommer att öka med två 
nya kommuner samtidigt som samtliga från 2020 stannar kvar. I paritet med detta ökar också 
omsättningen. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som valt att inte teckna 
sin försäkring i bolaget.

Årets resultat och skadeutfall

Årets resultat uppgår till 11 614 tkr (28 320 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -3 169 tkr (5 733 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 6 565 tkr (26 722 tkr). 

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 46 448 tkr (40 822 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgick till 27 269 tkr (23 735 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 
3,5 Mkr mellan åren. 

Under 2020 har bolagets finansiella placeringar sjunkit i värde med -3 033 tkr (10 573 tkr) och 
dessutom har förluster vid försäljningar realiserats med -4 139 tkr (1 727 tkr), dvs en total påverkan 
på resultatet med -7 172 tkr (12 300 tkr), detta som en konsekvens av covid-19.
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Ekonomisk ställning

Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under många år har 
betydande värden kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver) som kunnat användas 
för år som medfört större skador och sämre resultat. Både 2015 och 2016 hade bolaget negativt 
resultat och under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att bolagets garanterade högstanivå, 
stop-loss, uppnåddes.                                                                                         
Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad 
skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2020 till 313 % (327 %). Under 2020 
hade bolaget så mycket skador och ett negativt finansresultat att nivån uppnåddes för stop-loss. Över 
tid har bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt,  från 182 % år 2009 vilket beror på fler 
delägare/mer aktiekapital och goda vinster. Främsta skälet till att konsolideringsgraden minskar under 
2020 är att premieinkomsten för egen räkning har ökat samtidigt som det endast skett marginell 
förändring av eget kapital o ch säkerhetsreserv.   

Under 2020 har bolagets återförsäkringar för egendom begränsat kostnaderna tack vare det skydd 
bolaget har genom sitt återförsäkringsprogram där flera större skador inträffat som 
återförsäkringsbolagen fått ersätta över 5 Mkr/skada men även att nivån för stop-loss (totalt över 25 
Mkr i egendomsskador) har uppnåtts. Med utgångspunkt från gjorda utbetalningar för 
egendomsskador samt reserver uppkomna under 2020 finns ersättning från återförsäkringsbolag med 
43,2 Mkr vilket är en historiskt hög ersättning för bolaget. Å andra sidan har bolaget aldrig haft så 
hög omsättning tidigare. 

Bolagets placeringsverksamhet har även under 2020 gett en god avkastning med 7,0 Mkr trots det 
låga ränteläget på marknaden. Emellertid har värderingen av bolagets tillgångar gått ned i värde under 
året. I slutet av mars 2020 då effekterna av covid-19 slog till mot hela finansmarknaden så minskade 
värdet av bolagets tillgångar med ca 25 % på endast en veckas tid. Därefter har värdet succesivt ökat 
under året och närmat sig det som fanns innan pandemins effekter visade sig på finansmarknaden. 
Den allra största delen av bolagets premier erhålls vid årsskiftet och placering i värdepapper görs 
strax därefter. Under det löpande året kan i det normala en viss utgallring göras av värdepapper när 
kapital behövs för att betala större utgiftsposter som större skador och återförsäkringspremier. Under 
våren 2020 sjönk värdet på samtliga innehav så att det var oundvikligt att under året kunna sälja 
värdepapper utan att realisera  förlust, detta trots att bolaget valde strategin att sitta lugnt med sina 
innehav och invänta den förväntade vändningen på marknaden. Vid bokslutstillfället är värdet av 
innehavet på samma nivå som de är inköpta för men att värdet sjunkit från föregående år. Den direkta 
avkastningen har under 2020 uppgått till  3,04 % (3,64 %). Tidigare år har de finansiella intäkterna 
kunnat finansiera stor del av bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens räntenivåer inte 
längre möjligt. Även om markanden kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget 
över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på ca 5 Mkr/år.

Idag har bolaget en hög kapitalbas 135,6 Mkr (132,7 Mkr), att jämföras med nuvarande krav på 
solvensmarginal, 38,4 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till bolagets ambitioner att få 
fler försäkringstagare samt att värva fler delägare.

Risker i verksamheten

Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För 
egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för 
egendomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var 
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per år vilket det varit sedan 2006. I 
ett särskilt program för Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU.
 
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.

Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2021

Premierna på försäkringsmarknaden generellt ökar kraftigt under år 2021, men bolaget har valt att 
även under år 2021 bibehålla samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat 
sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är bolagets målsättning avsikten 
med den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket 
indikerar en hårdnande marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra försäkringsföretag. 

För 2021 har Svalövs kommun återvänt som försäkringskund och har internupphandlat sin 
försäkring. Dessutom har Borgholms kommun blivit delägare och försäkrar från 2021.

De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer 
att erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 48,0 Mkr. 

Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin fösäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om direktplacering.

Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det är 
en relativt långsam process, så är vår ambition att årligen kunna komma till avslut med några 
kommuner.

Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad risktolerans kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Bolaget har i detta arbete sett närmare på den 
administrativa lösning som ett av de andra kommuncaptiven, Svenska Kommun Försäkrings AB, har. 
I detta arbete har även frågan om ökat samarbete med det andra kommuncaptivet diskuterats. 

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2021. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.

Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den globala tillväxten. Många länder har satt in 
stimulansåtgärder för att hindra en mer långtgående och djupare lågkonjunktur. Hopp finns att 
pandemin ska avta och kunna helt upphöra när vaccinationen av befolkningen har genomförts. Denna 
tidsplan har tvingats flyttas fram allt eftersom då tillgången på vaccin är begränsad. Nya mutationer 
av viruset kan förändra förutsättningarna på nytt och förlänga begränsningar i samhället där sektorer 
kan slås ut, arbetslösheten tilltaga och konjunkturen påverkas negativt. Även om det gått ett år med 
covid-19 och många åtgärder vidtagit så är fortfarande osäkerheten stor.  

På återförsäkringsmarknaden har priserna stigit kraftigt som följd av covid-19. Bolagen generellt tar 
tillfället att höja sina premier. Dessutom spelar bolagets dåliga skaderesultat roll för förhandlingen av 
2021 års återförsäkringspremier som höjdes med totalt ca 30 %.
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Medarbetare och ersättning

Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior underwriter och administratör) samt två män 
(VD och ekonomichef/vice VD). 

Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avseende 
2020 avtalades i samband med anställningsprocessen.

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 

Disposition av resultat

Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2020

Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)

Från tidigare år balanserat                                                                                               34 665 351
Överkursfond                                                                                                             4 711 575
Årets resultat                                                                                                                   6 565 062
Summa                                                                                                                         45 941 988

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Femårsöversikt (kr)

Resultatet
2020 2019 2018 2017 2016

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792
Premieintäkt f e r 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429 623 299
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703
Driftkostnader f e r -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269 0 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204

Finansrörelsens resultat -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346
Övriga intäkter/kostnader 625 000 525 000 500 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000
Skatt -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0
Årets resultat 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758 187 142

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120
Försäkringstekniska avsättningar f e r -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229
Konsolideringskapital *1) 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400
Konsolideringsgrad 313% 327% 277% 320% 297%
Primärkapital 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883
Minimikapitalkrav 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500
Solvenskapitalkrav 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988
Solvenskvot 288% 402% 297% 165% 188%

Nyckeltal
Skadeprocent 58,7% 58,1% 34,1% 86,6% 110,0%
Driftkostnadsprocent 20,3% 22,1% 22,6% 26,3% 23,5%
Totalkostnadsprocent 79,1% 80,2% 56,7% 113,0% 133,5%

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,04% 3,64% 3,07% 3,46% 1,53%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o -0,07% 9,40% -2,35% 3,46% 1,75%
orealiserad vinst

*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

Definitioner

Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2020.

Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.

Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.

Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.

För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 

Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2020. Den kan också till delar avse 2021. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019

Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 76 852 132 61 938 225
Premier för avgiven återförsäkring -31 416 490 -21 184 093
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker 1 012 778 68 272

46 448 420 40 822 404

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 -23 379 3 552 898
-23 379 3 552 898

Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter 1 432 269 0

1 432 269 0

Utbetalda försäkringsersättningar 

Före avgiven återförsäkring -38 691 916 -58 811 814
Driftkostnader för skadereglering -3 587 131 -2 689 682
Återförsäkrares andel 21 955 579 23 535 479

Förändring i avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring -30 317 841 37 788 617

Återförsäkrares andel 23 372 003 -23 557 406

-27 269 306 -23 734 806

Driftkostnader f e r 3 -9 451 169 -9 015 950
-9 451 169 -9 015 950

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 048 636 7 630 629
Realiserade vinster/förluster 4 -4 139 305 1 726 970
Kapitalavkastning, kostnader -47 672 -206 150
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 23 379 -3 552 898
Orealiserade vinster/förluster -3 033 185 10 572 745
Övriga intäkter och kostnader 625 000 525 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 613 688 28 320 842

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341

Resultat före skatt 8 445 112 34 054 183

Skatter 5 -1 880 050 -7 331 850

Årets resultat 6 565 062 26 722 333
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 46 448 420
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -27 269 306
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269
Driftkostnader f e r -9 451 169

11 136 835

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 1 508 265
Återförsäkrares andel 3 595 407

5 103 672

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 2 763 146
Avsättning för oreglerade skador -88 743 281

-85 980 135

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 296 333

56 296 333
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.

NOTER TILL RESULTATANALYSEN

Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring 76 852 132
Förändring i avsättning för ej intjänad premie -31 416 490

och kvardröjande risker 1 012 778
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 46 448 420

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -38 691 916
Återförsäkrares andel 21 955 579
Skadereglering -3 587 131

-20 323 468
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -30 317 841
Återförsäkrares andel 23 372 003

-6 945 838

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -27 269 306

Not RA 3 Avecklingsresultat

5 103 672

Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 198 770 057 183 439 803

198 770 057 183 439 803

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 42 046 333 13 506 335

42 046 333 13 506 335

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 17 924 200 45 534 734
Fordringar avseende återförsäkring 14 250 000 8 600 000
Övriga fordringar 27 000 99 827
Skattefordringar 4 323 593 1 840 506

36 524 793 56 075 067

Andra tillgångar
Kassa och bank 57 424 281 37 373 517

57 424 281 37 373 517

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 016 896 3 817 968

3 016 896 3 817 968

SUMMA TILLGÅNGAR 337 782 360 294 212 690
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2020-12-31 2019-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 72 568 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 466 391 0
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 035 079 72 568 688

Fritt eget kapital
Överkursfond 4 711 575 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 34 665 351 7 943 018

Årets resultat 6 565 062 26 722 333
Summa fritt eget kapital 45 941 988 39 376 926

Summa eget kapital 118 977 067 111 945 614

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 29 713 599 26 545 023

29 713 599 26 545 023

Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 763 146 3 775 924
Oreglerade skador 9 88 743 281 52 775 440

91 506 427 56 551 364

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 19 926 573 12 959 613
Skatteskuld 7 528 355 7 355 675

27 454 928 20 315 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 70 130 339 78 855 401
70 130 339 78 855 401

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 337 782 360 294 212 690
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Redogörelse över förändringar i eget kapital

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Summa

72 568 000 688 72 568 688

466 391 466 391
0

466 391 0 466 391

73 034 391 688 73 035 079

Överkurs-  fond
Balanserad 

vinst och 
årets resultat

Summa

4 711 575 34 665 351 39 376 926
6 565 062 6 565 062

4 711 575 41 230 413 45 941 988

0 0
0 0
0 0

0 0 0

4 711 575 41 230 413 45 941 988

Bundet eget kapital

Summa transaktioner med aktieägare

Ingående balans per 2020-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission

Årets resultat

Summa resultat

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 2020-12-31

Fritt eget kapital

Utgående balans per 2020-12-31

Transaktion med aktieägare

Transaktion med aktieägare

Transaktioner med aktieägare

Genomförd nyemission

Ingående balans per 2020-01-01

Utdelning
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Valuta

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  

Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2008:26 o 2011:28, "lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards". Bolaget tillämpar genom FFFS 2008:26 
att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 
2008:26.  Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.  
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.

Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.

Andra finansiella skulder

Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 

Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och

Klassificering

Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.

Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.

Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.

Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.

Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.

Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Pensionskostnader

Derivatinstrument

Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.

Premier och försäkringsersättningar

Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.

Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.

De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.

Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.

Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 

I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.

Obeskattade reserver

Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2020 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 29,7 Mkr. 

Bolaget har inga derivatinstrument.

Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .

Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.

Utbetalada försäkringsersättningar

Kapital överförd från finansrörelse

Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.

Beräkning av verkligt värde

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.

Borttagande av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Skatter

2020 2019
IBNR vid årets början, egendom 9 500 9 400
IBNR vid årets början, ansvar 8 000 8 700
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -5 400 -3 600
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -3 200 -2 400
IBNR förändring under året, egendom 2 000 100
IBNR förändring under året, ansvar 500 -700
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom -6 100 -1 800
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar 450 -800
Utgående IBNR för egen räkning 5 750 8 900

Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      

Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.

RISKER

När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.

Försäkringsrisk

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2020 års årsredovisning har aktuell skattesats, 21,4 %, tillämpats.

Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas och att specificera vilka 
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen återförsäkringskapacitet. Den 
återförsäkringskapacitetför avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda 
största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, 
likviditet, och tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska 
riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av 
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med 
firma P&B.

Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.

Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 

Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.

Sida 15 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
7a

2b
b5

dd
-d

25
5-

41
87

-a
92

c-
31

68
cd

3a
84

14



Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879

Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000

Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417

Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840

Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659

Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992

Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309

Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672

2019 (kr) <2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avsättning oreglerade skador IB 1 661 786 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 0 87 907 398
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 787 814

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -260 775 -2 064 000 -615 500 -733 200 -2 684 226 0 -6 357 701

Förändring i avsättning -888 136 50 833 286 261 -8 696 984 -1 950 659 847 536 -10 351 149

Nya avsättningar 0 0 0 0 1 885 600 38 293 135 40 178 735

Summa förändring -1 154 226 -2 013 167 -1 393 173 -59 518 931 -9 531 567 38 293 135 -35 317 929

Avsättning oreglerade skador UB 507 560 622 372 4 206 775 2 714 916 6 244 711 38 293 135 52 589 469

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 -23 535 479 0 0 -23 535 479

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 -109 947 0 -9 309 391 974 791 0 -8 444 547

Nya fordringar 10 995 512 10 995 512

Summa förändringar 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040

Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567
Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499
Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929

Avvecklingsresultat 1 148 911 2 013 167 329 239 120 793 3 724 076 7 336 186

Återförsäkringsrisk

Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.

För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 25 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed till 31 Mkr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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2020 2019

AAA 4 013 360 7 017 830

AA+ 5 218 400

AA- 15 216 480 16 741 900

A+ 18 644 873 19 272 111

A 0 5 065 500

A- 7 249 256 50 342 369 7 354 990 55 452 331

BBB+ 4 040 200 4 022 760

BBB 44 012 933 22 933 528

BBB- 38 557 290 86 610 423 54 720 129 81 676 417
BB+ 35 030 256 25 489 324
BB 24 212 009 59 242 265 20 821 730 46 311 054
Oratade 2 575 000 2 575 000 0 0

2020 2019
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020 3 022 110 81 343 279
2021 116 986 002 5 085 491 5 085 491
2022 24 090 903 14 043 653 35 232 437 29 975 187
2023 44 761 916 28 060 360 61 191 062 38 851 872
2024 50 380 196 16 026 632 40 200 092 17 537 813
2025 60 608 612 9 381 480 26 812 285 4 022 760
2026- 18 928 430 14 271 930 11 896 325 6 623 400
Total 198 770 057 198 770 057 183 439 802 183 439 802

- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen

Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.

Finansiella risker

Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.

Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.

Återförsäkring och försäkringsrisk

Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av förutbetalda premier och 
avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika 
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.

Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2020 var fördelningen enligt följande:

Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte uppfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk gäller:

Kreditrisk

(kr)

Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.

- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring

När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 35,2 Mkr (34,4 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 51,3 Mkr (25,1 Mkr) inom ett år och ytterligare 13,8 Mkr (9,3 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.

Likviditetsrisk
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(tkr) Summa

198 770 198 770

78 544 78 544
57 424 57 424

135 968 198 770 334 738

(tkr) Summa

183 440 183 440

67 641 67 641
37 374 37 374

105 015 183 440 288 455

På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.

Summa

31 december 2019

31 december 2020

Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel

Likvida medel

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Matchningsrisk

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Summa

Tillgångar i balansräkningen

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:
* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

Koncentrationsrisk

Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.

* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).

Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar

Tillgångar i balansräkningen

Obliagationer och andra värdepapper

Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2020 2019

Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 86 988 69 501
Utbetald och reserverad premieåterbäring -10 135 -7 563
Summa premieinkomst 76 853 61 938

Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.

Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på -0,07 % (9,40 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 52 775 87 964
Utgående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775

141 518 140 739

Genomsnittlig avsättning för året 70 759 70 370
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -39 201 -32 585
Summa beräkningsunderlag 31 558 37 785
Avkastning -23 3 553

Not 3
Personalkostnader 5 512 5 136
Lokalkostnader 359 349
Styrelsekostnader 451 423
Revisionsarvoden 388 406
Övriga kostnader 2 741 2 665
Avskrivningar 0 37

9 451 9 016

Personal och löner

Ersättning för revision

Styrelsearvoden

Belopp tkr
0

82
100

27
27
24
24
18
19

Lars-Erik Rönnlund, suppleant 16

Riktlinjer

Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 373 tkr.

Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om

Catarina Willman, ledamot 

Övriga förmåner avser tjänstebil

Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant

Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-

Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 

totalt 1 329 tkr (1 229 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med

vVD till 651 tkr (618 tkr). Därutöver finns inga pensions förpliktelser för bolaget.

752 tkr (724 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 337 tkr (285 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
 1 188 tkr (1 229 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och

Driftkostnader

Kjell Rosenlöf, ledamot

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.

Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig

Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.

Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig

Anders Nählstedt, ledamot 

Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.

Jan-Åke Troedsson, ordförande 

Irene Robertsson, ledamot 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Avgångsvederlag

Not 4 2020 2019
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 001 7 424
Realiserad vinst/förlust vid försäljning -4 139 1 727
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde -3 033 10 573

-171 19 724
Not 5

Årets skatt -1 846 -7 332

Resultat före skatt 8 445 34 054
Orealiserat resultat värdepapper - -
Underlag för beskattning 8 445 34 054
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % -1 845 -7 288
Ej avdragsgilla kostnader -38 -44
Skatt på grund av ändrad taxering -35 -
Redovisad effektiv skatt -1 880 -7 332

Not 6 Placeringstillgångar 

Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 9 000 9 238 9 232 7 000 7 166 7 018
Företagsobligationer och räntebevis 156 106 157 212 158 830 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 31 700 32 369 30 708 34 100 34 769 35 371

196 806 198 819 198 770 177 847 179 017 183 440

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2020 2019
Fakturerade ej betalda premier för 2021 17 924 45 535

Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2020 2019
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 3 776 3 844
Förändring under året -1 013 -68
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 763 3 776

Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 52 775 69 864
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 15 968 -34 589
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 17 500 18 100
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året 2 500 -600
Utgående balans för oreglerade skador 88 743 52 775

Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 409 566
Övriga skulder 19 518 12 394

19 927 12 960

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
68 934 77 392

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 1 463
70 130 78 855

Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Registerförda tillgångar
Aktier 286 8 611
Obligationer 40 173 29 354
Kassatillgångar 2 220 1 790
Övriga placeringar 1 763 1 708

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från 
företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 

Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 

2020 2019

Kapitalavkastning, intäkter 

Fakturerade premier för 2021

Skatter 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat

Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 34 665 351
Överkursfond 4 711 575
Årets resultat 6 565 062
Att disponera 45 941 988

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.

den 25 mars 2021

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Anders Nählstedt
Ordförande vice ordförande

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Iréne Robertsson Kjell Rosenlöf Catarina Willman Anders Ramäng
Verkställande direktör

Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 26 mars 2021

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Per Lilja Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor Lekannarevisor

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021

Sida 21 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
7a

2b
b5

dd
-d

25
5-

41
87

-a
92

c-
31

68
cd

3a
84

14



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: ukI9hKxtRMTkzIAY3ZbjBg

Anders Ramäng
VD

 
25-03-2021 16:49

  

Serienummer: WnD4utJSrcV4EU9RjIzzvQ

Jan Åke Thomas Troedsson
Ordförande

 
25-03-2021 17:04

  

Serienummer: JgUnAJeE7MucNnfdQnTzpw

LARS NIKLASSON
Vice ordförande

 
25-03-2021 17:25

  

Serienummer: VzhEOruYSimVCASrRwOX7g

ANDERS OLOF BJÄRNEHÄLL
Ledamot

 
25-03-2021 17:39

  

Serienummer: RJv5MVqNuaPv4uHnOBPNIA

IRÉNE ROBERTSSON
Ledamot

 
25-03-2021 19:35

  

Serienummer: la8wnviMpRluy/36LQyEsg

Kjell Olof Rosenlöf
Ledamot

 
25-03-2021 20:39

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
7a

2b
b5

dd
-d

25
5-

41
87

-a
92

c-
31

68
cd

3a
84

14



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: cgU3d/EbJ20aSxnLomn9Jg

ANDERS NÄHLSTEDT
Ledamot

 
25-03-2021 21:18

  

Serienummer: KK3w9RvpqOjsqnwKC0dUjA

Catarina Helena Villman
Ledamot

 
26-03-2021 08:16

  

Serienummer: qJN1ncqCB4I0D4OkKVILaQ

CARL FOGELBERG
Auktoriserad revisor

 
29-03-2021 16:35

  

Serienummer: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ

Per Lilja
Lekmannarevisor

 
29-03-2021 16:40

  

Serienummer: KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ

SYLVE QVILLBERG
Lekmannarevisor

 
29-03-2021 17:01

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
7a

2b
b5

dd
-d

25
5-

41
87

-a
92

c-
31

68
cd

3a
84

14



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
7a

2b
b5

dd
-d

25
5-

41
87

-a
92

c-
31

68
cd

3a
84

14



Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-03-25 16:46 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 16:46 En avisering har skickats till Anders Ramäng
2021-03-25 16:47 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Ramäng
2021-03-25 16:49 Anders Ramäng har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

ukI9hKxtRMTkzIAY3ZbjBg)
2021-03-25 16:49 Alla dokument har undertecknats av Anders Ramäng
2021-03-25 16:49 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 16:49 En avisering har skickats till Jan-Åke Troedsson
2021-03-25 17:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Åke Troedsson
2021-03-25 17:04 Jan Åke Thomas Troedsson har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

WnD4utJSrcV4EU9RjIzzvQ)
2021-03-25 17:04 Alla dokument har undertecknats av Jan-Åke Troedsson
2021-03-25 17:04 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 17:04 En avisering har skickats till Lars Niklasson
2021-03-25 17:05 Possible problem with delivering e-mail to lars-niklasson@telia.com. Please verify the e-mail address is correct and resend 

the notification.
2021-03-25 17:10 Signeringsprocessen har aktiverats på nytt
2021-03-25 17:10 En avisering har skickats till Lars Niklasson
2021-03-25 17:10 Possible problem with delivering e-mail to lars-niklasson@telia.com. Please verify the e-mail address is correct and resend 

the notification.
2021-03-25 17:15 Signeringsprocessen har aktiverats på nytt
2021-03-25 17:15 En avisering har skickats till Lars Niklasson
2021-03-25 17:15 Possible problem with delivering e-mail to lars-niklasson@telia.com. Please verify the e-mail address is correct and resend 

the notification.
2021-03-25 17:23 Signeringsprocessen har aktiverats på nytt
2021-03-25 17:23 En avisering har skickats till Lars Niklasson
2021-03-25 17:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars Niklasson
2021-03-25 17:25 LARS NIKLASSON har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

JgUnAJeE7MucNnfdQnTzpw)
2021-03-25 17:25 Alla dokument har undertecknats av Lars Niklasson
2021-03-25 17:25 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 17:25 En avisering har skickats till Anders Bjärnehäll
2021-03-25 17:37 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Bjärnehäll
2021-03-25 17:39 ANDERS OLOF BJÄRNEHÄLL har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

VzhEOruYSimVCASrRwOX7g)
2021-03-25 17:39 Alla dokument har undertecknats av Anders Bjärnehäll
2021-03-25 17:39 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 17:39 En avisering har skickats till Iréne Robertsson
2021-03-25 19:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Iréne Robertsson
2021-03-25 19:35 IRÉNE ROBERTSSON har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

RJv5MVqNuaPv4uHnOBPNIA)
2021-03-25 19:35 Alla dokument har undertecknats av Iréne Robertsson
2021-03-25 19:35 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 19:35 En avisering har skickats till Kjell Rosenlöf
2021-03-25 20:21 Ett meddelande sändes till
2021-03-25 20:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kjell Rosenlöf
2021-03-25 20:39 Kjell Olof Rosenlöf har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

la8wnviMpRluy/36LQyEsg)
2021-03-25 20:39 Alla dokument har undertecknats av Kjell Rosenlöf
2021-03-25 20:39 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 20:39 En avisering har skickats till Anders Nählstedt
2021-03-25 21:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Nählstedt
2021-03-25 21:18 ANDERS NÄHLSTEDT har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

cgU3d/EbJ20aSxnLomn9Jg)
2021-03-25 21:18 Alla dokument har undertecknats av Anders Nählstedt
2021-03-25 21:18 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 21:18 En avisering har skickats till Catarina Willman
2021-03-26 08:15 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Catarina Willman
2021-03-26 08:16 Catarina Helena Villman har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

KK3w9RvpqOjsqnwKC0dUjA)
2021-03-26 08:16 Alla dokument har undertecknats av Catarina Willman
2021-03-26 08:16 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-26 08:16 En avisering har skickats till Carl Fogelberg
2021-03-29 16:34 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carl Fogelberg
2021-03-29 16:35 CARL FOGELBERG har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

qJN1ncqCB4I0D4OkKVILaQ)
2021-03-29 16:35 Alla dokument har undertecknats av Carl Fogelberg
2021-03-29 16:35 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 16:35 En avisering har skickats till Per Lilja
2021-03-29 16:39 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per Lilja
2021-03-29 16:40 Per Lilja har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ)
2021-03-29 16:40 Alla dokument har undertecknats av Per Lilja
2021-03-29 16:40 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 16:40 En avisering har skickats till Sylve Qvillberg
2021-03-29 17:00 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sylve Qvillberg
2021-03-29 17:01 SYLVE QVILLBERG har signerat dokumentet 2021-03-25 Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ)
2021-03-29 17:01 Alla dokument har undertecknats av Sylve Qvillberg

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
7a

2b
b5

dd
-d

25
5-

41
87

-a
92

c-
31

68
cd

3a
84

14



Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)

Granskningsrapport för 2020

Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
(org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.

Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.

Malmö 2021-03-29

Per Lilja, Malmö         Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ

Per Lilja
Lekmannarevisor
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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KOMMUNSTYRELSEN
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BESLUT

Dnr:

1/1

2021-04-08

201-6475-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
7 april 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vansbro
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Annchristin Olofsson
Avgången ersättare: Jenny Hermansson

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

Vansbro

Ledamot Ersättare

Lennart Skansens
Monica Ericsson
Nils-Erik Edlund
Karin Sjöberg
Nall Lars Göran Andersson
Lucas Zimmerman
Yvonn Edlund
Ulrika Gärds-Forsberg

1. Jennie Johansson
2. Lars Johansson
3. Monica Ähdel
4. Annchristin Olofsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

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

Helle Bryn-Jensen

Inger Haag

Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti



Bevis
2021-04-08 201-6475-2021

Annchristin Olofsson
BERGSVÄGEN 11
78633 VANSBRO

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
7 april 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Vansbro

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Inger Haag

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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TJÄNSTEUTLÅ-
TANDE 

Ärende 

Sekretariat 2021-04-20 KS 2020-00021 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

Tfn 0281-75013   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunsty-
relsen 

Eftersom ärendet är av största vikt för den kommunala politiken i Vansbro 

kommun kommer ärendet att behandlas genom en vägledningsdebatt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021. Först därefter kommer 

ärendet att avgöras. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog 2020-01-14 § 14 till förvaltningen att utreda för-

utsättningarna för att minska antalet ledamöter i såväl kommunfullmäktige 

som kommunstyrelsen i syfte att sänka kostnaderna.  

Kostnadsminskningen utifrån de angivna minskningen skulle enligt beräk-

ningen uppgå till ungefär 120 tkr på årsbasis med år 2020 som utgångs-

punkt. Det får anses vara en ganska blygsam besparing, med tanke på de 

konsekvenser som förändringen ger. 

De konsekvenser som utredningen tagit upp är hur en minskning påverkar  

- representativiteten – såväl åsiktsrepresentativitet som social repre-

sentativitet,  

- fullmäktiges beslut om att vitalisera fullmäktige, samt  

- förhållandet mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som 

i en alternativ politisk organisation, är något annorlunda än i en trad-

itionell politisk organisation. 

 

Beslutet ska expedieras till: 

Samtliga politiska partier representerade i fullmäktige, 

Länsstyrelsen Dalarna (i det fall att antalet mandat i fullmäktige ändras) 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Utredning 

Ärende 

Sekretariat 2021-04-20 KS 2020-00021 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

Tel: 0281-75013   

 

  

Uppdraget 

Kommunstyrelsen aktualiserade frågan om antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

vid sammanträde 2020-01-14 (§ 14). Ur kommunstyrelsens protokoll: 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att: 

- nästa mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

från 31 till 21, 

- nästa mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen 

från 11 till 9. 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska antalet ledamöter i fullmäktige bestämmas till ett udda tal 

och till minst 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade. Antalet 

röstberättigade i Vansbro kommun vid valet 2018 var 5 446. Alltså är det fullt 

möjligt ur ett rättsligt perspektiv att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 31 

till 21.  

Om ett parti får till exempel 20 procent av rösterna, ska partiet också få cirka 20 

procent av mandaten1. Ett sådant valsystem kallas proportionellt. Fördelningen av 

mandat mellan partier ska så nära som möjligt stämma överens med vilka partier 

väljarna röstat på. 

Resultatet av 2018 år val: 

 
Parti Antal röster Andel 

(procent) 
Mandat 

C Centerpartiet 1188 26,41 8 

S Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 1072 23,83 8 

KD Kristdemokraterna 626 13,92 4 

M Moderaterna 441 9,80 3 

LPO Landsbygdspartiet Oberoende 350 7,78 3 

V Vänsterpartiet 319 7,09 2 

KP Kommunpartiet - Vansbro 264 5,87 2 

SD Sverigedemokraterna 126 2,80 1 

L  Liberalerna 86 1,91 - 

MP Miljöpartiet de gröna 18 0,40 - 

 

1 Ett mandat = en ledamot i fullmäktige 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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FI Feministiskt initiativ 7 0,16 - 

ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,02 - 

 

Kommunstyrelsen har elva ledamöter och lika många ersättare, fördelat enligt 

följande: 

Parti Antal ordinarie Antal ersättare 

Moderaterna   1 1 

Centerpartiet  3 4 

Kristdemokraterna 2 1 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna  3 3 

Vänsterpartiet 1 1 

Landsbygdspartiet oberoende 1 1 

 

Kommunstyrelsen fördelar det interna arbetet på fyra olika utskott: 

Utskott Antal ordinarie Antal ersättare 

Arbetsutskott 4 0 

Utskottet Leva och bo 5 2 

Utskottet Omsorg 5 2 

Utskottet Utbildning och arbete 5 2 

 

Totalt finns således 25 platser i kommunstyrelsens utskott som bemannas av 

kommunstyrelsens totalt 22 ledamöter och ersättare. 

Sammanträden 

Antal sammanträden som kommunstyrelsen och fullmäktige genomfört under 2020: 

Genomförda sammanträden 2020 Antal 

Kommunstyrelsens Planeringsmöte 11 

Kommunstyrelsens Dagordnings-/ordförandemöte 11 

Kommunstyrelsens berednings- och informationsdag 10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 

Kommunstyrelsens utskott Leva och bo 11 

Kommunstyrelsens utskott Omsorg 17 

Kommunstyrelsens utskott Utbildning och arbete 8 

Kommunstyrelsen 16 

Kommunfullmäktiges presidium 6 

Kommunfullmäktiges Demokratiberedning 3 

Kommunfullmäktige 6 

 

Det totala antalet sammanträden och möten som kommunstyrelsen med sina olika 

beredningar genomförde år 2020 uppgick till 97. Fullmäktige genomförde sex 

sammanträden, samma antal som dess presidium och Demokratiberedningen tre 

sammanträden. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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 Kostnader 

Skäl för uppdraget att se över antalet ledamöter anförs vara kommunens ansträngda 

ekonomiska situation, som bör leda till besparingar i såväl förvaltning som politik. 

Naturligtvis finns en mängd kringkostnader för varje sammanträde som bland annat 

handlar om administration av sammanträden (för- och efterarbete), lokalkostnad, 

teknikkostnad, tjänstemäns deltagande vid sammanträden – bara för att nämna några 

av kostnaderna.  

Dessa kostnader har inget direkt samband med antalet ledamöter och beräknas därför 

inte i denna utredning. Däremot har de en direkt koppling till antalet sammanträden. 

Kostnader för arvoden vid sammanträden och resekostnader i samband med 

sammanträden är det som beräknats. Här får man betänka att 2020 är ett speciellt år, 

då många sammanträden hållits digitalt och därmed är resekostnaderna lägre och till 

viss del är även sammanträdestiden kortare än under ett normalår. 

Även om förvaltningens kostnader inte beräknats finns det anledning att tro att de 

digitala sammanträdena inneburit en ökad kostnad för förvaltningen med för- och 

efterarbete, för att rigga eller plocka ihop utrustningen. I vart fall finns det en 

alternativkostnad. 

Fullmäktige 

Kostnaden för fullmäktiges sammanträden uppgår till cirka 70 000 kronor 2020, 

fördelat enligt följande: 

Fullmäktigesammanträden 

Under 2020 genomförde fullmäktige sex sammanträden. Den totala 

sammanträdestiden uppgick till 12 timmar och 20 minuter. Den totala kostnaden för 

arvoden och reseersättningar för fullmäktiges sammanträden uppgick till ungefär 

60 000 kronor. 

Presidiesammanträden 

Fullmäktiges presidium sammanträdde vid sex tillfällen. Den totala kostnaden för 

arvoden och reseersättningar uppgick till cirka 3 000 kronor. 

Demokratiberedningen 

Fullmäktiges demokratiberedning sammanträdde tre gånger. Den totala kostnaden för 

arvoden och reseersättningar uppgick till cirka 4 000 kronor. 

Kommunstyrelsen 

Ärendeberedning 

Kommunstyrelsen har en omfattande beredning av ärenden. Utskotten som 

framförallt har en beredande roll hade sammanlagt 49 sammanträden under 2020. 

Kostnaden för dessa sammanträden uppgår till cirka 110 000 kronor – också här är 

bara arvoden och resekostnader räknade. Lägger man på utskottsordförandearvodet2, 

 

2 Ordförandearvodet för de tre utskotten (arbetsutskottet undantaget) uppgår till cirka 220 000 kronor 

per år 
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vilket är rimligt då uppdraget består av att leda utskotten i den beredande rollen, blir 

kostnaden för ärendeberedningen i utskott 330 000 kronor.  

Utskottet Omsorg har inte enbart en beredande uppgift eftersom delegationen till 

utskottet är omfattande och många ärenden avgörs i utskottet på kommunstyrelsens 

delegation. Kostnaden för utskottet omsorg uppgick till cirka 125 000 kronor, 

ordförandearvode inräknat. 

Ytterligare en ärendeberedning genomförs vid kommunstyrelsens informationsdag 

(KSi). Kostnaden för KSi uppgick till cirka 110 000 kronor 2020.  

Summerat innebär detta att kommunstyrelsens politiska ärendeberedning kostade 

drygt 440 000 kronor.  

Kommunstyrelsesammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträdde vid 16 tillfällen vilket genererade en kostnad om 

110 000 kronor, med två planeringsdagar inräknade.  

Den totala kostnaden för kommunstyrelsens sammanträden 2020 uppgick således till 

cirka 550 000 kronor. 

Ekonomisk konsekvens av förslaget 

Kostnaderna för fullmäktiges sammanträden uppgick 2020 till 60 000 kronor. Om 

antalet ledamöter i fullmäktige blir 21 istället för 31 motsvarar det en minskning med 

32 procent. Kostnaden skulle också minska någonstans i den storleksordningen – det 

vill säga en kostnadsminskning med cirka 20 000 kronor. 

När det gäller kostnaderna för kommunstyrelsens sammanträden och för KSi kan 

man använda samma teoretiska modell. Att sänka antalet ledamöter från elva till nio 

skulle innebära en minskning med ungefär 18 procent. Teoretiskt skulle det innebära 

en sänkning från 220 000 kronor till 180 000  kronor, en besparing på ungefär 40 000 

kronor. Beräkningen bygger på att antalet ersättare också sänks från elva till nio, 

samt att lika stor andel av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltar vid KSi 

och planeringsdagar. 

Kommunstyrelsens ärendeberedning är kostnadsdrivande och den största 

kostnadsposten består av fasta kostnader i form av ordförandearvoden. Av de 

330 000 kronor är cirka 110 000 rörliga kostnader som påverkas av antalet 

ledamöter. Om utskotten skulle ha tre ledamöter i stället för fem, skulle denna 

kostnad sänkas med drygt 40 000 kronor. 

Den totala kostnadsreduceringen som skulle uppnås genom att sänka antalet 

ledamöter i kommunstyrelsen från elva till nio och att sänka antalet ledamöter i 

utskotten från fem till tre, skulle teoretiskt sett kunna landa på cirka 100 000 kronor. 

Övriga konsekvenser av förslaget 

Maktkoncentration 

Ett tjugotal politiska uppdrag skulle försvinna. Statistiskt sett skulle det ändå inte 

vara något som skulle få Vansbro kommun att ”sticka ut”, då antalet invånare per 
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förtroendevald ändå är generellt högt i små kommuner.  Men den redan i vissa 

utredningar3 kritiserade maktkoncentrationen skulle ökas ytterligare.  

Dock finns ett observandum som gäller oavsett antalet ledamöter i fullmäktige 

respektive kommunstyrelsen, det handlar om hur de olika mandaten fördelas. I dag är 

30 platser av fullmäktiges mandat tillsatta, då Sverigedemokraternas stol står tom 

och det finns 18 ersättare. Av kommunstyrelsens 22 ledamöter och ersättare är 17 

ordinarie ledamöter i fullmäktige medan 4 är ersättare.  

Att detta är särskilt viktigt att försöka undvika i en alternativ politisk organisation är 

naturligtvis den maktkoncentration som blir en följd av att antalet politiska uppdrag 

minskar, samt att det endast finns två ”nivåer”. Den uppsiktsplikt och den 

samordning av övriga nämnder som kommunstyrelsen svarar för i en traditionell 

organisation, uteblir i en alternativ politisk organisation. Det är något som påverkar 

relationen mellan fullmäktige och kommunstyrelsen. 

Eftersom varje parti sätter sina toppkandidater på valsedlarna och varje parti 

nominerar sina toppkandidater att ingå i kommunstyrelsen, så blir det i allmänhet 

samma personer. Ju närmare varandra de båda organen kommer i antalet ledamöter, 

ju större andel kommer att vara samma personer. Idag är storleksförhållandet 

följande - kommunstyrelsen är 35 procent av fullmäktige, medan den föreslagna 

förändringen ger 43 procent. Ur ett demokratiskt perspektiv det detta en stor risk, 

vars sannolikhet är hög. Just den aspekten skulle kanske kunna tala för en utökning 

av mandat i fullmäktige, snarare än en sänkning.  

Fullmäktiges sammansättning 

Som nämndes i inledningen ska fullmäktiges sammansättning svara mot 

valresultatet. Går man från 31 till 21 mandat blir det färre platser att fördela, vilket 

får konsekvenser för de minsta partierna som får svårare att få representation i 

fullmäktige. Ytterst blir resultatet att – vad som kan bli – en ansenlig andel av 

väljarkåren och deras vilja, inte finns representerade i kommunens beslutande 

församling. 

Med valresultatet från 2018 års val skulle fullmäktige ha följande sammansättning 

med 21 ledamöter: 

  
Mandat Förändring 

C Centerpartiet 6 - 2 

S Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 5 - 3 

KD Kristdemokraterna 3 - 1 

M Moderaterna 2 - 1 

LPO Landsbygdspartiet Oberoende 2 - 1 

V Vänsterpartiet 2 0 

KP Kommunpartiet - Vansbro 1 - 1 

SD Sverigedemokraterna 0 - 1 

  21 - 10 

 

 

3 Beskrivs bland annat SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! 
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Representativitet 

Parallellt med frågan om åsiktsrepresentativitet kan social representativitet 

diskuteras. Begreppet social representativitet avser hur de folkvalda församlingarna, 

avspeglar befolkningens sammansättning utifrån kategorier såsom kön, ålder, 

inkomst, utbildning, funktionsförmåga, geografisk hemvist eller etnisk bakgrund. 

Hur väl speglar de förtroendevalda sammansättningen i befolkningen? Statistiska 

Centralbyrån presenterar statistik över de förtroendevalda för mandatperioden 2019-

2022. Statistiken grundas på ingången i mandatperioden, så med andra ord visar 

siffrorna resultatet av det rekryteringsarbete och de nomineringar som partierna 

gjorde i samband med valet 2018.  

 Kvinnor Män Totalt 

Antal 26 40 66 

Andel 39 % 49 % 61 % 51 % 100 % 

Tabell 1 Fördelning mellan kön bland förtroendevalda. Grönt fält visar fördelning bland kommunens befolkning 

Kvinnorna är underrepresenterade i den kommunala politiken. 

Ålder Kvinnor Män Samtliga 

18-29 år 8 % 7 % 7 % 

30-49 år 32 % 29 % 30 % 

60-64 år 33 % 31 % 32 % 

65 + år 28 % 33 % 31 % 

 Tabell 2 Fördelning mellan åldersgrupper 

Medelåldern bland de förtroendevalda är ganska hög. Män 65 år och äldre är 

överrepresenterade. 

Av de förtroendevalda är åtta procent utrikesfödda, nio procent av invånarna är det. 

31 procent av de förtroendevalda har en eftergymnasial utbildning. Motsvarande 

siffra för befolkningen är 18 procent. 23 procent om åldersgruppen 65+ exkluderas. 

Den sociala representativiteten är inte direkt avhängig antalet uppdrag, men ju fler 

platser som finns, desto fler grupper kan bli representerade. En god social 

representativitet anses viktig för att de kunskapsresurser som olika sociala grupper 

bär på ska tas tillvara. God social representativitet anses också underlätta samspelet 

mellan väljare och valda. 

Vitalisering av fullmäktige 

Den bild som klarast framträder i studier om maktförhållandena i kommunpolitiken 

är att fullmäktige saknar den tunga roll som det har enligt både regeringsformen och 

kommunallagen. Fullmäktige beskrivs ofta som ett transportorgan som enbart tar 

ställning till förslag som har förhandlats färdigt i styrelsen eller nämnderna. Ofta har 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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partierna gjort upp på förhand och debatter i fullmäktige framstår snarare som en 

redogörelse för skälen bakom de beslut som fattas. Den reella makten utövas i stället 

av kommun- eller landstingsstyrelsen och i synnerhet av ordföranden i styrelsen.4 

Fullmäktige har fastställt en handlingsplan för att vitalisera fullmäktige. Planen 

fastställdes 2019-11-18 i syfte 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 också följa upp hur beslut genomförs. 

Att begränsa antalet mandat till ett minimum är kanske inte rätt väg att gå, för att få 

ett vitalt fullmäktige som uppnår dessa målsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Låt fler forma framtiden! Statens offentliga utredningar 2016:5 
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Revisorerna i Vansbro kommun  2021-05-10 

      

   Till 

   Fullmäktige i Vansbro kommun 

   organisationsnummer 212000-2130 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse, nämnder 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”. 

Kommunfullmäktige har för år 2020 fastställt ett finansiellt strategiskt mål. Målet 

har sedan brutits ned i tio nämndmål varav fyra är relevanta för bedömningen av 

måluppfyllelsen. KPMG:s granskning visar att tre av fyra relevanta nämndmål har 

uppfyllts och vi bedömer således att det finansiella strategiska målet är delvis 

uppfyllt.  

Kommunfullmäktige har dessutom fastställt tre strategiska mål för kommunens 

verksamhet. De strategiska verksamhetsmålen har sedan brutits ned i 22 

nämndmål. Vår bedömning av de strategiska verksamhetsmålen är att inget av 

dem är uppfyllt.    

Vår sammantagna bedömning är måluppfyllelsen inte är förenlig med 

kommunfullmäktiges beslutade strategiska mål då inget av de fyra strategiska 

målen har uppnåtts för året. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder 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. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt 

med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 

beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

 

 

Vansbro kommun 2021-05-10 

 

 

Gösta Lindkvist  Karin Karlsson  Allan Holmgren 

 

 

Jörgen Steffansson                     Thomas Bajer  

  

 

Bilagor: 

Revisorernas redogörelse  

Förteckning över de sakkunnigas rapporter 

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Vansbro Teknik AB  
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Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2020 

 

Revisorerna i Vansbro kommun 

 

Revisorernas redogörelse för år 2020 

Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en 

revisionsplan. 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 

kommunens fiberutbyggnad och grundskolans måluppfyllelse.   

 

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 granskat årsredovisningen 

och årsbokslutet för år 2020 och delårsrapporten per den 31 augusti 2020. 

Förteckning över revisionsrapporterna avseende förvaltningsrevision och 

redovisningsrevision lämnas som bilaga till revisionsberättelsen för år 2020. 

Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG AB. 



 

 

   Bilaga 2 till revisionsberättelsen för år 2020 

Revisorerna i Vansbro kommun    

 

Förteckning över utförd granskning under 2020 

 

Förteckning över de sakkunnigas skriftliga rapporter för år 2020 som successivt 

förmedlats till fullmäktiges presidium för kännedom. 

 

 Granskning av kommunens fiberutbyggnad. 

 Granskning av grundskolans måluppfyllelse 

 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31 

 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 

 

 
 

 



Vansbro kommun   

Kommunrevisorerna     2021-05-10 

 

 

 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat 

bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Syftet med granskningen har 

varit att ge kommunrevisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Revisorerna har följande synpunkt på redovisningen: 

 Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till 

kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, 

d.v.s. kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 

bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har 

utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med 

redovisning av åtgärder baserat på den synpunkt som lämnas i rapporten senast 

2021-09-30. Yttrandet skickas till revisionens biträde, johan.malm@kpmg.se. 

För de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun 

 

 

Gösta Lindqvist    

Ordförande Vansbro kommuns revisorer   
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun har 

KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 

ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap. 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.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 

felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 

redovisningssed.

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 26,1 mnkr, vilket är ca 24,4 

mnkr högre än budget och 61,5 mnkr högre än samma period förra året. 

Resultatet påverkas av ökade skatteintäkter och bidrag med 7,9 mnkr 

och lägre nettokostnader med 15,5 mnkr jämfört med budget.

Styrelse och nämnder redovisar tillsammans ett överskott jämfört med 

budget med ca 7,4 mkr för 2020.  Socialt stöd och omsorg redovisar ett 

underskott med 12,1 mnkr jämför med budget.

Vår bedömning är att kommunen har klarat balanskravet. Tidigare års 

underskott är återställda i årets balanskravutredning. Årets 

balanskravsutredning innehåller justeringsposter som inte finns 

omnämnda i RKRs information om beräkning och redovisning av 

balanskravsresultatet.

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 fullmäktige beslutade målen för 

den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 

årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen då ett av de fyra målen inte bedöms ha uppnåtts. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt

årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning då inget av de 

strategiska målen bedöms som uppfyllda.

Vansbro 2021-05-10

Margareta Sandberg

Auktoriserad revisor

Johan Malm

Kommunal yrkesrevisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 

har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 

och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 

revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 

ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 

började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 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 (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 

(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner

• Fullmäktigebeslut

Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (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.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 

Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 

eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 

uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Kassaflödesanalys

• Noter

• Drift- och investeringsredovisning

• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstepersoner

• 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

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag

• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 

driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 

som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vi har noterat att det utöver de avsnitt som ska finnas enligt RKR R15 finns två ytterligare avsnitt, Måluppfyllelse och Vart gick skattepengarna. 

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges i not 1 att redovisningen har skett i enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Den kommunala redovisningen regleras inte i kommunallagen.

Kommunen har beskrivit hur man ändrat redovisningsprincip beträffande anslutningsavgifter från stadsnät samt intäkter från samförläggning av 

nätet med externa företag från och med räkenskapsåret 2020.  

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande 

rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever LKBR och RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna 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 enligt 

KL 11 kap 13 §. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 

i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 26,1 mnkr. Vid 

avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0,1 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 26,0 mnkr.

I balanskravsutredningen avgår 3,5 mnkr av årets resultat för stadsnät. Vansbro kommun har valt att inte redovisa överskott och underskott för 

stadsnätsverksamheten i balanskravsresultatet. Denna typ av justeringar finns inte omnämnt som en justeringspost i RKRs information om 

beräkning och redovisning av balanskravsresultat.

Det finns ett negativt balanskravsresultat om 28,8 mnkr att återställa från tidigare år. 

I årets avstämning av balanskravsresultatet justeras tidigare års underskott med hänvisning till synnerliga skäl med totalt 6,4 mnkr. Av beloppet 

avser 4,9 mnkr justering av intäkter tidigare år för stadsnät på grund av byte av redovisningsprincip vilket vi bedömer vara korrekt. Ett belopp om 1,4 

mnkr återställs inte på grund av att man gjort bedömningen att IFO under 2020 haft extra kostnader och att man skulle tvingas minska på 

verksamhet kommande år om resultatet skulle behöva återställas. Denna typ av justering finns inte omnämnt i som en justeringspost i RKRs 

information om Beräkning och redovisning av balanskravsresultat.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 

uppfyllt med ovanstående justeringar.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer

som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I 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.

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.

I den av kommunfullmäktige fastställda Strategiska planen för år 2020-2022 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 

kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt strategiska mål som är indelade i 

fyra perspektiv.

Se vidare information på sidorna 4-14 i kommunens årsredovisning.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning 

har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen är låg och att måluppfyllelsegraden 

behöver förbättras.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 

bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

I den av fullmäktige fastställda Strategisk plan för 2020-2022 med 

Budget 2020 finns fyra finansiella mål som är avgörande för en ekonomi 

i balans.

Ett av de finansiella målen, ”Över en rullande femårsperiod ska 

kommunens överskott vara minst 1 procent av summan av 

skatteintäkter och utjämning” har i årsbokslutet ersatt målet 

”Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning”.

Kommunens bedömning är att kommunen delvis uppfyller god 

ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 

årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen då ett av de fyra målen inte bedöms ha uppnåtts. 

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har för 2020 fastställt strategiska mål som är 

indelade i tre perspektiv exklusive det finansiella perspektivet. 

• Medborgare och kunder

• Framtidstro och utveckling

• Medarbetare

Till de tre perspektiven har kommunen kopplat strategiska mål och 

indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen och det är kommun-

fullmäktige som fattar beslut om de övergripande fyra perspektiven och 

de strategiska målen. 

Totalt finns 22 nämndmål koppade till de strategiska målen redovisade i 

årsredovisningen. I delårsrapporten var antalet nämndmål 21.

I likhet med föregående år sker bedömningen av måluppfyllelsen genom 

en beskrivning och utvärdering av årets verksamhet. 

I den strategiska planen finns i inga målvärden fastställda som visar när 

man har uppnått ett mål eller inte. I beskrivningen av målen finns 

snarare en beskrivning av vad man vill uppnå och hur man ska arbeta 

för att nå målen.

Kommunstyrelsen sammanfattande bedömning i årsredovisningen sker 

genom att man markerat måluppfyllelsen för de strategiska målen och 

man konstaterar att resultatet enligt årsredovisningen inte uppnås fullt 

ut. Resultatutfallet måste förbättras och en effektivisering av 

verksamheten måste ske.  

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt års-

redovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning då inget av de 

strategiska målen bedöms vara uppfyllda.

Mål Måluppfyllelse

Över en rullande femårsperiod ska 

kommunens överskott vara minst 1 procent 

av summan av skatteintäkter och 

utjämning.

Utfallet för de senaste fem åren uppgår till 0,1 

%.                                                                   

Målet bedöms inte som uppnått.

Kommunen ska endast lånefinansiera 

stora och långsiktiga investeringar, det vill 

säga där det är rimligt att kostnaderna för 

investeringen ska bäras även av 

kommande generationer 

Upplåningen uppgår till 145 mkr. Skulden är 

oförändrad jämfört med årets början.                   

Målet bedöms som uppnått.

Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. 

pensionsförpliktelser) 

Soliditeten uppgår till 14 %.  Vid senaste 

årsbokslutet uppgick soliditeten till 9 %. 

Målet bedöms som uppnått.

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad 

budget

Verksamheten bedrivs inom tilldelad 

budgetram på totalnivå. Negativa avvikelser 

finns på nämndnivå.                               

Målet bedöms vara uppnått. 


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i Mkr		2019-12-31		Budget 2019		2018-12-31		 Prognos 2019-08-31		2017-12-312				Tabellerna ska naturligtvis anpassas till respektive kund och vad som behöver kommenteras.

		Verksamhetens nettokostnader		-406.4 		-408.9 		-423.5 		0.0		-412.5 				Kvalitetssäkring av formler är begränsad så du behöver även kontrollera att uppgifterna som

		Förändring i %, jmf med föregående år		-4.0 		-3.4 		2.7				ERROR:#VALUE!				räknas fram är rätt!

		Skatteintäkter och statsbidrag		417.4		415.1		407.9		0.0		408.0

		Förändring i %, jmf med föregående år		2.3		1.8		-0.0 				ERROR:#DIV/0!

		Finansnetto 		-30.4 		-2.1 		2.1		0.0		0.8

		Resultat efter finansiell poster		-19.4 		4.1		-13.5 		-20.4 		-3.7 

		Extraordinära poster		-16.1 		0.0		0.0		0.0

		Årets resultat		-35.5 		4.1		-13.5 		-20.4 		3.7

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %		104.6		99.0		103.3		0.0		100.9



		KONCERN

		Belopp i Mkr		2018-12-31		2017-12-312		Column1

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		103.0		100.2		ERROR:#DIV/0!



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/20		12/31/19		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse		14%		9%		11%		12%

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

		Driftredovisning per nämnd (mkr)		Utfall 2019		Budget 2019		Avvikelse utfall - budget		Prognos		Avvikelse  utfall prognos		Utfall 20182		Column1

		Kommunfullmäktige		-0.4		-0.6		0.2				-0.4		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.9 		-3.0 		0.1				-2.9 		-3.5 

		- Utbildning , kultur och fritid		-91.8 		-90.1 		-1.7 				-91.8 		-93.6 

		- Socialt stöd och omsorg		-185.1 		-162.3 		-22.8 				-185.1 		-170.2 

		- Samhällsbyggnad		-14.7 		-14.7 		0.0				-14.7 		-21.6 

		- Kommunkansli, intern service och integration		-82.3 		-81.4 		-0.9 				-82.3 		-81.5 

		- Kollektivtrafiken		-3.7 		-4.1 		0.4				-3.7 		-3.3 

		- Markförvaltning		1.2		0.2		1.0				1.2

		- Strategisk utveckling		-1.1 		-1.0 		-0.1 				-1.1 		-1.1 

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-0.6 		0.6				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		7.7		-7.7 				0.0

		VDUF		-47.6 		-40.3 		-7.3 		-8.5 		-39.1 		-48.7 

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.4 		-9.4 		0.0		0.0		-9.4 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

		Överförmyndare		-1.0 		-1.0 		0.0		-0.3 		-0.7 		-1.0 

		Revision		-0.6 		-0.6 		0.0		0.0		-0.6 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

		Summa		-439.5 		-401.3 		-38.2 		-32.3 		-407.2 		-425.5 

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2																						Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1																						- Reducering av samtliga realisaionsvinster		0.0

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0																						Reservering av medel  till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18																				Balanskravsresultat		-19.4

		Löpande verksamheten		-0.5		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		60.1		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		15.7		8.9

		Periodens kassaflöde		75.3		-12.1

		Likvida medel vid årets början		42.2		54.3																				Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Likvida medel vid periodens slut		117.5		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				75.3		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

																																Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.		Utfallet för de senaste fem åren uppgår till 0,1 %.                                                                   Målet bedöms inte som uppnått.

																																Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer 		Upplåningen uppgår till 145 mkr. Skulden är oförändrad jämfört med årets början.                   Målet bedöms som uppnått.

																																Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. pensionsförpliktelser) 		Soliditeten uppgår till 14 %.  Vid senaste årsbokslutet uppgick soliditeten till 9 %. Målet bedöms som uppnått.

																																Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget		Verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram på totalnivå. Negativa avvikelser finns på nämndnivå.                               Målet bedöms vara uppnått. 

																																Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		Kommunens nettokostnad har minskat med 5,7 % samtidigt som skatteintäkter, generella bidrag och utjämning har ökat med 5,9 %.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Verksamhetens intäkter har minskat med ca 16,8 % (22,2 mnkr) och kostnaderna har minskat med ca 2,6 % (13,4 mnkr) jämfört med fg år.

Den största minskningen av intäkterna i jämförelse med föregående år är minskade bidrag med 30,7 mnkr och hyresintäkter med 8,6 mnkr. 

Bland intäkterna ökar årets anslutningsavgifter för stadsnät med 4 mnkr. Bidrag för sjuklönekostnader uppgår till  4,7 mkr och bidrag för 

merkostnader på grund av pandemin uppgår till ca 7,3 mnkr. Försäljningsmedel har minskat under året och är relaterat till pandemin. 

Personalkostnaderna har ökat med 15,2 mnkr och en bidragande orsak till ökningen är övertagande av verksamhet från VDUF under 2020. 

Köp av huvudverksamhet har i år minskat med 19,5 mnkr och beror på att man nu bedriver verksamheten som tidigare låg i VDUF i egen 

regi. Kostnader för förbrukningsmaterial etc. har ökat under året på grund av pandemin. Konsultkostnader har minskat medan kostnader för 

inhyrd personal har ökat. Avskrivningarna är ca 1,8 mnkr lägre än föregående år på grund av att bioenergianläggningen ingick i underlaget för 

avskrivningar under 2019.  

Skatteintäkter har minskat med 5,0 mnkr jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 28,5 mnkr. Av årets 

intäkter utgör 12,8 mnkr extra bidrag från staten på grund av pandemin och 3,6 mnkr utgör bidrag för flyktingar.

Finansnettot är lägre än förra året på grund av lägre räntekostnader på lån samt att det föra året gjordes en nedskrivning av andelar i 

kommanditbolag.

Belopp i mnkr 2020 Budget 2020 2019
 Prognos 

2020-08-31

Verksamhetens nettokostnader -413,3 -428,8 -406,3 -422,9 

Förändring i %, jmf med föregående år 1,7 -5,5 -4,1 4,1

Skatteintäkter och statsbidrag 440,8 432,9 417,4 442,7

Förändring i %, jmf med föregående år 5,6 3,7 2,3 6,1

Finansnetto -1,4 -2,4 -30,4 -1,5 

Resultat efter finansiell poster 26,1 1,7 -19,3 18,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 -16,1 0,0

Årets resultat 26,1 1,7 -35,4 18,3

Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag % 93,8 99,1 97,3 95,5


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		2020		Budget 2020		2019		 Prognos 2020-08-31		2018-12-312				Tabellerna ska naturligtvis anpassas till respektive kund och vad som behöver kommenteras.

		Verksamhetens nettokostnader		-413.3 		-428.8 		-406.3 		-422.9 		-423.5 				Kvalitetssäkring av formler är begränsad så du behöver även kontrollera att uppgifterna som

		Förändring i %, jmf med föregående år		1.7		-5.5 		-4.1 		4.1		ERROR:#VALUE!				räknas fram är rätt!

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		5.6		3.7		2.3		6.1		ERROR:#DIV/0!

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

		Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag %		93.8		99.1		97.3		95.5		103.8



		KONCERN

		Belopp i Mkr		2018-12-31		2017-12-312		Column1

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		103.0		100.2		ERROR:#DIV/0!



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/20		12/31/19		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse		14%		9%		11%		12%

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

		Driftredovisning per nämnd (mkr)		Utfall 2019		Budget 2019		Avvikelse utfall - budget		Prognos		Avvikelse  utfall prognos		Utfall 20182		Column1

		Kommunfullmäktige		-0.4		-0.6		0.2				-0.4		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.9 		-3.0 		0.1				-2.9 		-3.5 

		- Utbildning , kultur och fritid		-91.8 		-90.1 		-1.7 				-91.8 		-93.6 

		- Socialt stöd och omsorg		-185.1 		-162.3 		-22.8 				-185.1 		-170.2 

		- Samhällsbyggnad		-14.7 		-14.7 		0.0				-14.7 		-21.6 

		- Kommunkansli, intern service och integration		-82.3 		-81.4 		-0.9 				-82.3 		-81.5 

		- Kollektivtrafiken		-3.7 		-4.1 		0.4				-3.7 		-3.3 

		- Markförvaltning		1.2		0.2		1.0				1.2

		- Strategisk utveckling		-1.1 		-1.0 		-0.1 				-1.1 		-1.1 

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-0.6 		0.6				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		7.7		-7.7 				0.0

		VDUF		-47.6 		-40.3 		-7.3 		-8.5 		-39.1 		-48.7 

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.4 		-9.4 		0.0		0.0		-9.4 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

		Överförmyndare		-1.0 		-1.0 		0.0		-0.3 		-0.7 		-1.0 

		Revision		-0.6 		-0.6 		0.0		0.0		-0.6 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

		Summa		-439.5 		-401.3 		-38.2 		-32.3 		-407.2 		-425.5 

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2																						Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1																						- Reducering av samtliga realisaionsvinster		0.0

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0																						Reservering av medel  till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18																				Balanskravsresultat		-19.4

		Löpande verksamheten		-0.5		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		60.1		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		15.7		8.9

		Periodens kassaflöde		75.3		-12.1

		Likvida medel vid årets början		42.2		54.3																				Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Likvida medel vid periodens slut		117.5		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				75.3		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

																																Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.		Utfallet för de senaste fem åren uppgår till 0,1 %.                                                                   Målet bedöms inte som uppnått.

																																Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer 		Upplåningen uppgår till 145 mkr. Skulden är oförändrad jämfört med årets början.                   Målet bedöms som uppnått.

																																Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. pensionsförpliktelser) 		Soliditeten uppgår till 14 %.  Vid senaste årsbokslutet uppgick soliditeten till 9 %. Målet bedöms som uppnått.

																																Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget		Verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram på totalnivå. Negativa avvikelser finns på nämndnivå.                               Målet bedöms vara uppnått. 

																																Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		Kommunens nettokostnad har minskat med 5,7 % samtidigt som skatteintäkter, generella bidrag och utjämning har ökat med 5,9 %.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat är 24,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 1,7 mnkr. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 23,2 mnkr och kostnaderna har minskat med 8,0 mnkr jämfört med budget. 

Ökningen av intäkter avser ökade intäkter för taxor och avgifter med 3,3 mnkr, bidragsintäkter med 23,7 mnkr och samt minskade intäkter för 

försäljning av verksamhet med 1,9 mnkr.

Bland kostnaderna ökar kostnader för köp av verksamhet med ca 6,3 mnkr. Kostnader för lämnade bidrag är ca 11,1 mnkr lägre än budget 

och personalkostnader är 6,0 mnkr lägre än budget. Kostnader för förbrukningsmaterial etc. är ca 3 mnkr högre än budget och kostnader för 

transporter är 4,4 mnkr lägre än budget.

Skatteintäkterna är ca 9,4 mnkr lägre än budget och generella skatteintäkter och utjämning är 17,3  mnkr högre än budget. Avvikelsen 

påverkas av pandemin både vad gäller lägre skatteintäkter och generella bidrag. 

Finansnettot är ca 1,0 mnkr högre än budget på grund av lägre räntekostnader.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Kommunens ökade balansomslutning påverkas av ökat saldo för likvida medel tack vare det positiva resultatet. 

Årets investeringar uppgår till 16,7 mnkr och årets avskrivningar uppgår till 14, 0 mnkr.

Långfristiga skulder minskar med 30 mnkr och redovisas i stället som kortfristig skuld på grund av att skulden ska amorteras under 2021.

Kortfristiga skulder påverkas av en ökad skuld för förutbetalda skatteintäkter med 6,3 mnkr. I fjol redovisades en skuld för förlusttäckning 

avseende VDUF med 7,1 mnkr och Brandkåren Norra Dalarna med 2 mnkr I år uppgår dessa belopp till 0,2 mnkr och 0,3 mnkr.

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2020-12-31 2019-12-31

Balansomslutning 515,4 479,3

Redovisat eget kapital 207,8 181,7

Ansvarsförbindelse 136,4 139,7

Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse 71,4 42,0

Redovisad soliditet 40% 38%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse 14% 9%

Anläggningstillgångar 323,7 324,6

Omsättningstillgångar 191,7 154,8

Avsättningar 32,8 29,9

Långfristiga skulder 152,3 179,2

Kortfristiga skulder 122,4 88,6

Balanslikviditet 157% 175%

Belopp i Mkr

Kommunen


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		2020		Budget 2020		2019		 Prognos 2020-08-31		2018-12-312				Tabellerna ska naturligtvis anpassas till respektive kund och vad som behöver kommenteras.

		Verksamhetens nettokostnader		-413.3 		-428.8 		-406.3 		-422.9 		-423.5 				Kvalitetssäkring av formler är begränsad så du behöver även kontrollera att uppgifterna som

		Förändring i %, jmf med föregående år		1.7		-5.5 		-4.1 		4.1		ERROR:#VALUE!				räknas fram är rätt!

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		5.6		3.7		2.3		6.1		ERROR:#DIV/0!

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

		Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag %		93.8		99.1		97.3		95.5		103.8



		KONCERN

		Belopp i Mkr		2018-12-31		2017-12-312		Column1

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		103.0		100.2		ERROR:#DIV/0!



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/20		12/31/19		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse		14%		9%		11%		12%

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		191.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		32.8		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		157%		175%		98%		106%

		Driftredovisning per nämnd (mkr)		Utfall 2020		Budget 2020		Avvikelse utfall - budget		Prognos		Avvikelse  utfall prognos		Utfall 20182		Column1

		Kommunfullmäktige		-0.3		-0.5		0.2				-0.3		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.5 		-2.9 		0.4				-2.5 		-3.5 

		- Utbildning , kultur och fritid		-126.8 		-130.0 		3.2				-126.8 		-93.6 

		- Socialt stöd och omsorg		-181.9 		-169.8 		-12.1 				-181.9 		-170.2 

		- Samhällsbyggnad		-8.4 		-15.2 		6.8				-8.4 		-21.6 

		- Kommunkansli, intern service och integration		-83.4 		-86.1 		2.7				-83.4 		-81.5 

		- Kollektivtrafiken		-3.0 		-4.1 		1.1				-3.0 		-3.3 

		- Markförvaltning		0.3		0.2		0.1				0.3

		- Strategisk utveckling		-0.3 		-1.0 		0.7				-0.3 		-1.1 

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-2.5 		2.5				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		-1.2 		1.2				0.0

		VDUF		-0.3 		-0.8 		0.5		-8.5 		8.2		-48.7 

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.5 		-9.1 		-0.4 		0.0		-9.5 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

		Överförmyndare		-1.0 		-1.5 		0.5		-0.3 		-0.7 		-1.0 

		Revision		-0.5 		-0.6 		0.1		0.0		-0.5 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

		Summa		-417.7 		-425.2 		7.5		-32.3 		-385.4 		-425.5 

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2						 																Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1																						- Reducering av samtliga realisaionsvinster		0.0

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0																						Reservering av medel  till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		2020-12-31		2018-12-31																				Balanskravsresultat		-19.4

		Löpande verksamheten		42.4		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		-14.3		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		5.0		8.9

		Periodens kassaflöde		33.1		-12.1

		Likvida medel vid årets början		117.5		54.3																				Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Likvida medel vid periodens slut		150.6		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				33.1		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

																																Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.		Utfallet för de senaste fem åren uppgår till 0,1 %.                                                                   Målet bedöms inte som uppnått.

																																Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer 		Upplåningen uppgår till 145 mkr. Skulden är oförändrad jämfört med årets början.                   Målet bedöms som uppnått.

																																Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. pensionsförpliktelser) 		Soliditeten uppgår till 14 %.  Vid senaste årsbokslutet uppgick soliditeten till 9 %. Målet bedöms som uppnått.

																																Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget		Verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram på totalnivå. Negativa avvikelser finns på nämndnivå.                               Målet bedöms vara uppnått. 

																																Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		Kommunens nettokostnad har minskat med 5,7 % samtidigt som skatteintäkter, generella bidrag och utjämning har ökat med 5,9 %.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kommunkoncernen

Årets resultat i koncernen uppgår till 25,5 mnkr vilket är 59,8 mnkr högre än föregående år. Verksamhetens intäkter har minskat med 62,4 

mnkr medan kostnaderna har minskat med ca 53,1 mnkr jämfört med fg. år. Avskrivningarna har minskat med 0,7 mnkr.

De minskade intäkterna och kostnaderna beror främst på förändringarna i kommunens verksamhet men även på att VDUF inte längre ingår i 

den sammanställda redovisningen utan i stället ingår kommunens verksamhet. 

2.8 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 

i enlighet med gällande rekommendation.

2.9 Notupplysningar

Enligt RKRs rekommendationer framgår vilka uppgifter som ska framgå i not. RKR har under 2020 tagit fram ett utkast till Idéskrift för noter 

som ger exempel på hur noterna bör utformas. Denna är ännu inte antagen som ett slutligt dokument av RKR. 

Noterna i årets årsredovisning följer inte fullt ut RKRs rekommendationer och idéskriften för hur noterna bör presenteras i årsredovisningen. 

Sammanställning kassaflödesanalys 2020-12-31

Löpande verksamheten 42,4

Investeringsverksamheten -14,3

Finaniseringsverksamheten 5,0

Periodens kassaflöde 33,1
Likvida medel vid årets början 117,5

Likvida medel vid periodens slut 150,6


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		2020		Budget 2020		2019		 Prognos 2020-08-31		2018-12-312				Tabellerna ska naturligtvis anpassas till respektive kund och vad som behöver kommenteras.

		Verksamhetens nettokostnader		-413.3 		-428.8 		-406.3 		-422.9 		-423.5 				Kvalitetssäkring av formler är begränsad så du behöver även kontrollera att uppgifterna som

		Förändring i %, jmf med föregående år		1.7		-5.5 		-4.1 		4.1		ERROR:#VALUE!				räknas fram är rätt!

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		5.6		3.7		2.3		6.1		ERROR:#DIV/0!

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

		Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag %		93.8		99.1		97.3		95.5		103.8



		KONCERN

		Belopp i Mkr		2018-12-31		2017-12-312		Column1

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		103.0		100.2		ERROR:#DIV/0!



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/20		12/31/19		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse		14%		9%		11%		12%

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

		Driftredovisning per nämnd (mkr)		Utfall 2019		Budget 2019		Avvikelse utfall - budget		Prognos		Avvikelse  utfall prognos		Utfall 20182		Column1

		Kommunfullmäktige		-0.4		-0.6		0.2				-0.4		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.9 		-3.0 		0.1				-2.9 		-3.5 

		- Utbildning , kultur och fritid		-91.8 		-90.1 		-1.7 				-91.8 		-93.6 

		- Socialt stöd och omsorg		-185.1 		-162.3 		-22.8 				-185.1 		-170.2 

		- Samhällsbyggnad		-14.7 		-14.7 		0.0				-14.7 		-21.6 

		- Kommunkansli, intern service och integration		-82.3 		-81.4 		-0.9 				-82.3 		-81.5 

		- Kollektivtrafiken		-3.7 		-4.1 		0.4				-3.7 		-3.3 

		- Markförvaltning		1.2		0.2		1.0				1.2

		- Strategisk utveckling		-1.1 		-1.0 		-0.1 				-1.1 		-1.1 

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-0.6 		0.6				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		7.7		-7.7 				0.0

		VDUF		-47.6 		-40.3 		-7.3 		-8.5 		-39.1 		-48.7 

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.4 		-9.4 		0.0		0.0		-9.4 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

		Överförmyndare		-1.0 		-1.0 		0.0		-0.3 		-0.7 		-1.0 

		Revision		-0.6 		-0.6 		0.0		0.0		-0.6 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

		Summa		-439.5 		-401.3 		-38.2 		-32.3 		-407.2 		-425.5 

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2																						Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1																						- Reducering av samtliga realisaionsvinster		0.0

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0																						Reservering av medel  till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		2020-12-31		2018-12-31																				Balanskravsresultat		-19.4

		Löpande verksamheten		42.4		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		-14.3		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		5.0		8.9

		Periodens kassaflöde		33.1		-12.1

		Likvida medel vid årets början		117.5		54.3																				Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Likvida medel vid periodens slut		150.6		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				33.1		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

																																Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.		Utfallet för de senaste fem åren uppgår till 0,1 %.                                                                   Målet bedöms inte som uppnått.

																																Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer 		Upplåningen uppgår till 145 mkr. Skulden är oförändrad jämfört med årets början.                   Målet bedöms som uppnått.

																																Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. pensionsförpliktelser) 		Soliditeten uppgår till 14 %.  Vid senaste årsbokslutet uppgick soliditeten till 9 %. Målet bedöms som uppnått.

																																Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget		Verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram på totalnivå. Negativa avvikelser finns på nämndnivå.                               Målet bedöms vara uppnått. 

																																Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		Kommunens nettokostnad har minskat med 5,7 % samtidigt som skatteintäkter, generella bidrag och utjämning har ökat med 5,9 %.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.10 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 

verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Driftredovisning per nämnd (mkr) Utfall 2020 Budget 2020

Avvikelse 
utfall - budget

Kommunfullmäktige -0,3 -0,5 0,2
Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen -2,5 -2,9 0,4
- Utbildning , kultur och fritid -126,8 -130,0 3,2
- Socialt stöd och omsorg -181,9 -169,8 -12,1 
- Samhällsbyggnad -8,4 -15,2 6,8
- Kommunkansli, intern service och integration -83,4 -86,1 2,7
- Kollektivtrafiken -3,0 -4,1 1,1
- Markförvaltning 0,3 0,2 0,1
- Strategisk utveckling -0,3 -1,0 0,7
- Tillkommunstyrelsens förfogande 0,0 -2,5 2,5
- Anpassningskrav 0,0 -1,2 1,2
VDUF -0,3 -0,8 0,5
Brandkåren Norra Dalarna -9,5 -9,1 -0,4 
Jävsnämnd -0,1 -0,1 0,0
Överförmyndare -1,0 -1,5 0,5
Revision -0,5 -0,6 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0

Summa -417,7 -425,2 7,5


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		2020		Budget 2020		2019		 Prognos 2020-08-31		2018-12-312				Tabellerna ska naturligtvis anpassas till respektive kund och vad som behöver kommenteras.

		Verksamhetens nettokostnader		-413.3 		-428.8 		-406.3 		-422.9 		-423.5 				Kvalitetssäkring av formler är begränsad så du behöver även kontrollera att uppgifterna som

		Förändring i %, jmf med föregående år		1.7		-5.5 		-4.1 		4.1		ERROR:#VALUE!				räknas fram är rätt!

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		5.6		3.7		2.3		6.1		ERROR:#DIV/0!

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

		Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag %		93.8		99.1		97.3		95.5		103.8



		KONCERN

		Belopp i Mkr		2018-12-31		2017-12-312		Column1

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		103.0		100.2		ERROR:#DIV/0!



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/20		12/31/19		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse		14%		9%		11%		12%

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

		Driftredovisning per nämnd (mkr)		Utfall 2020		Budget 2020		Avvikelse utfall - budget		Prognos		Avvikelse  utfall prognos		Utfall 20182		Column1

		Kommunfullmäktige		-0.3		-0.5		0.2				-0.3		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.5 		-2.9 		0.4				-2.5 		-3.5 

		- Utbildning , kultur och fritid		-126.8 		-130.0 		3.2				-126.8 		-93.6 

		- Socialt stöd och omsorg		-181.9 		-169.8 		-12.1 				-181.9 		-170.2 

		- Samhällsbyggnad		-8.4 		-15.2 		6.8				-8.4 		-21.6 

		- Kommunkansli, intern service och integration		-83.4 		-86.1 		2.7				-83.4 		-81.5 

		- Kollektivtrafiken		-3.0 		-4.1 		1.1				-3.0 		-3.3 

		- Markförvaltning		0.3		0.2		0.1				0.3

		- Strategisk utveckling		-0.3 		-1.0 		0.7				-0.3 		-1.1 

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-2.5 		2.5				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		-1.2 		1.2				0.0

		VDUF		-0.3 		-0.8 		0.5		-8.5 		8.2		-48.7 

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.5 		-9.1 		-0.4 		0.0		-9.5 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

		Överförmyndare		-1.0 		-1.5 		0.5		-0.3 		-0.7 		-1.0 

		Revision		-0.5 		-0.6 		0.1		0.0		-0.5 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

		Summa		-417.7 		-425.2 		7.5		-32.3 		-385.4 		-425.5 

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2						 																Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1																						- Reducering av samtliga realisaionsvinster		0.0

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0																						Reservering av medel  till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		2020-12-31		2018-12-31																				Balanskravsresultat		-19.4

		Löpande verksamheten		42.4		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		-14.3		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		5.0		8.9

		Periodens kassaflöde		33.1		-12.1

		Likvida medel vid årets början		117.5		54.3																				Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Likvida medel vid periodens slut		150.6		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				33.1		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

																																Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.		Utfallet för de senaste fem åren uppgår till 0,1 %.                                                                   Målet bedöms inte som uppnått.

																																Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer 		Upplåningen uppgår till 145 mkr. Skulden är oförändrad jämfört med årets början.                   Målet bedöms som uppnått.

																																Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. pensionsförpliktelser) 		Soliditeten uppgår till 14 %.  Vid senaste årsbokslutet uppgick soliditeten till 9 %. Målet bedöms som uppnått.

																																Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget		Verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram på totalnivå. Negativa avvikelser finns på nämndnivå.                               Målet bedöms vara uppnått. 

																																Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		Kommunens nettokostnad har minskat med 5,7 % samtidigt som skatteintäkter, generella bidrag och utjämning har ökat med 5,9 %.







15© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

2. Resultat av granskningen forts.
Även i år finns det negativa avvikelser i jämförelse med budget för vissa verksamheter. I jämförelse med den prognos som lämnades i 

samband med delårsbokslutet har den positiva avvikelsen blivit något lägre. Vi ser det dock som positivt att samtliga verksamheter utom 

Socialt stöd och omsorg redovisar positiva avvikelser mot budget.

Utbildning, kultur och fritid redovisar för perioden ett överskott jämfört med budget på 3,2 mnkr (-1,7 mnkr). Den positiva avvikelsen beror 

främst på ökade statsbidrag, men också på återhållsamhet i inköp av förbrukningsmaterial.  

Socialt stöd och omsorg redovisar för perioden ett underskott jämfört med budget på -12,1 mnkr (-22,8 mkr). Det största underskottet, ca 9,0 

mnkr har uppstått inom Individ- och familjeomsorgen på grund av fler externa placeringar samt ökat ekonomiskt bistånd. Inom äldreomsorgen 

redovisas ett överskott med 2,6 mnkr. Funktionshinderomsorgen redovisar ett underskott med -7,8 mnkr.  

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 6,8 mnkr (0,0 mnkr) jämfört med budget. Överskottet påverkas av ändrade redovisningsprinciper 

för anslutningsavgifter för fibernätet. Årets intäkt uppgår till 4,1 mnkr. Kostnader för vinterväghållning är 2,1 mnkr lägre än budgeterat.

Kommunkansli och intern service redovisar ett överskott mot budget med 2,7 mnkr (-1,0 mnkr). Resultatet påverkas av lägre mediakostnader 

för kommunens fastigheter samt lägre personalkostnader.

Kommunstyrelsens förfogandemedel har för året inte utnyttjats varför budgeterat belopp påverkar årets utfall positivt. 

KS buffert för IFO har inte heller nyttjats varför beloppet påverkat årets utfall positivt

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 

rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.11 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 

samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 

stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 

till.

I budget för 2020 uppgår årligt återkommande investeringsvolym till totalt 2,4 mnkr inom IT och infrastruktur. Utöver detta belopp finns 28,7 

mnkr som inte är fördelade på specifika projekt och som kan fördelas över perioden 2020-2022. Årets investeringar uppgår till 16,7 mnkr 

varav 1,1 mnkr utgör årliga investeringar inom IT och infrastruktur.

Uppställningen visar inte vilka projekt som är färdigställda och vilka projekt som avslutats under året. En beskrivning av större projekt finns 

med kommentarer till budget och utfall. Den finansiering som erhålls i form av bidrag söks i efterhand och bidragen redovisas vid utbetalning 

som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Under 2020 har ca 3,8 mnkr utbetalats i investeringsbidrag.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.12 Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 

koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 

årsredovisningens koncernstruktur: 

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 

redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget förutom för Brandkåren Norra Dalarna där andelen som tas in i 

sammanställda redovisningen utgör 12,6 %.

Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart tagit del av de sammanställda räkenskaperna. 

Det har enligt erhållen rapport inte skett någon förändring av redovisningsprinciper inom dotterföretagen under året. 

Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.



Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 

Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 

received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 

thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia



 

 

Granskningsrapport 2020 
 

 

 Till årsstämman i Vansbro Teknik AB 
Org nr 556821-3663 

 
 

 

 

Granskningsrapport för år 2020 

Vi, av fullmäktige i Vansbro kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Vansbro Teknik 

ABs verksamhet för år 2020.   

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 

och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet.  

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och prövning. 

Utifrån vårt uppdrag och genomförd granskning gör vi följande sammantagna bedömningar 

avseende år 2020:  

Att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt. 

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Att bolagets interna kontroll till övervägande del varit tillräcklig.  

 

Vansbro den dag som framgår av vår signering 

 

_________________   _________________ 

Gösta Lindkvist     Thomas Bajer 

Lekmannarevisor    Lekmannarevisor  
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Protokoll Sida 1 (3) 

2021-04-13  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 56 Ärende KS 2021-00156 

Årsredovisning 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för 2020.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 4 

931 tkr av det ackumulerade underskottet som är hänfört till Vansbro 

stadsnät på grund av synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga 

skälet är att om kommunen hade följt de redovisningsregler, som nu blivit 

tvingande, från början. Hade kommunens resultat varit 4 931 tkr bättre och 

beloppet som skulle återställas varit 4 931kr lägre.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 1 

456 tkr av det ackumulerade underskottet som kvarstår, på grund av 

synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga skälet är att om 

återställningskravet återstår kan kommunen behöva dra ner på verksamheter 

som skulle behöva vara kvar för att långsiktigt minska kostnaderna inom 

IFO 

 

Ärendet 

Kommunen redovisade för 2020 ett positivt resultat på 26,1 mkr, överskottet 

mot budget blev 24,4 mkr eftersom kommunen budgeterat med ett överskott 

på 1,7 mkr. Jämfört med 2019 är resultatet 61,6 mkr bättre. 2019 såldes 

bioenergianläggningen med en reaförlust som försämrade resultatet med 

16,1 mkr.  

Kommunstyrelsens driftverksamheter lämnade ett överskott. Det enda 

förvaltningsområde som avviker negativt mot budget är SSO (Socialt stöd 

och omsorg) där underskottet inom IFO (Individ- och familjeomsorgen) på 9 

mkr förklarar den största delen. Det beror på höga kostnader för placering av 

barn och unga samt vuxnas missbruk och ekonomiskt bistånd. För att möta 

detta har det utarbetats en handlingsplan för att minska dessa kostnader. 

Finansieringen redovisade ett överskott på 17 mkr. Under året minskade 

kommunens skatteintäkter med 9,4 mkr mot budget. För att motverka 

effekterna av pandemin beslutade regeringen om ökade generella bidrag till 

kommunerna, för Vansbros del blev kompensationen 12,9 mkr. Den nya 
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2021-04-13  

   

Kommunstyrelsen   
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inkomstutjämningen ökade kommunens intäkt med 5 mkr mot budget. 

Kommunens kostnad för LSS utjämningen minskade med 4,5 mkr jämfört 

med 2019 och 1,5 mkr jämfört med budget. Andra poster som påverkar 

positivt är schablonintäkter från Migrationsverket som ej fördelats till 

verksamheterna, mindre löneökningar än budgeterat och högre finansiella 

intäkter. 

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 413 mkr, en ökning med 7 mkr 

(1,7 procent) jämfört med året innan. Under 2019 avvecklades dock 

kommanditbolaget som ägde Bäckaskog. Den transaktionen redovisades som 

en finansiell kostnad och som en intäkt för verksamheten. De båda posterna 

redovisades alltså på olika ställen i resultaträkningen.  

 

Verksamhetens nettokostnader blev då 31,1 lägre än de skulle ha varit utan 

denna transaktion under 2019. Verksamhetens nettokostnad utan denna 

transaktion var 437,5 mkr under år 2019 och jämfört med det har 

verksamhetens nettokostnader minskat med 24,2 mkr under år 2020. (5,5 

procent). 

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 och överlämnar 

årsredovisningen till revisorerna. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för 2020.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 4 

931 tkr av det ackumulerade underskottet som är hänfört till Vansbro 

stadsnät på grund av synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga 

skälet är att om kommunen hade följt de redovisningsregler, som nu blivit 

tvingande, från början. Hade kommunens resultat varit 4 931 tkr bättre och 

beloppet som skulle återställas varit 4 931kr lägre.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 1 

456 tkr av det ackumulerade underskottet som kvarstår, på grund av 

synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga skälet är att om 

återställningskravet återstår kan kommunen behöva dra ner på verksamheter 

som skulle behöva vara kvar för att långsiktigt minska kostnaderna inom 

IFO 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-04-06 2021-00156 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Ärendemening 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 och överlämnar årsredovisningen 

till revisorerna. 

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 

för 2020.  

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 4 931 tkr av 

det ackumulerade underskottet som är hänfört till Vansbro stadsnät på grund av 

synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Det synnerliga skälet är att om kommunen hade 

följt de redovisningsregler, som nu blivit tvingande, från början. Hade kommunens 

resultat varit 4 931 tkr bättre och beloppet som skulle återställas varit 4 931kr lägre.  

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte återställa 1 456 tkr av 

det ackumulerade underskottet som kvarstår, på grund av synnerliga skäl enligt KL 11 

kap §13. Det synnerliga skälet är att om återställningskravet återstår kan kommunen 

behöva dra ner på verksamheter som skulle behöva vara kvar för att långsiktigt 

minska kostnaderna inom IFO 

 

Ärendet 

Kommunen redovisade för 2020 ett positivt resultat på 26,1 mkr, överskottet mot 

budget blev 24,4 mkr eftersom kommunen budgeterat med ett överskott på 1,7 mkr. 

Jämfört med 2019 är resultatet 61,6 mkr bättre. 2019 såldes bioenergianläggningen med 

en reaförlust som försämrade resultatet med 16,1 mkr.  

Kommunstyrelsens driftverksamheter lämnade ett överskott. Det enda 

förvaltningsområde som avviker negativt mot budget är SSO (Socialt stöd och omsorg) 

där underskottet inom IFO (Individ- och familjeomsorgen) på 9 mkr förklarar den 

största delen. Det beror på höga kostnader för placering av barn och unga samt vuxnas 

missbruk och ekonomiskt bistånd. För att möta detta har det utarbetats en handlingsplan 

för att minska dessa kostnader. 

Finansieringen redovisade ett överskott på 17 mkr. Under året minskade kommunens 

skatteintäkter med 9,4 mkr mot budget. För att motverka effekterna av pandemin 
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beslutade regeringen om ökade generella bidrag till kommunerna, för Vansbros del blev 

kompensationen 12,9 mkr. Den nya inkomstutjämningen ökade kommunens intäkt med 

5 mkr mot budget. Kommunens kostnad för LSS utjämningen minskade med 4,5 mkr 

jämfört med 2019 och 1,5 mkr jämfört med budget. Andra poster som påverkar positivt 

är schablonintäkter från Migrationsverket som ej fördelats till verksamheterna, mindre 

löneökningar än budgeterat och högre finansiella intäkter. 

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 413 mkr, en ökning med 7 mkr (1,7 procent) 

jämfört med året innan. Under 2019 avvecklades dock kommanditbolaget som ägde 

Bäckaskog. Den transaktionen redovisades som en finansiell kostnad och som en intäkt 

för verksamheten. De båda posterna redovisades alltså på olika ställen i 

resultaträkningen.  

 

Verksamhetens nettokostnader blev då 31,1 lägre än de skulle ha varit utan denna 

transaktion under 2019. Verksamhetens nettokostnad utan denna transaktion var 437,5 

mkr under år 2019 och jämfört med det har verksamhetens nettokostnader minskat med 

24,2 mkr under år 2020. (5,5 procent). 

 

Balanskravsresultat 

Kommunen har sedan tidigare år ett ackumulerat underskott att återställa på 28,8 mkr. 

Årets balanskravsresultat är 26,1 mkr. Av årets resultat kommer 3,5 mkr från Vansbro 

stadsnät vilket minskar balanskravsresultatet.  Balanskravsresultatet exklusive Vansbro 

stadsnät blir då 22,5 mkr. 

På grund av ändrad redovisningsprincip, för att anpassa till gällande rekommendationer, 

avseende anslutningsavgifter kommer resultatet för Vansbro stadsnät att variera över 

tid. Anslutningsavgifterna, som tidigare intäktsförts över de tjugo år som anläggningen 

skrivs av på måste nu intäktsföras i sin helhet det år som anslutningen görs. Eftersom 

intäkterna tidigare fördelades över tid följde de kostnaderna. Med den nya 

redovisningsprincipen kommer intäkterna att variera mycket, medan kostnaderna 

sträcker sig över hela nyttjandeperioden. År med många anslutningar ger ett plusresultat 

medan år då färre anslutningar görs kan ge minusresultat.  

För att detta inte ska påverka kommunens budget, då stadsnätet inte ska 

skattefinansieras, följs resultatet för Vansbro stadsnät upp över tid. För underskott i 

kommunen som beror på stadsnätet kan då synnerliga skäl anses föreligga för att inte 

återställa. På motsvarande sätt kommer plusresultat som kommer från Vansbro fiber 

inte att användas för att återställa underskott.  

Om tidigare anslutningsavgifter hade intäktsförts enligt den nya principen och Vansbro 

stadsnät räknats bort från resultatet för åren fram till och med 2019 hade kommunens 

samlade underskott varit 4,9 mkr mindre. Därför åberopas synnerliga skäl att inte 

återställa 4,9 mkr som kommer av Vansbro stadsnät. Dessa pengar har inte kommit 

kommunens drift under 2020 tillgodo utan det egna kapitalet har ökats med 4,9 mkr.  

Reglerna kring balanskravet utgår från grundtanken att kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet och verksamhet som bedrivs i andra juridiska 

personer. Tanken med balanskravet och reglerna kring återställning av negativa resultat 
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bygger på att varje generation ska bära sina egna kostnader och samtidigt bedriva 

verksamhet på en nivå som ger förutsättningar för en balanserad ekonomi. 

2020 återfinns det största underskottet inom Socialt stöd och omsorg och då speciellt 

inom Individ och familjeomsorgen (IFO). För att minska dessa kostnader måste 

kommunen arbeta långsiktigt. Om återställningskravet återstår kan kommunen behöva 

dra ner på verksamheter som skulle behöva vara kvar för att långsiktigt minska 

kostnaderna inom IFO. Att dra ner på verksamheter skulle kortsiktigt minska 

kostnaderna för kommunen men långsiktigt skulle de inte minska då problematiken 

kring IFO skulle kvarstå. På grund av detta åberopar kommunen även synnerliga skäl att 

inte återställa 1 456 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Vansbro kommuns årsredovisning 2020 

Beslutet expedieras till: 

Revisorerna 

Redovisningsekonom Elenor Andersson 

Controllers Veronica Enström, Elin Israelsson och Marcus Kock 

Ledningsgruppen 
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Året som gått

När jag minns tillbaka på 2020 är det främst en tillvaro 
i ovisshet och frustration över en förändrad vardag, 
många människors hårda slit och sorgen för dem som 
inte fått träffa eller i värsta fall förlorat en anhörig som 
etsat sig fast. Ingenting var sig likt.

Resultatet för 2019 var ett underskott på drygt 35 
miljoner kronor, men då ingick även en reaförlust för 
försäljningen av bioenergianläggningen, en strategiskt 
viktig försäljning. Utan reaförlusten för bioenergi
anläggningen uppgick underskottet till 19,4 miljoner 
kronor och vid ingången till 2020 hade vi ett upparbetat 
underskott på nästan 29 miljoner kronor att återställa.

 Vi gick in det nya året med fullt fokus på att jobba 
med den framtagna åtgärdsplanen för en ekonomi i 
balans. En åtgärdsplan är något som alla kommuner 
med underskott måste ha enligt lag för att återställa 
det negativa resultatet. Anledningen är att kommunen 
ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och inte över
vältra kostnader till kommande generationer. Det har 
inneburit att mycket tid har lagts på uppföljning av 
åtgärdsplanen och att få en långsiktigt hållbar ekonomi.

För en liten kommun som Vansbro är det en utma
ning att samtidigt som man ska återställa ett upp
arbetat underskott kunna göra satsningar eller bedriva 
verksamhet som inte är lagstadgad men som syftar till 
förbättringar. De få satsningar vi har som är förebyg
gande eller skapar mervärde för befolkningen riskerar 
att behöva avvecklas för att resultat ska återställas, 
det blir ett ekorrhjul som aldrig tar slut. Vi behöver 
hitta en kostym som håller på sikt och som gör att vi 
samtidigt uppfattas som en bygd med framtidstro och 
utveckling. Det var även något som jag hade möjlighet 
att förmedla till finansdepartementet i januari då ett 
antal kommuner bjöds in till civilminister Lena Micko 
för samtal om kommunernas utmaningar. Det finns 
ingen enkel lösning men det ska gå!

Under flera år har vi gjort utredningar om hur kom
munen ska kunna genomföra om och utbyggnad av 
särskilda boendeplatser. I slutet av året och strax efter 
årsskiftet 2021 beslutade vi om om och utbyggnad av 
Bäckaskog. Planeringen går nu mot att alla kommunens 
särskilda boendeplatser ska finnas på Bäckaskog och 
trygghetsboenden i de olika kommundelarna. Som en 

del i utbyggnaden planerar även Stiftelsen Vansbrohem 
att bygga seniorboende i DalaJärna.

I början av 2020 beslutade kommunfullmäktige 
om en ny näringslivsstrategi och för att verkställa 
näringslivsstrategin började vi även jobba med olika 
fokusgrupper för att utveckla näringslivsarbetet. 
Främst har vi arbetat med fokusgrupper för besöks
näring, industri och bostäder. En stor efterfrågan på 
arbetskraft finns i kommunen men just nu försvåras 
rekryteringen av att det inte finns tillräckligt många 
bostäder i kommunen att flytta till. Ett arbete pågår 
för att komma igång med nybyggnation av framför 
allt flerfamiljshus i Vansbro. Att vi gör ett gott arbete 
för företagsklimatet ser vi också genom att kommunen 
ligger på plats 35 av 290 i Svenskt Näringslivs rankning, 
en förbättring med 14 placeringar jämfört med 2019. 
Med den placeringen är vi högst rankade av Dalarnas 
kommuner. Det är naturligtvis mycket glädjande och vi 

Stina Munters
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har ett fantastiskt näringsliv i kommunen, rankningar i 
all ära men magkänslan är ändå viktigast och vi känner 
att vi vill och kan göra mer för samverkan och dialog 
med näringslivet. Den svåraste utmaningen är de stora 
infrastrukturfrågorna.

Vi tog ett omtag i fiberutbyggnaden i kommunen 
och nu går det undan. Enligt siffror från Post och 
Telestyrelsen är Vansbro den kommun som ökar 
utbyggnaden av snabbt bredband via fibernätet mest av 
alla kommuner i Dalarna. Andelen hushåll i Vansbro 
kommun med tillgång till bredband med en hastighet 
på 1 Gbit/s ökade med hela 29 procent 2020.

Kommunstyrelsen har håll it workshops med 
ledningen för kommunens skolor i syfte att diskutera 
styrning och roller, det har varit ett utvecklande arbete 
som har gett en gemensam syn på våra olika uppdrag 
och ansvar. Vi fortsätter arbetet under våren med bland 
annat workshops om mål för verksamheten.

Under 2020 blev arbetet med ”vallen” klart, en invall
ning av centrala Vansbro för att klara framtida höga 
vattenflöden. Samtidigt som vallen skyddar, skapar den 
ett fint och mycket populärt gångstråk runt Vansbro.

Runt årsskiftet hade vi landets högsta smittspridning 
per 10 000 invånare och det märktes tydligt hur sårbar 
verksamheten är i en så liten kommun. Coronapande
min har krävt snabba anpassningar av och i verksam
heter och vår personal har gjort ett fantastiskt arbete! 

Strax innan årsskiftet 2020/2021 meddelade Mig
rationsverket att de kommer att lämna både Vansbro 
och Dalarna. Det innebär stora utmaningar i att ställa 
om verksamheter för innevarande år bland annat inom 
förskola och skola men även för Stiftelsen Vansbrohem 
som hyrt ut lägenheter. Men värst är det för dem som 
drabbas av detta vars vardag slås i spillror, ännu ett 
uppbrott och en tillvaro i ovisshet. Jag önskar att 
världen såg annorlunda ut.

Befolkningen minskade med fyra invånare under 
året till 6 801, vilket betyder att vi fortfarande är 
Dalarnas minsta kommun befolkningsmässigt. Men 
här finns massor av skaparkraft och engagemang. Trots 
en oerhört tuff tillvaro för många under det gångna 
året har vi tagit oss igenom en stor kris. Stora delar 
av näringslivet går bra och här finns en efterfrågan 
på arbetskraft, vilket är grunden i ett välfungerande 
samhälle. Vi står inför stora beslut och det krävs mod 
för att komma vidare. 

Tack till alla medborgare, företagare, medarbetare 
och politiker för ert tålamod och engagemang detta år 
då inget blev sig likt. 

 Vi klarar allt, när vi hjälps åt! Det är VI som är 
Vansbro kommun. 

Stina Munters
Kommunstyrelsens ordförande
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                      Måluppfyllelse 

             Kommunfullmäktige har beslutat om strategiska mål i 
den strategiska planen. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
en sammanvägning av måluppfyllelsen för underlig-
gande nämndmål. Nämndmålen mäts med indikatorer 
där varje indikator har en egen målnivå och varje 
nämndmål totalt mäts med en eller � era indikatorer. 

 Färgmarkeringarna anger i vilken grad kommunen 
uppnått målet. 

     Målet är uppnått till 100 % 
  Målet är uppnått till 80–99 % 

     Målet är inte uppnått, resultatet är under 80 % 

Perspektiv Strategiska mål 2020

Medborgare och kunder Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är 
nöjda med kommunens verksamhet

Framtidstro och utveckling Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling

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

Ekonomi Vansbro kommun har en hållbar ekonomi

  I vilken grad kommunen uppnått och bedömt målen 
beskrivs närmare på följande sidor. 

 Av de fyra strategiska målen som mäts i årsredo-
visningen nådde kommunen inget till 100  procent. 
Tre av målen uppnåddes delvis och ett uppnåddes 
inte. Kommunen måste därför förbättra resultaten i 
förhållande till målnivåerna och effektivisera verk-
samheten. Resultatet i HME-enkäten förbättrades 

från index 75 till 77 och måluppfyllelsen inom hållbart 
medarbetarengagemang har ökat för perspektivet 
 medarbetare . När det gäller sjukfrånvaron var det 
inget förvaltningsområde som nådde målet, till stor 
del beroende på pandemin. 
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       Medborgare och kunder 
Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2020

Vansbro kommun är en 
attraktiv och trygg kommun, 
där medborgare och kunder 
är nöjda med kommunens 
verksamhet

Hög måluppfyllelse i skolan Utbildning, kultur och 
fritid

Medborgarna är nöjda med verksamhetens 
bemötande

Utbildning, kultur och 
fritid

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utveckla 
verksamheten på alla nivåer

Utbildning, kultur och 
fritid

Individ- och familjeomsorgen handlägger 
ärenden enligt gällande lagar och författningar

Socialt stöd och omsorg

Äldre och personer med funktionsnedsättning 
tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och infl ytande

Socialt stöd och omsorg

Den enskildes situation förbättras genom kontakt 
med individ- och familjeomsorgen

Socialt stöd och omsorg

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

Socialt stöd och omsorg

Medborgarna är nöjda med verksamhetens 
bemötande

Socialt stöd och omsorg

Deltagarna inom sysselsättningsverksamhet 
enligt socialtjänstlag och LSS är delaktiga i 
verksamheten

Socialt stöd och omsorg

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utveckla 
verksamheten på alla nivåer

Socialt stöd och omsorg

Medborgarna har förtroende för kommunens 
myndighetsutövning

Samhällsbyggnad

Kommunen ger god service och ett gott 
bemötande

Kommunkansli och 
internservice

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utveckla 
verksamheten på alla nivåer

Kommunkansli och 
internservice

 Hög måluppfyllelse i skolan 
 Målet är delvis uppnått. Elevernas måluppfyllelse har 
ökat, med betydligt bättre resultat höstterminen 2020. 
Meritvärdet har ökat från 190,6 vårterminen 2019 
till 228,2 vårterminen 2020. En av klasserna hade ett 
meritvärde på 252,2. 

 Resultaten har även förbättrats i de lägre års-
kurserna. Resultatet för alla årskurser och ämnen 
redovisas i kvalitetsrapporten. De nationella proven 
genomfördes inte våren 2020. 

 I vissa klasser är måluppfyllelsen högre i alla andra 
ämnen än svenska, engelska och matematik. Pojkarna 
tenderar att ha lägre resultat än � ickorna i svenska. 

 Kommunen arbetar övergripande med lärmiljöer, 
det � nns � er behöriga lärare och � er lärare anställs 
istället för elevassistenter. Elevernas kunskaper följs 
upp tre gånger/termin. 

 Skolan har gjort ett arbete för att skapa trygghet 
och studiero i vissa klasser. Ett trygghetsteam med 
specialpedagog, elevcoacher, lärare och kurator har 
arbetat med förebyggande åtgärder. 

 Skolverkets bedömningsstöd är ett verktyg att 
använda både vid bedömning, analys och förslag till 
fortsatt undervisning. 

 På lärcentrum lästes totalt 574 kurser 2020. Av 
dessa � ck 323 godkända betyg. Alla kurser betygsätts 
inte. Lärcentrum har även genomfört 62 upphandlade 
distanskurser 2020. 

 Medborgarna är nöjda med verksamhetens 
bemötande 
 Målet är delvis uppnått. För att nå målet arbetar sko-
lorna med att utveckla samarbetet mellan hem och 
skola. Alla mentorer skickar vecko- eller månadsbrev 
hem till vårdnadshavarna och tidigare år har skolorna 
hållit öppet hus och informationsmöten. Alla vård-
nadshavare erbjuds samtal tillsammans med eleven 
minst två gånger/läsår. Under pandemin har samtalen 
erbjudits digitalt. 

 Målet är att alla vårdnadshavare ska kunna följa elever-
nas kunskapsutveckling i verksamhetens digitala system. 

 Den senaste mätningen är från höstterminen 2018. Ny 
mätning görs via Skolinspektionens enkät våren 2021. 
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  Genom ett systematiskt kvalitetsarbete 
utveckla verksamheten på alla nivåer 
 Målet är delvis uppnått. Systematiskt kvalitetetsarbete 
ingår i de läroplansstyrda verksamheterna och har 
utvecklats med hjälp av Skolverkets projekt Nyanländas 
lärande. Hösten 2020 avslutade Vansbro samarbetet 
med Skolverket i projektet Nyanländas lärande för alla 
utbildningsverksamheter. Ett liknande arbetssätt � nns 
inom kultur och fritid men har inte samma struktu-
rerade upplägg. 

 Individ- och familjeomsorgen handlägger 
ärenden enligt gällande lagar och författningar 
 Målet är delvis uppnått. Målet följs upp kvartalsvis 
genom egenkontroller och målen uppnåddes för alla 
indikatorer utom kvartal 4. 

 Resultatet av egenkontrollen kvartal 4 visade att 
fyra av fem ärenden nådde målet att inleda utredningar 
omgående och att fyra av sex ärenden nådde målet att 
utredningar som rör barn görs snabbt och blir klara 
inom fyra månader. 

 För att nå målet har IFO infört egenkontroller för 
att identi� era och snabbt åtgärda eventuella brister. 
Förste socialsekreterare har även ärendegenomgångar 
varje vecka och ger handledning i utredningsarbetet. 

  Äldre och personer med funktionsnedsättning 
tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och infl ytande 
 Resultatet avser funktionshinderomsorgen. 

 Målet är delvis uppnått. Målet har varit att alla bru-
kare ska ha en individuell genomförandeplan. För att 
nå målet har verksamheten infört nya rutiner och haft 
information och genomgång av genomförandeplaner 
på arbetsplatsmöten. 

   Den enskildes situation förbättras genom 
kontakt med individ- och familjeomsorgen 
 Målet är uppnått. Indikatorn mäts genom en brukar-
undersökning där svarsfrekvensen var mycket låg. För 
att nå målet har IFO haft utbildning för personal och 
infört tidiga insatser enligt metoden Signs of safety, 
rekryterat ny kompetens för förebyggande arbete inom 
missbruk och intensi� erat samverkan med andra myn-
digheter för personer med ekonomiskt bistånd. 

  Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda 
med hemtjänst och särskilt boende 
 Målet är uppnått. Det som gjorts för att nå målet är 
bland annat arbetet med kontaktmannaskap och kon-
takten mellan kontaktperson, brukare och anhörig, 
samt värdegrundsarbete. 

  Medborgaren är nöjd med verksamhetens 
bemötande 
 Målet uppnåddes delvis. Indikatorn mäts genom en 
brukarundersökning där svarsfrekvensen var mycket 
låg. Kommunen har under 2020 fått klagomål/syn-
punkter på bemötande men även många positiva 
återkopplingar från klienter vid möten och telefon-
kontakter. Inom individ- och familjeomsorgen har ett 
värdegrundsarbete påbörjats för att förankra ett tydligt 
medborgarperspektiv. Arbetet ska bli klart innan som-
maren 2021. 

   Deltagarna inom sysselsättningsverksam-
het enligt socialtjänstlag och LSS är delaktiga i 
verksamheten 
 Målet uppnåddes delvis. Indikatorn mäts genom en 
enkät bland deltagarna där svarsfrekvensen var låg på 
grund av pandemin, då deltagare valt att inte komma 
till verksamheten. Det som gjorts för att nå målet är 
värdegrundsarbete och genomförandeplaner. 

  Genom ett systematiskt kvalitetsarbete 
utveckla verksamheten på alla nivåer 
 Målet är delvis uppnått. För att nå målet har förvalt-
ningsområdet kartlagt sina arbetsprocesser. Rutiner 
för hantering av avvikelser håller på att ses över och 
revideras. Inom bland annat individ- och familjeomsor-
gen har egenkontroller kommit igång. En plan � nns 
för att med stöd av Stratsys modul för systematiskt 
kvalitetsarbete få en tydlig struktur för det systema-
tiska kvalitetsarbetet och framtagning av rapporter 
till kommunstyrelsen. Införande av Stratsysmodulen 
pågår fram till sommaren 2021. 

   Medborgarna har förtroende för kommunens 
myndighetsutövning 
 Målet är delvis uppnått. På grund av resursbrist och 
� er bygglovsärenden har handläggningstiderna ökat 
inom plan- och byggenheten. De � esta ärenden har 
ändå hanterats inom handläggningstiden tio veckor 
enligt plan- och bygglagen. 

 Hösten 2020 anlitade plan- och byggenheten en 
bygglovskonsult som resursförstärkning för att klara 
ärenden och handläggningstider. Inför 2021 har en till 
byggnadsinspektör rekryterats. 

 Miljökontoret hanterade alla ärenden inom tids-
ramen. I vissa ärenden har sökande valt att vänta med 
sina ärenden. 
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  Kommunen ger god service och ett gott 
be mötande 
 Målet är uppnått. Indikatorerna mäts via en service-
mätning en gång per år. Resultaten visar kommunens 
totala resultat. 

 Gott bemötande vid kontakt med kommunen via 
telefon var på samma nivå som 2019, där 96 procent 
bedöms få ett mycket gott eller gott bemötande i telefon. 

 Tidigare mättes andelen som � ck svar på e-post 
inom två arbetsdagar, där är måttet numera en dag. 
Kommunens resultat vid svar på e-post visar att 
93 procent av e-postsvaren i mätningen gavs inom ett 
dygn. Svarskvaliteten på e-post har också ökat. 

   Genom ett systematiskt kvalitetsarbete 
utveckla verksamheten på alla nivåer 
 Målet är inte uppnått. Arbetet med att säkerställa orga-
nisationens uppdrag enligt både lagar och kundöver-
enskommelser har tagits till en högre nivå. Det behövs 
dock mer dokumentation och fastställande av rutiner 
för att nå målet. 

       Framtidstro och utveckling 
Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2020

Vansbro kommun skapar 
förutsättningar för en hållbar 
och positiv utveckling

Ger elever goda förutsättningar till fortsatt 
arbete och/eller studier

Utbildning, kultur och 
fritid

Främja föreningsliv och folkhälsa Utbildning, kultur och 
fritid

Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Utbildning, kultur och 
fritid

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Utbildning, kultur och 
fritid

Människors arbetsförmåga, resurser och möjlig-
heter till egen försörjning främjas och utvecklas

Socialt stöd och omsorg

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Socialt stöd och omsorg

Ger goda förutsättningar för näringslivet att 
etableras och utvecklas

Samhällsbyggnad

Öka attraktiva boendemiljöer Samhällsbyggnad

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Samhällsbyggnad

Främja föreningsliv och folkhälsa Kommunkansli och 
internservice

Långsiktig hållbarhet Kommunkansli och 
internservice

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Kommunkansli och 
internservice

Kommunens lokaler ska utnyttjas eff ektivt av de 
egna verksamheterna

Kommunkansli och 
internservice

Kommunens verksamheter ska få ett gott stöd 
av servicefunktionerna

Kommunkansli och 
internservice

            Ger elever goda förutsättningar till fortsatt 
arbete och/eller studier  
 Målet är delvis uppnått. Detta på grund av bristen på 
legitimerade lärare inom fritidshem. 

 Skolan har stärkt sitt fokus på elevernas kunskaps-
utveckling, med analyser vid försämrad kunskaps-
utveckling. Uppföljning görs var sjätte vecka i varje 
klass, med fokus på lärmiljöer och undervisningssätt. 

 Alla undervisande lärare bedömer hur långt eleven 
har nått i sin kunskapsutveckling i verktyget IST/Dexter 
vid varje terminsslut. 

 Skolan har under året skapat ämnesgrupper för 
pedagogiska diskussioner kring ämnet, dess utveckling 
och vad som kan förändras i undervisningen. 

 De � esta av Smedbergsskolans elever går vidare till 
en gymnasieutbildning eller liknande. Meritvärdet 
behöver öka för att öka elevernas valmöjligheter till 
fortsatta studier. 

 Skolan har anställt lärare under utbildning för att 
uppnå egen lärarförsörjning. Det är fortsatt brist på 
ämnesbehöriga lärare på alla utbildningsnivåer. 
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 Nederborgsskolan F–3 hade 100  procent behörig 
personal vid 2020 års slut. 

    Främja föreningsliv och folkhälsa 
 Målet är delvis uppnått. Det var lika många föreningar 
som � ck bidrag som 2019. Året har haft utmaningar som 
påverkat föreningarnas möjligheter att ha verksamhet 
och folkhälsan. 

   Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar 
 Målet är delvis uppnått. Andelen behöriga förskollärare 
var ungefär som förra året. 

 Antalet inskrivna barn i fritidshem var ungefär 
lika som förra året. Personalens utbildningsnivå på 
fritidshemmen är låg. 

 Inom ramen för samverkan mellan skola och social-
tjänst � nns fyra handledare inom föräldrautbildningen 
ABC (Alla barn i centrum), utbildningen har pausats 
under pandemin. Det kan leda till att � er barn och 
deras vårdnadshavare behöver andra former av stöd. 

     Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
 Målet är delvis uppnått. Skolorna har fått mer digital 
utrustning men behovet är inte fyllt än. 

 Flera av de digitala stödsystemen lever inte upp till 
kraven, utan är svårarbetade och bidrar till merarbete 
istället för stöd. 

 Alla elever från årskurs 6 och uppåt har en egen 
enhet. I nästan alla klassrum � nns projektorer i taket. 
Inför digitaliseringen av de nationella proven behöver 
vissa programvaror uppdateras. 

 Uppkopplingsmöjligheterna är goda och har förbätt-
rats de senaste åren. 

 De program som � nns för planering och uppföljning 
av elevernas utveckling och kunskaper behöver bytas ut. 

     Människors arbetsförmåga, resurser och möj-
ligheter till egen försörjning främjas och utvecklas 
 Målet är uppnått. Det som gjorts för att nå målet är 
bland annat intensi� erat arbete med att stödja klienter 
att komma till rätt försörjning. Samarbetet mellan 
individ- och familjeomsorgen och aktivitetscentrum 
har fortsatt öka 2020 genom att aktivitetscentrum 
tillhandahåller några platser för de personer som ska 
få kompetensutveckling. Samverkan med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och regionen i EDI, 
”En dörr in”, har förbättrats. 

 Inom aktivitetscentrum har � era personer fått stöd 
och kunnat gå vidare till en annan arbetsgivare. 

 Vansbro, Malung-Sälen och Arbetsförmedlingen har 
tecknat en ny överenskommelse om Duna-samverkan 
(Delegationen för unga och nyanlända). Syftet med 
överenskommelsen är att långsiktigt och varaktigt 
minska ungas och nyanländas arbetslöshet. 

   Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
 Målet uppnåddes inte. Fjärrtillsyn via nattkamera i 
ordinärt boende kan erbjudas dem som enbart beviljats 
insatsen tillsyn. Vanligast är att personer har tillsyn 
beviljad i kombination med ett toalettbesök eller annan 
insats och då behöver insatsen ändå utföras genom 
fysiskt besök. För att tillvarata digitaliseringens möj-
ligheter behövs en ökad samsyn inom verksamheten 
om syftet och nyttan för den enskilde, och att det � nns 
en hållbar ekonomi för � er kameror. Varje ny fjärr-
tillsynskamera innebär en ökad kostnad. 

 Införande av tillsyn nattetid via kamera på särskilt 
boende visade sig vara en kostnad som översteg 
gränsvärdet för direktupphandling. Med anledning 
av pandemin har kommunen inte kunnat påbörja 
upphandlingen. 

   Ger goda förutsättningar för näringslivet att 
etableras och utvecklas 
 Målet är uppnått. Vansbro kommun rankas på plats 35 
av Sveriges kommuner i Svenskt Näringslivs rankning 
av attraktivt företagsklimat. Det var en förbättring 
med 14 platser mot 2019. 

 Samhällsbyggnad arbetar tillsammans med närings-
livsfunktionen för att bättre kunna möta företagarnas 
behov, men resursbrist under 2020 har lett till sämre 
information och längre hantering av ärenden. 

 Vansbro kommun har antagit en ny bredbandsstra-
tegi och handlingsplan för åren 2020–2025. Handlings-
planen beslutas årligen av kommunstyrelsen. Strategin 
har satt mål om en utbyggnadstakt med över 90 procent 
bredbandstäckning år 2025. Utbyggnadstakten behöver 
öka för att klara målet. 

 Utbildningen i plan- och bygglagen (PBL) och 
strandskydd är inte genomförd. Utbildningar under 
hösten har hållits digitalt och därmed kostnadseffek-
tivt. Behovsutredning och kompetensförsörjningsplan 
ska utarbetas kommande år. 

   Öka attraktiva boendemiljöer 
 Målet är delvis uppnått. Arbetet med belysningsplan 
ska inledas 2021. 

 Ett arbete med översyn och eventuell revidering av 
Vansbro kommuns gång- och cykelvägsplan har inletts. 

 Förvaltningen har haft åtta klagomål på snöröjning 
2020 vilket är bättre än förväntat, men realistiskt då 
det varit en snöfattig vinter. 

 Förvaltningen har 26 pågående tillsynsärenden, 
varav tre ärenden om ovårdad fastighet har hanterats 
2020. Arbetet med fysisk planering ska utökas och 
plansamordnaren har tilldelats resurser för fortsatt 
planarbete för bland annat bostäder, handel och 
industri. 
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     Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
 Målet är uppnått. Plan- och byggenheten och miljö-
kontoret signerar alla delegationsbeslut digitalt. Plan- 
och bygg enheten har idag e-tjänster för ansökan av 
anmälningar och bygglov. 

 Plan- och byggenhetens system för ärendehantering 
och administration ska också ses över och vidareut-
vecklas. 

     Främja föreningsliv och folkhälsa 
 Målet är delvis uppnått. Antalet föreningar som får 
föreningsbidrag utbetalt via kommunkansliet har 
minskat eftersom färre föreningar sökt bidrag. Bidrag 
som omfattas är driftbidrag, administrationsbidrag 
och aktivitetsbidrag. 

   Långsiktig hållbarhet 
 Målet är delvis uppnått. Under året har kommunen  
arbetat för att minska matsvinnet. Matsvinnet mäts 
på både Smedbergsskolan och Myrbackaskolan för 
att följa utvecklingen. Matsvinnet mättes inte 2019, 
vilket gör att målet inte kan jämföras med 2019. Inköp 
av ekologiska livsmedel har minskat med 1  procent 
gentemot 2019. Inköpen av närproducerade råvaror 
har fått ökat fokus. 

 Inom kommunkansliet � nns tre indikatorer som 
mäter långsiktig hållbarhet, två av indikatorerna 
(papper sutskrifter och returnering av datorer och 
plattor) nådde målet. 

 Andelen telefoner som återvinns för återbruk har 
minskat, kommunen behöver se över rutiner för han-
teringen av telefoner. 

   Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
 Målet är inte uppnått. Indikatorn kan i nuläget inte mätas. 

   Kommunens lokaler ska utnyttjas eff ektivt av 
de egna verksamheterna 
 Målet är inte uppnått. Det saknas en modell för att 
följa upp lokaleffektiviteten, kommunen har därför inte 
kunnat utvärdera nyckeltal för antal elever per kvm och 
minskningen av yta för administrativ personal. Målet 
att minska elanvändningen nåddes till hälften, vilket 
är positivt med hänsyn till att kommunen inte infört 
så kallade gröna hyresavtal. 

     Kommunens verksamheter ska få ett gott stöd 
av servicefunktionerna 
 Målet är delvis uppnått. Kommunen har genomfört 
mätningen Chefoskopet och tagit fram en handlings-
plan. På grund av pandemin har genomförandet pausats 
men fortsätter 2021. Alla arbetsorder och felanmäl-
ningar till internservice återkopplas nu till kund om 
att ärendet är mottaget och när det ska utföras. En 
inventering av kundöverenskommelser har gjorts för 
att säkerställa leverans till kund. 

       Medarbetare 
Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2020

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

Hållbart medarbetarengagemang Utbildning, kultur och 
fritid

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Utbildning, kultur och 
fritid

Hållbart medarbetarengagemang Socialt stöd och omsorg

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Socialt stöd och omsorg

Hållbart medarbetarengagemang Samhällsbyggnad

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Samhällsbyggnad

Hållbart medarbetarengagemang Kommunkansli och 
internservice

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Kommunkansli och 
internservice

        Hållbart medarbetarengagemang 

     Utbildning, kultur och fritid 
 Målet är uppnått. HME-enkäten visar att medarbe-
tarna känner motivation för arbetet och är nöjda med 
ledarskapet, men att det � nns behov av att arbeta mer 

med styrningen, tydliggöra målen. Verksamheten ska 
ta fram en handlingsplan inför år 2021. 

   Socialt stöd och omsorg 
 Målet är uppnått totalt, även om målvärdet inte upp-
nåddes på varje delfråga. 
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 För att nå målet har varje arbetsplats tagit fram 
en handlingsplan utifrån föregående års resultat. 
Handlingsplanen har omfattat åtgärder för de områden 
som arbetsplatsen behöver utveckla och förbättra. 
Utvecklings- och förbättringsområden samt åtgärder 
i handlingsplanerna varierar från arbetsplats till 
arbetsplats. 

   Samhällsbyggnad 
 Målet är uppnått. 2020 var ett år med hög belastning 
på förvaltningsområdet samhällsbyggnad med lång-
tidssjukskrivningar. Fler bygglovsärenden och mer 
myndighetsutövning parallellt med ett stort behov av 
fysisk planering och brist på planlagd mark för handel, 
industri och bostäder. Även inom Vansbro Stadsnät och 
bostadsanpassning har arbetsbelastningen varit hög. 

 Kopplat till kommande utmaningar har samhälls-
byggnad gjort en organisationsförändring för att klara 
behoven av resurser och kompetens. Parallellt för kom-
munen dialoger med andra kommuner om samverkan 
och samarbete. 

 Medarbetarna anser trots stora utmaningar att 
arbetsmiljön är bra, men att verksamheten måste 
tydliggöra sina mål och hur de ska följas upp. 

     Kommunkansli och internservice 
 Målet är delvis uppnått. Arbetet med att utveckla 
organisationen och öka kompetensen har skett inom 
främst lokalvård, vaktmästeri och fastighetsenheterna. 
Verksamheten har även tydliggjort vilka arbetsuppgif-
ter som ska prioriteras för kunderna. Arbetet fortsätter 
under 2021 med kostenheten och för att nå målet för 
hela internservice. För kommunkansli minskade index 
för hållbart medarbetarengagemang (HME) jämfört 
med 2019 och var under målnivån. Förbättringar behövs 
och har påbörjats för respektive verksamhet. 

      Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro 

     Utbildning, kultur och fritid 
 Målet är inte uppnått. Sjuktalet har inte ökat markant 
av coronapandemin utan sjukfrånvaron är hög på 
grund av några långtidssjukskrivningar. 

 De hårdare restriktionerna utifrån pandemin har 
gett viss oro för sjukdom och hur medarbetare ska 
förhålla sig till symtom. Därför har det varit mycket 
kortare sjukfrånvaro då medarbetare varit hemma 
vid minsta symtom. Pandemin har även orsakat några 
längre sjukskrivningar. 

 Pandemin har tvingat fram förändrade arbetssätt 
med växling mellan arbete hemma och på arbetsplatsen. 

   Socialt stöd och omsorg 
 Målet är inte uppnått. Sjukfrånvaron ökade kraftigt 
under året. Den största bidragande orsaken är pande-
min och de rutiner och allmänna råd för personal som 
� nns kring pandemin. För vård- och omsorgspersonal 
har det inneburit att stanna hemma vid in� uensa-
liknande symtom, samt väntetid för provtagning och 
provsvar. 

   Samhällsbyggnad 
 Målet är inte uppnått. Förvaltningsområdet har haft 
långtidssjukskrivningar som bidragit till hög sjukfrån-
varo totalt. En handlingsplan är framtagen och bedöm-
ningen är att personal kommer att återgå i tjänst 2021. 

   Kommunkansli och internservice 
 Sjukfrånvaron ökade 2020, främst beroende på pan-
demin. På internservice har det varit hög korttidsfrån-
varo. Flera långtidssjukskrivningar på alla enheter har 
bidragit till att målet inte har nåtts. 
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       Ekonomi 
Strategiska mål Nämndmål 2020

Vansbro kommun har en 
hållbar ekonomi

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara minst 
1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning

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

Soliditeten  1

  Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är fi nansierade med eget 
kapital. De tillgångar som inte är fi nansierade med eget kapital fi nansieras 
med lån.  ska åtminstone bibehållas (inklusive pensionsförpliktelser)

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram

Nettokostnadsavvikelse förskola inklusive öppen förskola, mkr

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, inklusive öppen fritidsverksamhet, mkr

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, mkr

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, mkr

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, mkr

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, mkr

1 Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är fi nansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är fi nansierade med 
eget kapital fi nansieras med lån.

            Målet uppnåddes inte. Kommunens samlade resul-
tat för de senaste fem åren är +1,9 mkr, vilket motsvarar 
0,1  procent av skatteintäkter och utjämningssystem. 
Detta är exklusive försäljningen av bioenergianlägg-
ningen under 2019 som försämrade resultatet med 
16,1 mkr och var en extraordinär händelse. 

   Målet är uppnått. Lånen uppgick till 145 mkr vid 
årets början och vid årets slut, kommunen har inte 
tagit några nya lån under året. Årets investeringar 
på 16,7 mkr � nansierades av årets resultat och årets 
avskrivningar. Själv� nansieringsgraden av årets inves-
teringar var 240 procent. Vid en själv� nansieringsgrad 
på 100 procent är årets investeringar lika stora som årets 
resultat plus årets avskrivningar. 

   Målet är uppnått. Soliditeten inklusive kommun-
ens pensionsåtaganden ökade från 9 procent för 2019 
till 14  procent 2020. Utan pensionsåtagandena har 
soliditeten ökat från 38 till 40 procent. Årets ingående 
balanser för eget kapital har räknats om på grund av 
byte av redovisningsprincip, vilket beskrivs närmare i 
avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning, under rubriken Balansräkning. Det betyder 
att jämförelsesiffrorna för 2019 har räknats om. 

     Målet uppnåddes då kommunen hållit sin budget-
ram. I verksamheten � nns dock � era överskott som inte 
beror på att kommunen vidtagit åtgärder. Samhälls-
byggnads överskott på 6,8  mkr förklaras till största 
delen av ändrade redovisningsregler för � ber samt 
minskad snöröjning, kollektivtra� ken understeg budget 

med 1 mkr och KS medel till förfogande lämnade ett 
plus på 2,5 mkr. Utan överskott på dessa poster hade 
verksamheten inte hållit budgetram och inte nått målet. 

     Nettokostnadsskillnader 
 Dessa avser 2019 års skillnad mellan kommunens netto-
kostnader och referenskostnaden 

    Referenskostnaden är den beräknade kostnaden 
utifrån kommunens storlek och förutsättningar, och 
används i statens beräkningar av kostnadsutjämnings-
bidrag.  och ingår inte i bedömningen av de � nansiella 
målen för 2020. 

   Nettokostnaden för förskola inklusive öppen för-
skola var 4 mkr lägre än referenskostnaden. 

     Nettokostnaden för fritidshem, inklusive öppen 
fritidsverksamhet, var 3 mkr lägre. 

     Nettokostnaden för grundskola F–9 var 4 mkr lägre. 

     Nettokostnaden för gymnasieskolan var 6 mkr högre. 

   Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg var 
15 mkr högre. 

     Nettokostnaden för äldreomsorg var 3 mkr högre.            
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                      Vart gick skattepengarna? 

       Härifrån fi ck kommunen sina pengar 2020 

80 % Skatter och generella statsbidrag 

12 % Riktade statsbidrag 

8 % Avgifter och ersättningar som 
kommunen får för den service 
kommunen erbjuder

 Och 100 kr i skatt till kommunen användes under 2020 så här 

43,55 kronor
Socialt stöd och 
omsorg

30,36 kronor
Utbildning, kultur 
och fritid

0,07 kronor Västerdalarnas utbildningsförbund 
0,13 kronor Revisorer

0,47 kronor Kommunfullmäktige
  0,53 kronor Kommunstyrelsen

0,72 kronor Kollektivtrafi k
1,94 kronor Samhällsbyggnad

2,27 kronor Brandkåren Norra Dalarna
        19,96 kronor Kommunkansli och intern service 

   Nettokostnad per invånare         

Socialt stöd 

och omsorg

26 748 kr
Brandkåren 

Norra Dalarna

1 397 kr
Utbildning, kultur 

och fritid

18 647 kr

Kollektivtrafi k

442 kr

Kommunkansli 

och intern service

12 259 kr

Kommunstyrelsen

323 kr
Västerdalarnas 

utbildningsförbund

41 kr
Kommunfullmäktige

288 kr

Samhällsbyggnad

1 189 kr

Revisorer

79 kr
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Översikt över verksamhetens  
utveckling
Finansiella nyckeltal
(tkr om inget annat anges) 2016 2017 2018 2019 2020

Koncernen          
Årets resultat 10 856 – 462 – 7 874 – 34 291 25 510

Nettokostnad i procent av skatteintäkter 96 % 100 % 102 % 97 % 93 %

Nettokostnad i procent av skatteintäkter  

exklusive Bäckaskog    104 %  

Nettokostnadsandel 97 % 100 % 102 % 104 % 94 %

Soliditet 29 % 32 % 30 % 26 % 27 %

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 10 % 12 % 11 % 9 % 11 %

Investeringar 33 838 57 490 51 951 51 711 37 398

Eget kapital 250 073 249 959 242 085 207 794 233 304 

      

Kommunen      

Antal invånare 31 december 6 884 6 836 6 807 6 805 6 801

Årets resultat 6 877 – 2 627 – 9 146 – 35 430  26 135 

Att återställa enligt balanskravet – 3 674 9 395 28 838 – 

Nettokostnad i procent av skatteintäkter 98 % 101 % 103 % 97 % 94 %

Nettokostnad i procent av skatteintäkter  

exklusive Bäckaskog – – – 105 %  

Verksamhetens nettokostnader – 392 974 – 411 464 – 419 186 – 406 335 – 413 336 

Skatteintäkter 399 513 407 999 407 936 417 355 440 847

Investeringar 20 118 25 663 31 532 33 694 16 720

Finansiella kostnader – 5 274 – 2 200 – 1 842 – 33 378 – 2 659

Finansiella intäkter 5 612 3 038 3 946 2 992 1 283

Omsättningstillgångar per invånare 36 14 13 23 28 

Likvida medel 185 860 53 348 42 205 117 481 150 613

Anläggningstillgångar per invånare 53 59 61 48 48 

Totala tillgångar per invånare 89 74 74 70 76 

Låneskuld 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 

Låneskuld per invånare 21 21 21 21 21 

Eget kapital per invånare 33 33 32 27 31 

Soliditet i procent 37 45 43 38 40 

Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande 11 14 13 9 14 

Antal årsarbetare 620 606 573 565 591 

Frisktal i procent 94 % 93 % 93 % 92 % 89 %

Hållbart medarbetarengagemang (HME), index  74 74 75 77
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Skattesats
2016 2017 2018 2019 2020

Vansbro kommun 22,77 22,77 22,30 22,30 22,30 

Landstingsskatt 11,16 11,16 11,63 11,63 11,63 

Begravningsavgift 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25 

Summa 34,28 34,28 34,28 34,18 34,18

Mandatfördelning
2015–2018 2019–2022

Centerpartiet 11 8

Socialdemokraterna 10 8

Kristdemokraterna 3 4

Moderaterna 1 3

Landsbygdspartiert oberoende – 3

Vänsterpartiet 2 2

Kommunpartiet 2 2

Sverigedemokraterna 1 1

Folkpartiet/Liberalerna 1 –

 31 31
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                      Den kommunala koncernen 

       Sedan årsskiftet 2010/2011 har Vansbro kommun en 
alternativ politisk organisation, vilket innebär att 
det bara � nns den obligatoriska valnämnden och en 
jävsnämnd förutom kommunstyrelsen som ansvarar 
för alla verksamhetsområden. 

   Kommunstyrelsen har fyra utskott: 
•   Leva och bo 
•  Utbildning och arbete 
•  Omsorg 
•  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

       Kommunförvaltningens organisation 
 Förvaltningsorganisationen består av fyra förvalt-
ningsområden: socialt stöd och omsorg, utbildning, 
kultur och fritid, samhällsbyggnad och kommunkansli 
och intern service.           

Kommunfullmäktige
31 ledamöter

Revision

Valnämnd

Överförmyndare

Jävsnämnd
5 ledamöter/5 ersättare

Tillfälliga beredningar

Tillfälliga beredningar

Demokrati beredningen

Kommunstyrelsen
11 ledamöter/11 ersättare

Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Hälso- och sjukvård
Sysselsättningsåtgärder
Integration

Socialt stöd och omsorg

Gata och park
Miljöenhet
Plan- och byggenhet
Sotning
Bostadsanpassning
Vansbro fi ber
Markförvaltning
Kollektivtrafi k

Samhällsbyggnad

För- och grundskola
Fritidsgård
Simhall och gym
Bibliotek och kultur
Vansbro utbildningscenter
Lärcentrum

Utbildning, kultur och fritid

Näringsliv, utveckling, 
föreningsbidrag
Turism
Kommunkansli
Fastighetsförvaltning
Lokalvård
Vaktmästeri
Kost

Kommunkansli och intern service

Vansbro teknik AB
100 %

Dala Vatten och 
Avfall AB

25 %

Brandkåren
 Norra Dalarna

20 %

Stiftelsen
Vansbrohem

100 %
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning
Året präglades till stor del av osäkerhet kring pande
min. Utvecklingen och påverkan på samhället och hela 
världen kunde ingen förutse vid årets början. Arbets
marknaden var stark vid ingången av 2020, trots att den 
positiva utveckling som pågått i några år hade brutits. 
Från 6,8 procent vid årets början ökade arbetslösheten 
till 8,3 procent vid årets slut. Det är rimligt att anta 
att arbetslösheten kommer att minska markant när 
återhämtningen tar fart igen. De sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin är hotell, restaurang och trans
port. Startsträckorna för återstart är inte är så långa i 
dessa branscher och de sysselsätter dessutom grupper 
som har en svagare ställning på arbetsmarknaden och 
där arbetslösheten ökat mest.

I Vansbro kommun var arbetslösheten 5,5 procent 
vid årets slut, en ökning med 0,8 procentenheter. Vans
bro klarade sig bättre än riket i snitt och sammantaget 
klarade näringslivet i kommunen pandemiåret 2020 på 
ett bra sätt.

Pandemin och ekonomin
När pandemin slog till i början av året drabbade det 
företag och branscher väldigt olika även om de flesta 
branscher påverkades i början, då allt hände på kort 
tid. De branscher som drabbades mest var sådana som 
har mycket kundkontakt. Besöksnäring, restauranger, 
vissa butiker men även industriföretag som fick svårt 
att få sina leveranser och där deras kunder tryckte på 
pausknappen för nya order. Andra företag gick snarare 
bättre då konsumenternas köpmönster ändrade sig. 
Byggbranschen, företag som säljer varor till den, färdig
lagad mat för uppvärmning i hemmen samt ehandel 
gick bra. ”Hemester” (att semestra hemma) och att 
jobba hemifrån gav effekter som Vansbros företag 
också drabbades av eller drog nytta av.

När sommaren kom var smittspridningen ganska låg 
och svenskarna semestrade i Sverige. Besöksnäringen 
och handeln fick ett kort uppsving som betydde att 
många drabbade företag kunde fylla på kassan igen. 
Hösten innebar tyvärr en ny våg av ökad smitt spridning 
och de drabbade företagen var tillbaka i krisläge. 
Tillverkningsindustrin kom ganska snart tillbaka till 
relativt normala nivåer även om vissa företag har haft 
det svårare än andra.

Skatteintäkter och BNP-utveckling
SKR:s prognos för BNPtillväxten för året var 1,3 pro
cent, en försvagning jämfört med tidigare år. Efter 
det andra kvartalets stora ras av BNP som en följd av 
pandemin, kom en kraftig rekyl uppåt under det tredje 
kvartalet. Det dramatiska året avslutades lugnare när 
BNP sjönk marginellt under det fjärde kvartalet. För 
hela året sjönk BNP med 3,1 procent. Det betyder att 
antalet arbetade timmar har minskat med 3,9 procent i 
hela riket, och som en följd även kommunernas skatte
intäkter. För Vansbros del minskade skatteintäkterna 
med 9,4 mkr mot budget. Regeringen har under året 
ökat de generella bidragen till kommunerna och för 
Vansbros del blev kompensationen 12,9 mkr.

Antalet sysselsatta har inte minskat lika mycket som 
antalet arbetade timmar. I hög grad har systemet för 
korttidspermittering bidragit till nedgången i arbetstid. 
Det ska dock inte ses som något negativt då systemet 
anses vara en av de mest betydelsefulla krisåtgärderna.

Vansbro blev en vinnare i det nya kostnadsutjäm
ningssystemet som infördes vid årsskiftet, kommunens 
intäkter från utjämningssystemen ökade totalt med 
4,4  mkr jämfört med budget. Genom ett långsiktigt 
arbete inom LSS har kommunen minskat det bidrag 
kommunen får betala till andra kommuner i utjäm
ningssystemet. Från att ha betalat 14,7 mkr 2017, får 
kommunen tillbaka medel via utjämningssystemet 
2021. Kostnaden för 2020 uppgick till 8,3  mkr mot 
budgeterade 9,8 mkr.
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Ny bredbandsstrategi och gott företagsklimat
Under året antog Vansbro en ny bredbandsstrategi 
för åren 2020–2025. Vid den senaste mätningen hade 
58 procent i kommunen tillgång till uppkoppling med 
100 Mbit/s och det nya målet är att 96 procent ska ha 
denna hastighet år 2025. Pandemin har visat sam hället 
vilka möjligheter, men även utmaningar, som finns för 
distansarbete och möjlighet till bra uppkoppling är 
en förutsättning för att vara konkurrenskraftig som 
kommun i framtiden.

Vansbro kommun har Dalarnas bästa företags
klimat. I riket placerade sig kommunen på 35:e plats, 
en förbättring med 14 placeringar sedan 2019. 2006 
hamnade kommunen på plats 274 i Svenskt Näringslivs 
rankning. Kommunen påbörjade då ett gemensamt 
arbete med näringslivet för att göra Vansbro till en 
attraktiv kommun att starta och driva företag i.

Åtgärdsplan för besparingar
Kommunen har under året arbetat med åtgärds planen 
som fullmäktige beslutat om. Planen består av 92 
åtgärder.

37 åtgärder avslutades och gav den planerade effekten. 
Den ursprungliga besparingen för dessa var beräknad 
till 21,5 mkr och den uppnådda besparingen för hela 
året blev 32,6 mkr. En förklaring till att be sparingen 
blev högre, är att besparingen för Handlingsplan IFO 
blev 8,5 mkr istället för beräknade 5 mkr. Åtgärden 
att minska personalkostnaden med mot svarande 25 
heltidstjänster beräknades från början spara 5,2 mkr, 
men besparingen blev i slutändan 13,1 mkr.

Den totala ursprungliga besparingen för alla 
åt gärder blev 32  mkr utifrån den tidigare kostnads
volymen. Helårseffekten kommer att visa sig 2021. 
I budgetarbetet inför 2021 tog kommunen med alla 
punkter i åtgärdsplanen och budget för varje förvalt
ningsområde har justerats efter detta. Alla åtgärder 
har inte en helårseffekt 2021 utan det kan komma 
2022. Budget för 2022 (helårseffekten) har minskats 
med 11 mkr.

I december beslutade Migrationsverket att stänga 
kontoret i Borlänge och flytta de personer som bor i 
deras lägenheter till andra län. I skrivande stund är 
tidsplanen för detta inte känd, men det kommer att 
påverka kommunens verksamheter och vakansgraden 
för Stiftelsen Vansbrohem.

Befolkning 
Befolkningen i kommunen minskade med 4 invånare 
(–0,1 procent) under året, från 6 805 till 6 801. I Dalarna 
minskade antalet invånare marginellt, med 290, vilket 
också var –0,1 procent, och i riket som helhet ökade 
befolkningen med 36  360  personer, motsvarande 
0,4 procent, vilket är den lägsta befolkningsökningen 
sedan 2005 och en hälften så stor ökning som 2019. 
Antalet invandrade var det lägsta sedan 2005 för riket.

Befolkningsutveckling Vansbro kommun
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Kommunen hade under året ett födelseunderskott på 
43 invånare, det vill säga 43 färre födslar än avlidna i 
kommunen. Antalet födda var 66 och antalet avlidna 
109. För de senaste tio åren är summan –326. Flytt nettot 
var positivt med 34 invånare och för de senaste tio åren 
är flyttnettot +296.

In- och utrikes Inrikes Utrikes Summa

Inflyttade 231 51 282

Utflyttade 240 8 248

Netto – 9 43 34

Befolkning åldersfördelning
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Tabellen visar befolkningen uppdelad på olika ålders
grupper de tre senaste åren. Trenden är att antalet 
ökar totalt i åldrarna 0–24  år. Befolkningen mellan 
25 och 64 minskade med 20 individer och i grupperna 
64–79 och 80 år och äldre med 8 individer. Andelen 
ålderspensionärer i Vansbro var 27 procent, vilket var 
en minskning med 0,1 procent, i Dalarna var andelen 
25 procent och i riket 20,6 procent.
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Känslighetsanalys 2020
Den ekonomiska utvecklingen styrs av många faktorer 
där kommunen kan påverka vissa, medan andra ligger 
utanför kommunens kontroll. Tabellen nedan visar hur 
kommunens kostnader påverkas av olika förändringar.

Händelse Förändring 
+/– tkr

10 öres förändring av kommunalskatten 1 348

Förändrat invånarantal med 100 6 096

Löneförändring med 1 %, inklusive PO 3 063

Förändrad upplåning med 10 mkr 54

10 heltidstjänster 4 953

Pensioner
tkr 2016 2017 2018 2019 2020

Individuella delen inklusive löneskatt 12 547 13 225 11 924 10 816 11 670

Avsättning pensioner inklusive löneskatt 25 254 26 132 26 501 29 930 32 801

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 162 930 156 966 149 865 139 679 136 390

Visstidspension till förtroendevalda, ansvarsförbindelse 521 373 174 60 –

Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 201 252 196 696 188 464 180 485 180 861

En risk som har uppkommit under året är det livs
längdsantagande som görs vid beräkningen av pen
sionsskulden. En utredning visar att livslängden i landet 
har ökat och det kommer att öka pensionskostnaden 
framöver. SKR:s styrelse har ännu inte fattat något 
beslut om detta, men kostnaden för kommunen kan 
hamna på mellan 900 tkr och 1,5 mkr om det kommer 
ett beslut om nytt livslängdsantagande. Det kan då 
påverka resultatet för 2021 och även balanskravet. Om 
kommunen gör ett underskott på grund av detta 2021 
måste kommunen återställa underskottet inom tre år.
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Händelser av väsentlig betydelse

Äldreboendet Bäckaskog i Vansbro som kommer att byggas om, renoveras och byggas till under de kommande åren.
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Äldreboendet Bäckaskog i Vansbro som kommer att byggas om, renoveras och byggas till under de kommande åren.

Året har till stor del präglats av pandemin, som har 
påverkat de flesta av kommunens verksamheter. Inom 
utbildning, kultur och fritid har personalen fått förändra 
sina arbetssätt genom exempelvis distansundervisning, 
men fortfarande med ambitionen att hålla samma kva
litet på verksamheterna trots restriktionerna.

Från och med mars till och med oktober var det 
besöksförbud på kommunens äldreboenden, vilket 
många äldre upplevde som mycket påfrestande. En 
del insatser fick stängas, exempelvis dagverksamhet 
för personer med demens, anhörigstöd och social 
samvaro. I två omgångar drabbades verksamheterna av 
smitta och åtgärderna för att minska och hindra smitt
spridning har inneburit nya rutiner och omplanering av 
det dagliga arbetet.

Bygglov och bygganmälningar ökade markant under 
året. Detta antas bero på pandemin som lett till att 
många varit hemma mer och därmed startat renove
ringsprojekt med mera. Miljökontoret fick en extra upp
gift, att utföra tillsyn av trängsel på serverings ställen. 
Några av miljökontorets planerade tillsynsbesök 
har utförts digitalt på grund av pandemin. Vansbro 
aktiverade sin krisledningsnämnd den 17 mars. Den 
5 juni återgick ansvaret till kommunstyrelsen enligt 
ordinarie rutiner.

Sjukfrånvaron bland medarbetarna ökade från 8 pro
cent till 10,6 procent. Långtidsfrånvarons andel minskade 
och korttidsfrånvaron ökade. Ökningen beror till stor 
del på att medarbetare har fått sjukskriva sig vid minsta 
symtom på förkylning och i väntan på provsvar.

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) är ett 
kommunalförbund som drivit gymnasie och vuxen
utbildning på uppdrag av kommunerna MalungSälen 
och Vansbro. Förbundet håller på att avvecklas och all 
verksamhet har förts över från VDUF till respektive 
kommun. Det innebär att Vansbros utbildningscenter 
och lärcentrum nu drivs i kommunal regi.

Kommunen är med i ett Dalagemensamt projekt, 
eDala (Etjänstesamverkan i Dalarna) för att införa en 
etjänsteplattform. Det innebär att varje kommun har en 
egen etjänsteplattform men upphandling och införande 
drivs gemensamt. Den första etjänsten är digital ansökan 
om skolskjuts.

Vansbro kommun antog under året en ny bredbands
strategi för åren 2020–2025 med tillhörande handlings
planer som bestäms för varje år. Syftet är att nå målen i 
den regionala och nationella bredbandsstrategin om 95 
procents bredbandstäckning med 100 Mbit/s år 2025. 
2020 var täckningen 87 procent. Vansbro kommun är 
delägare i bolaget Mittnät AB, ett samverkansbolag med 
andra kommunala stadsnät i Dalarna och Värmland, som 
har i uppdrag att fungera som en stadsnätsoperatör på 
stadsnätsmarknaden. 2020 beslutade kommunfullmäk
tige i de delägande kommunerna att Mittnät AB ska bilda 
ett nytt bolag tillsammans med flera kommunala stadsnät 

i andra områden i Sverige. Tanken är att ett bolag med 
större nät ska generera fler affärer till de kommuner som 
är delägare.

I början av 2020 beslutade fullmäktige om en ny 
näringslivsstrategi för att bli en ännu bättre kommun 
att starta, driva och utveckla företag i. En viktig del i 
den nya strategin är att arbeta i fokusgrupper utifrån 
branscher eller branschövergripande utmaningar. 
Dessa fokus grupper kan variera över tid men siktet var 
inledningsvis att ha fem fokusgrupper: industri, besöks
näring, gröna näringar, bostäder och kompetens
försörjning. Införandet av strategin blev uppskjutet på 
grund av pandemin men började komma igång andra 
halvan av 2020, och 2021 ska alla fokusgrupper vara 
igång. Kommunen ser med tillförsikt på möjligheten 
att fortsätta den goda utvecklingen av företagsklimatet 
de kommande åren.

En plan för framtidens äldreomsorg togs fram och 
beslutades av kommunfullmäktige.  Planen pekar 
ut områden som äldreomsorgen kan utveckla för 
att stärka möjligheterna för äldre och personer med 
funktions hinder att leva ett självständigt liv och vara 
mindre beroende av insatser från kommunen.

Kommunen har beslutat om ombyggnad, renove
ring och påbyggnad på äldreboendet Bäckaskog, hus 
05 och 06. Kommande år kommer det därför att pågå 
byggarbeten på Bäckaskog och de boende behöver 
evakueras till andra lägenheter under arbetet. Kom
munen och Region Dalarna har också tecknat en 
avsiktsförklaring om att bygga en ambulansstation 
vid Bäckaskog.
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Vansbro kommun beslutade om nuvarande styrmodell 
2016. När ledningsinformationssystemet infördes 2018 
gjorde kommunen några justeringar för att tydliggöra 
den röda tråden. 2020 inledde kommunen en översyn av 
styrmodellen för att införa en ny styrmodell 2021.

Den strategiska planen innehåller kommunens vision, 
strategiska mål som följer mandatperioden, budget 
och plan för en treårsperiod, investeringsplan samt 
borgens- och låneramar. Den strategiska planen utarbetas 
under våren utifrån bokslutsresultatet föregående år. 
Kommunfullmäktige beslutar om den strategiska planen 
i september varje år.

Utifrån den strategiska planen utarbetar kommun-
styrelsen en nämndplan för de olika verksamheterna. 
Nämndplanen ska innehålla nämndmål, omvärldsanalys, 
budget för kommande år och planerade investeringar.

Nämndplanen omfattar ett år och behandlas av kom-
munstyrelsen senast i oktober varje år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande organ och ska besluta i ärenden av principiellt 
intresse eller av större betydelse, samt kontinuerligt följa 
upp kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. 
Det innebär att kommunfullmäktige ska besluta om 
övergripande mål för kommunstyrelsens och nämnder-
nas verksamheter, och hur mycket dessa verksamheter 
får kosta, samt kontrollera att nämnderna följer sina mål.

Kommunfullmäktige styr genom att fastställa några 
få övergripande strategiska mål, som visar i vilken rikt-
ning verksamheten ska utvecklas. Kommunfullmäktige 
kan även styra i enskilda frågor genom uppdrag som 
fullmäktige tydliggör genom direktiv.

För att kommunfullmäktiges strategiska mål ska bli 
styrande i praktiken måste de kunna följas upp. Uppfölj-
ning av kommunfullmäktiges strategiska mål redovisas i 
delårsrapport och årsredovisning.

Kommunstyrelsens roll tydliggörs i kommunallagen 
(KL) kapitel 6. Där framgår bland annat följande:
• Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 

kommunens eller regionens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.

• Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs av annan juridisk person, 
enskild individ, kommunala bolag och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

• Styrelsen ska i årliga beslut pröva om 
verksamheten  har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

• Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning.

• Styrelsen ska hos fullmäktige, övriga nämnder och 
andra myndigheter göra de framställningar som 
behövs.

• Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och 
anställda i kommunen begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.

• Kommunstyrelsen ska ha hand om den ekonomiska 
förvaltningen.

Enligt Vansbro kommuns organisation ansvarar 
kommun styrelsen för all verksamhet. Kommunstyrel-
sens uppdrag från kommunfullmäktige regleras i kom-
munstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsens uppgift 
är att utifrån de strategiska mål som kommunfullmäk-
tige beslutat, se till att verksamheten bedrivs så effektivt 
som möjligt. För att kommunstyrelsen ska kunna styra 
förvaltningen behöver kommunstyrelsen besluta om 
egna mål, så kallade nämndmål. Kommunstyrelsens 
mål ska bidra till att kommunen når fullmäktiges mål 
inom den beslutade budgeten. Kommunstyrelsens 
styrning av verksamheterna redovisas i nämndplaner.

Förvaltningens uppgift är att utifrån kommun-
styrelsens nämndplaner utarbeta aktiviteter för 
respektive enhet.

Ordning och tidpunkter för årets planering och 
uppföljning:
• I början av mars, i samband med bokslutet, gör 

kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen 
verksamhetsgenomgångar för att analysera mål 
och resultat för föregående år. I samband med 
verksamhetsgenomgången startar även arbetet 
med nästa års strategiska plan och nämndplaner.

• Under perioden mars–april ansvarar förvaltningen 
för att utarbeta förslag till strategisk plan.

• Innan sommaren överlämnar 
kommunledningsgruppen sitt förslag till strategisk 
plan till kommunstyrelsen.

• Kommunfullmäktige beslutar om 
årsredovisningen i juni.

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

• Kommunstyrelsen beslutar om nämndplan i 
oktober.
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Löpande uppföljningar av verksamheten görs i form 
av månadsrapporter den sista februari, mars, maj, 
september, oktober och november. Prognos för helåret 
rapporteras den sista april och augusti. Prognosen ska 
innehålla en ekonomisk uppföljning för året för drift 
och investeringsbudget, uppföljning av viktiga mått för 
verksamheten samt en analys av eventuella avvikelser. 
Delårsrapporten avser januari till och med augusti och 
där ingår även uppföljning av målen. Årsredovisningen 
är en översikt över kommunens och kommunkoncer-
nens ekonomi och verksamhet det senaste året. Den 
redovisar både kommunens egen verksamhet och 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, förbund 
och stiftelser.

Intern kontroll
Intern kontroll är en viktig del av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningen och syftar bland annat till 
att säkerställa att förvaltningen uppfyller de mål som 
kommun fullmäktige beslutat. Intern kontroll är ett 
arbete som berör all personal i kommunen och handlar 
om att ha grepp om både ekonomi och verksamhet, 
genom att
• styra mot effektivitet
• ha ordning och reda
• skapa trygghet.

En effektiv intern kontroll bygger på risk- och väsent-
lighetsanalyser och utifrån dessa bedömer och priori-
terar kommunen vilka kontroller som ska göras, hur 
om fattande de ska vara och hur de ska göras. Kommun-
styrelsen ska sammanställa de processer, moment och 
rutiner som anses särskilt kritiska ur dessa perspektiv:
• Omvärldsrisker
• Finansiella risker
• Efterlevnad av lagar och föreskrifter
• It-relaterade risker
• Verksamhetsrisker

Varje år i samband med bokslutsöverläggningen i mars 
ska kommunen ta fram handlingsplaner för intern 
kontroll och i samband med årsredovisningen varje år 
följa upp internkontrollen.
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

Kommunen redovisade för 2020 ett positivt resultat 
på 26,1 mkr. Det innebar ett överskott med 24,4 mkr 
eftersom det budgeterade resultatet var 1,7  mkr. 
Jämfört med 2019 var resultatet 61,6 mkr bättre. 2019 
såldes bioenergianläggningen med en reaförlust som 
försämrade resultatet med 16,1 mkr.

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 413 mkr, 
en ökning med 7 mkr (1,7 procent) jämfört med året 
innan. 2019 avvecklades kommanditbolaget som ägde 
Bäckaskog. Den transaktionen redovisades som en 
finansiell kostnad och som en intäkt för verksam
heten. De båda posterna redovisades på olika ställen 
i resultaträkningen. Verksamhetens nettokostnader 
blev då 31,1 mkr lägre än de skulle ha varit utan denna 
transaktion 2019. Verksamhetens nettokostnad utan 
denna transaktion var 437,5  mkr och jämfört med 
det har verksamhetens nettokostnader minskat med 
24 mkr (5,5 procent) 2020.

Årets resultat

Som framgår av diagrammet ovan har kommunen de 
tre senaste åren före 2020 redovisat negativa resultat. 
Resultatet 2019 var –35,5  mkr, men då ingick den 
extraordinära kostnaden på 16,1  mkr som uppstod 
när kommunen sålde bioenergianläggningen. Totalt 
över den senaste tioårsperioden har kommunen haft 
ett positivt resultat på 29 mkr exklusive extraordinära 
händelser. För de senaste fem åren är resultatet 1,9 mkr.



27Förvaltningsberättelse

Förvaltningsområden
tkr Budget Utfall Avvikelse

Utbildning, kultur och 

fritid – 130 013 – 126 820 3 193

Socialt stöd och omsorg – 169 771 – 181 910 – 12 139 

Samhällsbyggnad – 15 215 – 8 412 6 802

Kommunkansli och 

internservice – 86 099 – 83 381 2 718

 – 401 098 – 400 523 574

Kommunstyrelsens driftverksamheter lämnade ett 
överskott. Det enda förvaltningsområde som lämnade 
underskott mot budget är SSO (socialt stöd och omsorg) 
där underskottet inom IFO (individ och familje
omsorgen) på 9 mkr utgör den största delen. Det beror 
på höga kostnader för placering av barn och unga, 
kostnader för vuxna med missbruk samt ekonomiskt 
bistånd. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan 
för att minska dessa kostnader.

Underskottet inom LSS (lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) uppgick till 7,8  mkr. 
Redan vid budgetarbetet sågs en risk för underskott 
med anledning av nytillkomna LSSärenden. Under 
året har ytterligare ärenden tillkommit. Förvaltningen 
har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna. 
Äldreomsorgen och hälso och sjukvårdsverksamheten 
redovisade ett överskott på drygt 2,6 mkr som främst 
beror på ökade statsbidrag. Sjukfrånvaron har varit 
hög under pandemin men kostnaden har till stor del 
täckts av statsbidrag.

Utbildning, kultur och fritids överskott mot budget 
förklaras till stor del av pandemin som har påverkat 
många av verksamheterna. Trots en större korttidsfrån
varo har förvaltningen använt färre vikarier. Många 
fortbildningar har ställts in eller genomförts digitalt. 
Överskottet beror till stor del på ökade statsbidrag, 
men också på återhållsamhet i inköp av förbruknings
material. Inom förskolan var personalkostnaderna 
högre än budgeterat, men brist på vikarier och ändrade 
arbetssätt för att lösa vikariebehoven har minskat 
underskottet. Vansbros utbildningscenter (gymnasiet) 
redovisade ett mindre överskott mot budget. Intäkterna 
från andra kommuner för gymnasieutbildning var lägre 
än budgeterat, men personalkostnader och övriga kost
nader som exempelvis inköp av förbrukningsmaterial 
och resor understeg budget.

Samhällsbyggnads överskott återfinns till största 
delen inom Vansbro Stadsnät. Som en följd av 
ändrade redovisningsprinciper har intäkter från 
fiberanslutningar flyttats från balansräkningen till 
driftredovisningen. Det förbättrade samhällsbyggnads 
resultat med 4,1 mkr. Överskottet beror också på lägre 
kostnader för vinterväghållning då det var en snöfattig 
vinter.

För kommunkansli och intern service stod intern 
service för lite mer än hälften av överskottet. Till stor 
del beror det på statliga bidrag på grund av pandemin, 
men intern service har även haft lägre kostnader för 
yttre skötsel, el och fjärrvärme. Kommunkansliets 
överskott beror både på statliga medel på grund av 
pandemin och på vakanta tjänster.

Tabellen ovan visar endast kommunens förvalt
ningsområden. Andra verksamheter som påverkar 
kommunstyrelsens samlade resultat, rapporteras i 
driftredovisningen. Kollektivtrafiken lämnade ett 
överskott på 1 mkr och 2,5 mkr finns kvar av kom
munstyrelsens medel till förfogande.

Det faktum att samhällsbyggnads överskott till 
största delen beror på ändrade redovisningsregler och 
minskad snöröjning, och att övriga förvaltningsområ
dens överskott till stor del beror på pandemin, gör att 
kommunstyrelsens verksamheter tillsammans skulle 
visa ett underskott mot budget utan dessa faktorer.

Finansieringen redovisade ett överskott på 17 mkr. 
Under året minskade kommunens skatteintäkter med 
9,4 mkr mot budget. För att motverka effekterna av 
pandemin beslutade regeringen om ökade generella 
bidrag till kommunerna, för Vansbros del blev 
kompensationen 12,9 mkr.  Kommunens kostnad för 
LSSutjämningen minskade med 4,5 mkr jämfört med 
2019 och med 1,5  mkr jämfört med budget. Andra 
poster som påverkade resultatet positivt var schablon
intäkter från Migrationsverket som inte fördelats till 
verksamheterna samt mindre löneökningar och högre 
finansiella intäkter än budgeterat.

Kommunens kostnad för förbundet Brandkåren 
Norra Dalarna, där kommunen är delägare, översteg 
budget med 400 tkr på grund av ökade lönekostnader. 
Västerdalarnas utbildningsförbund, där verksamheten 
överfördes till kommunen den 1 januari 2020, är under 
avveckling och kostnaden blev lägre än budgeterat.

Förutsättningar för god ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. 
Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både en 
finansiell aspekt och en verksamhetsaspekt. Den finan
siella aspekten innebär bland annat att varje generation 
ska bära kostnaderna för den service den konsumerar 
och att ingen generation ska behöva betala för det som 
tidigare generationer förbrukat. Verksamhetsaspekten 
är kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

En förutsättning för en god ekonomisk hushållning 
är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, 
prestationer, resultat och effektivitet. För att skapa 
ett sådant samband krävs bland annat en utvecklad 
planering med framförhållning och handlingsbered
skap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande 
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och tillförlitlig redovisning som ger information om 
avvikelser gentemot mål och budget.

Kommunfullmäktige har beslutat om strategiska 
mål som visar vad verksamheterna ska prioritera för 
att nå god ekonomisk hushållning. Utifrån dessa har 
kommunstyrelsen utarbetat nämndmål som gör de 
strategiska målen tydliga för verksamheterna.

Under åren 2013–2018 ökade kommunens nettokost
nader mer än intäkterna från skatte och utjämnings
systemet. 2020 minskade istället nettokostnaderna 
med 5,5 procentenheter, bortsett från gåvointäkten för 
Bäckaskog. Samtidigt ökade intäkterna för generella 
statsbidrag och skatter med 5,6  procent. Alla extra 
intäkter bidrog till en god ekonomisk hushållning för 
kommunen. Om kommunen inte hade haft flera positiva 
poster som exempelvis ändrade redovisningsprinciper 
för fiber, lägre snöröjningskostnader och ökade gene
rella statsbidrag och andra statliga ersättningar på 
grund av pandemin är det möjligt att nettokostnaden 
hade ökat mer än intäkterna. Det är dock svårt att 
beräkna det då det inte har varit ett normalt år. Klart 
är dock att kommunen måste sänka kostnaden för de 
verksamheter som inte håller budget för att långsiktigt 
ha en god ekonomisk hushållning.

Årets resultat gör att soliditeten inklusive pensions
åtaganden ökade från 9  procent till 14  procent. 
Solidi teten exklusive pensionsåtaganden ökade från 
38  procent till 40  procent. Kommunens eget kapital 
har därmed ökat och kommunen är bättre rustad för 
framtiden. De senaste tio åren är det bara 2017 som 
soliditeten varit lika hög.  

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingående värde 0 4 904 7 786 7 786 0 0

Reservering till resultatutjämningsreserv 4 904 2 882 – – – –

Disponering av resultatutjämningsreserv – – – 7 786 – –

Utgående värde 4 904 7 786 7 786 0 0 0

Årets investeringar på 16,7 mkr är finansierade med 
årets resultat och avskrivningar. Självfinansierings
graden av årets investeringar uppgick till 240 procent. 
Vid en självfinansieringsgrad på 100 procent är årets 
investeringar lika stora som årets resultat + årets 
avskrivningar.

Resultatutjämningsreserv
Kommunallagen ger kommuner och regioner möjlig
het att bygga upp en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett över
skott 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 kommunen justera eller utjämna resultatet mellan 
olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvaria
tioner för att ge jämnare ekonomiska förutsättningar 
för kommunens verksamheter. Enligt kommunallagen 
beslutar kommunfullmäktige vilka regler som gäller i 
den enskilda kommunen och enligt Vansbro kommuns 
regelverk kan medel från resultatutjämningsreserven 
användas då kommunens balanskravsjusterade resul
tat är negativt. Kommunen får maximalt använda det 
belopp som finns i resultatutjämningsreserven.

Det som fanns avsatt i resultatutjämningsreserven 
använde kommunen 2018 för att täcka en del av 
underskottet. År 2020 fanns inga medel kvar i resultat
utjämningsreserven.

Resultaträkning
Verksamhetens nettokostnader var 413 mkr, en ökning 
med 7 mkr från 2019. Om man bortser från gåvointäk
ten 2019 blir förändringen istället en minskning med 
24 mkr.

Skatteintäkterna, inklusive generella statsbidrag, 
utjämningsbidrag och fastighetsavgifter, var 441 mkr, 
en ökning med 23 mkr jämfört med 2019. En del av 
ökningen beror på att regeringen under 2020 beslutade 
om 13  mkr i extra generella statsbidrag till följd av 
coronapandemin. Skatteintäkterna stod för 282 mkr 
och generella statsbidrag, utjämningsbidrag och 
fastighetsavgifter för 159 mkr.

Tillsammans utgjorde dessa intäkter 80 procent av 
de totala intäkterna. Övriga intäkter kom från riktade 
statsbidrag, avgifter, taxor, intäktsräntor med mera.

Verksamhetens nettokostnader visar hur mycket som 
måste täckas av framför allt skattemedel. För att kom
munen ska ha balans i ekonomin får nettokostnaderna 
inte öka mer än skatteintäkterna. Förhållandet mellan 
verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter 
måste också ge utrymme för investeringar. Nettokost
nadernas andel av skatteintäkterna, inklusive generella 
statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsavgifter, 
var 94 procent, en förbättring med 3 procentenheter 
jämfört med 2019. Om gåvointäkten 2019 räknas bort 
blir förbättringen 11 procentenheter. Inkluderar man 
finansnettot blev nettokostnadsandelen 94  procent. 
Nettokostnaderna var alltså 6  procentenheter lägre 
än intäkterna. I verksamhetens nettokostnader ingick 
avskrivningar med 14 mkr.
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Kommunen betalar hela den individuella delen i det 
kommunala tilläggspensionsavtalet. Kostnaden för 
intjänade pensioner 2020 var 13 mkr inklusive löne
skatt. Pensioner som utbetalades via KPA uppgick till 
10 mkr inklusive skatt. Avsättningar för pensionskost
nader ökade med 3 mkr inklusive skatt.

Kommunen redovisar skatteintäkter enligt rekom
mendationen från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Rekommendationen innebär att skatteintäk
terna delas i tre delar: preliminära månatliga inbetal
ningar, prognos över slutavräkning för redovisningsåret 
och skillnaden mellan slutlig taxering och prognosen 
för föregående år.

Finansnettot (skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader) var –1 mkr. Kommunens lån uppgick 
till 145 mkr. Räntekostnaderna på lån hos Kommun
invest var 1,6  mkr. Räntan på pensionsavsättningar 
uppgick till 0,7 mkr.

Balansräkning
Omräkning av ingående balanser
Från och med 2020 ändrar kommunen redovisnings
principen för anslutningsavgifter till Vansbro Stads
nät. Anslutningsavgifterna har tidigare redovisats på 
samma sätt som investeringsbidrag, det vill säga skuld
förts och lyfts in som intäkt i takt med avskrivningarna 
för den aktuella tillgången. Rådet för kommunal redo

visning har förtydligat rekommendationen för intäkter, 
RKR R2, och enligt den ska anslutningsavgifterna 
intäktsföras i sin helhet när anslutningen är klar. För 
att följa rekommendationen ändrar Vansbro redovis
ningsprincipen. Även den del av investeringsbidrag som 
kommit från privata företag justeras då det endast är 
statliga investeringsbidrag som får skuldföras.

Vid byte av redovisningsprincip ska jämförelsetal 
justeras som om den nya redovisningsprincipen hade 
tillämpats även tidigare år. Den ackumulerade effekten 
redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital. 
Effekten av bytet blir att ingående balans för det egna 
kapitalet ökar med 5,4 mkr och att ingående balans 
för de långa skulderna minskar med samma summa. 
Balansräkningens nyckeltal och jämförelsetal för tidi
gare år är omräknade till följd av de ändrade ingående 
balanserna.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna (i huvudsak mark, byggnader 
och tekniska anläggningar samt finansiella anlägg
ningstillgångar) minskade med 1 mkr till 324 mkr.

Omsättningstillgångar
Fordringarna ökade med 4 mkr till 41 mkr. Kommu
nens likvida medel (kassa, bankgiro och bank) ökade 
med 33 mkr till 151 mkr.

På grund av coronapandemin har både verksam
hetens intäkter och kostnader blivit högre än normalt. 
För att tydliggöra detta har intäkter och kostnader 
som har ett tydligt samband med coronapandemin sär
redovisats som jämförelsestörande i resultaträkningen. 
Det är dock svårt att få med alla kostnader som har ett 
samband med pandemin.

Under 2019 övertog Vansbro kommun fastigheten 
Vansbro Saltvik 23:1 från Vansbroviken KB som också 
ägdes av Vansbro kommun. Köpeskillingen var 1 krona 
och i samband med köpet avvecklades Vansbroviken 
KB. Då köpeskillingen understiger värdet ska det 
bokföras som en gåva under verksamheternas intäkter 
medan nedskrivningen av kommanditbolaget redovisas 
som finansiell kostnad. Det påverkar inte kommunens 
resultat men det påverkar nettokostnaderna och de 
nyckeltal där nettokostnaderna ingår. Därför redovisas 
nyckeltalen för 2019 både inklusive och exklusive 
gåvointäkten.

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnader, tkr 392 974 411 464 419 186 406 335 413 336

Förändring, % 7 5 2 – 3 2

Skatteintäkter1, tkr 399 513 407 999 407 936 417 355 440 847

Förändring, % 6 2 0 2 6

Nettokostnader genom skatteintäkter1, % 98 101 103 97 94

Nettokostnader genom skatteintäkter1, % exklusive Bäckaskog – – – 105 –

Finansnetto, tkr 338 838 2 104 – 30 386 – 1 376

Nettokostnadsandel2, % 98 101 102 105 94

1Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsavgifter. 
2Med nettokostnadsandel avses nettokostnader och finansnetto i förhållande till skatteintäkter inklusive generella statsbidrag, 

utjämningsbidrag och fastighetsavgifter.
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Likviditet
Likviditeten, det vill säga den omedelbara betalnings
förmågan, var vid årsskiftet 30 procent, vilket motsva
rade 106 dagars utbetalningar. År 2019 var likviditeten 
23  procent. Likviditeten beräknas som de kontanta 
medlen i procent av driftkostnaderna.

Eget kapital
Den ingående balansen för det egna kapitalet har juste
rats till följd av byte av redovisningsprincip, se avsnittet 
”Omräkning av ingående balanser” ovan. Kommunens 
eget kapital (anläggningskapital plus rörelsekapital) 
ökade med 26 mkr till följd av årets resultat. Det egna 
kapitalet uppgick vid årets slut till 208 mkr.

(tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Anläggningskapital 184 013 218 744 226 090 115 454 138 532

Rörelsekapital 44 871 7 513 – 8 979 66 227 69 284

Eget kapital 228 884 226 257 217 111 181 681 207 816

Avsättningar
Avsättningar till pensionsförmåner uppgick till 33 mkr. 
Här ingick pensionsåtaganden exklusive ÖK SAP 
(överenskommen särskild ålderspension) med 30 mkr. 
Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelser. Avsättning för visstidspension 
för förtroendevalda var 1,7  mkr och avsättning för 
pensionsåtaganden för förtroendevalda enligt OPF
KL var 0,7  mkr. Årets intjänade pensionsförmåner 
redovisas som kostnad.

Långfristiga skulder
Ingående balans för anslutningsavgifter och investe
ringsbidrag har justerats till följd av byte av redovis
ningsprincip, se avsnittet ”Omräkning av ingående 
balanser”.

Kommunens långfristiga skulder uppgick vid årets 
slut till 152 mkr, varav 115 mkr är lån hos Kommun
invest. Investeringsbidrag skuldförs när de betalas in 
och intäktsförs sedan i takt med beräknad använd
ningsperiod för investeringen. Av investeringsbidragen 
på 40  mkr upplöstes 0,7  mkr 2020. Kommunen har 
tidigare redovisat anslutningsavgifter som långfristig 
skuld, men från och med 2020 redovisas dessa som 
intäkt hos verksamheten när anslutningen är klar. 
De anslutningsavgifter som skuldförts tidigare år har 
justerats mot eget kapital.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna ökade med 34  mkr till 
122 mkr. Av ökningen beror 30 mkr på att ett banklån 
har förfall under året och därför har omklassificerats 
från lång till kort skuld. I de kortfristiga skulderna 
ingår, förutom det korta lånet, leverantörsskulder 
med 9 mkr och upplupna löner med 1 mkr. Löner som 
utbetalas i januari 2021 men som avser 2020 uppgick 
till 4  mkr. Upplupna semesterlöner var 17  mkr och 
skulden för den individuella delen var 12 mkr inklusive 
löneskatt.

Soliditet
Med soliditet menas andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. Soliditeten visar därmed hur stor del 
av tillgångarna som kommunen finansierat med eget 
kapital.

Soliditeten var vid årsskiftet 40 procent, en  ökning 
med 2  procentenheter jämfört med 2019. Tar man 
hänsyn till de pensionsåtaganden som redovisas som 
ansvarsförbindelse var soliditeten 14 procent.

Borgensförbindelser och övriga 
ansvarsförbindelser
Kommunens borgensförbindelser och övriga ansvars
förbindelser uppgick till 414 mkr, varav 136 mkr var 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998, inklusive 
löneskatt. Pensionsförpliktelserna minskade med 
3  mkr. Kommunens borgensåtagande för Stiftelsen 
Vansbrohem omfattade 114  mkr för bostadslån, vil
ket var oförändrat från 2019. Kommunens borgens
åtagande för Vansbro Teknik AB:s lån var 152 mkr och 
för Dala Vatten och Avfall AB:s lån 7 mkr. Kommunens 
borgensåtagande för Brandkåren Norra Dalarna var 
4 mkr. För närvarande bedöms risken vara liten för att 
kommunen behöver infria någon borgensförbindelse.
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Balanskravsresultat

Balanskravsutredning (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 8 960 6 877 – 3 617 – 13 507 – 35 507 26 135

Reducering av alla realisationsvinster – 280 – – 57 – – – 146

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8 680 6 877 – 3 674 – 13 507 – 35 507 25 989

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv – 4 904 – 2 882 – – – – 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv – – – 7 786 – – 

Balanskravsresultat 3 776 3 995 – 3 674 – 5 721 – 35 507 25 989

Resultat Vansbro Stadsnät 2020      3 538

Balanskravsresultat exklusive Vansbro Stadsnät      22 451

Synnerliga skäl att ej återställa – – – – 16 064 – 

Att återställa – – – 3 674 – 5 721 – 19 443 – 

Ackumulerade negativa resultat (tkr) 2017 2018 2019 2020

Ingående balans ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 – 3 674 – 9 395 – 28 838

Varav från 2017 – – 3 674 – 3 674 – 3 674

Varav från 2018 – – – 5 721 – 5 721

Varav från 2019 – – – – 19 443

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen,  

exklusive Vansbro Stadsnät – 3 674 – 5 721 – 35 507 22 451

Synnerliga skäl att inte återställa   16 064 1 456

Synnerliga skäl att återställa över längre tid   19 443  

Synnerliga skäl att inte återställa, Vansbro Stadsnät resultat till och med 2019    4 931

Utgående balans ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år – 3 674 – 9 395 – 9 395 0

Utgående balans synnerliga skäl som ska återställas över längre tid   – 19 443  

Utgående balans ackumulerade ej återställda negativa resultat – 3 674 – 9 395 – 28 838  

Varav från 2017, återställs senast 2020 – 3 674 – 3 674 – 3 674  

Varav från 2018, återställs senast 2021  – 5 721 – 5 721  

Varav från 2019, återställs senast 2025, synnerliga skäl hävdas  

för att inte återställa inom tre år   – 19 443  

Balanskravsutredningen visar att kommunen vid årets 
början hade ett ackumulerat underskott på 28,8 mkr att 
återställa. Årets balanskravsresultat var 26,0 mkr. Av 
årets resultat kommer 3,5 mkr från Vansbro Stadsnät. 
Balanskravsresultatet exklusive Vansbro Stadsnät var 
22,5 mkr.

På grund av ändrad redovisningsprincip för att 
anpassa redovisningen till gällande rekommendatio
ner kring anslutningsavgifter, kommer resultatet för 
Vansbro Stadsnät att variera över tid. Anslutnings
avgifterna har tidigare intäktsförts över de tjugo år 
som anläggningen skrivs av, men måste nu intäktsföras 
i sin helhet det år som anslutningen görs. Eftersom 
intäkterna tidigare fördelades över tid följde de kost
naderna. Med den nya redovisningsprincipen kommer 
intäkterna att variera mycket, medan kostnaderna 
däremot sträcker sig över hela nyttjandeperioden. År 

med många anslutningar ger ett plusresultat medan år 
med färre anslutningar kan ge minusresultat. För att 
det inte ska påverka kommunens budget, då stadsnätet 
inte ska skattefinansieras, följer kommunen upp resul
tatet för Vansbro Stadsnät över tid. För underskott i 
kommunen som beror på stadsnätet kan det därför 
finnas synnerliga skäl för att inte återställa resultatet. 
På motsvarande sätt kommer plusresultat som kom
mer från Vansbro Stadsnät inte att användas för att 
återställa underskott. Om tidigare anslutningsavgifter 
hade intäktsförts enligt den nya principen och Vansbro 
Stadsnät räknats bort från resultatet för åren till och 
med 2019 hade kommunens samlade underskott varit 
4,9 mkr mindre. Därför åberopar kommunen synner
liga skäl att inte återställa 4,9 mkr som kommer från 
Vansbro Stadsnät.
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Reglerna kring balanskravet utgår från grundtanken 
att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
egen verksamhet och i verksamhet som bedrivs av andra 
juridiska personer. Tanken med balanskravet och reglerna 
kring återställning av negativa resultat bygger på att varje 
generation ska bära sina egna kostnader och samtidigt 
bedriva verksamhet på en nivå som ger förutsättningar 
för en balanserad ekonomi.

2020 återfanns det största underskottet inom 
socialt stöd och omsorg och främst inom individ och 
familjeomsorgen, IFO. För att minska dessa kostnader 
måste kommunen arbeta långsiktigt. Om återställ
ningskravet återstår kan kommunen behöva dra ner 
på verksamheter som skulle behöva vara kvar för att 
långsiktigt minska kostnaderna inom IFO. Att dra ner 
på verksamheter kan kortsiktigt minska kostnaderna 
för kommunen, men långsiktigt skulle det inte minska 
kostnaderna då behoven inom IFO skulle kvarstå. 
Därför åberopar kommunen även synnerliga skäl att 
inte återställa 1,4 mkr.

Kommunallagen säger att om balanskravsresultatet 
är negativt ska det återställas de närmast följande tre 
åren och att fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan 
för hur kommunen ska göra återställningen. Full
mäktige har dock, enligt paragraf 13, rätt att åberopa 
synnerliga skäl för att inte återställa resultatet.

Med årets plusresultat och åberopande av synnerliga 
skäl för totalt 6,4  mkr anser kommunen att balans
kravsresultatet är återställt.
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Väsentliga personalförhållanden

Alla medarbetare inom Vansbro kommun arbetar för 
medborgarnas bästa, inom skolan, inom omsorgen och 
inom alla typer av verksamheter. För att en kommun 
ska fungera krävs många olika yrkesgrupper och en 
politik som styr mot tydliga mål.

Under 2020 fick kommunen anpassa sig till en 
pandemi som fick allt större spridning under året. Det 
visade sig att verksamheterna snart skulle drabbas 
hårt, med stora svårigheter att få ihop bemanningen 
vissa perioder. Covid-19-pandemin tog mycket plats 
och har inneburit att alla verksamheter behövt göra 
omprioriteringar för att klara uppdragen.

Rekryteringsläget är fortsatt tufft, bland annat för 
att Vansbro präglas av en lokal arbetsmarknad med 
ganska liten in- och utpendling. En orsak är att de 
allmänna kommunikationerna inte är så utbyggda 
inom Dalarna, vilket innebär att det krävs både körkort 
och bil för att kunna pendla till och från kommunen. 
Vansbro rekryterar därför stora delar av personalen 
till verksamheterna inom den egna kommunen. 

Svårig heten att rekrytera personal från andra delar 
av Sverige beror förutom på kommunikationerna även 
på möjligheten till jobb för medföljande partner och 
möjligheten att kunna bo och bygga. Möjligheterna till 
distansarbete kan kanske på sikt underlätta den delen.

Möjligheten att rekrytera och behålla personal är 
avgörande för att Vansbro ska kunna utföra sina upp-
drag gentemot medborgarna. Vansbro är en liten kom-
mun men väntas erbjuda samma service och kunskap 
som stora kommuner. Det ställer mycket större krav på 
medarbetare i en liten kommun, som ofta är ensamma 
i sin profession och har ett stort ansvar. Utmaningarna 
fortsätter vara stora när det gäller att rekrytera utbildad 
personal inom framför allt skola och omsorg.

Därför är det viktigt att Vansbro kommun arbetar 
med att skapa en god arbetsmiljö, en tydlig organisa-
tion, goda utvecklingsmöjligheter och delaktighet.
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Årets händelser
Antalet årsarbetare (personalens sammanlagda 
arbetstid omräknat till heltider) ökade från 565 till 
591, en ökning med 26 årsarbetare sedan 2019. Antalet 
anställda ökade från 651 till 673 Antalet kvinnor som 
arbetar heltid ökade med 8 personer 2020 och bland 
männen var motsvarande ökning 14 personer jämfört 
med 2019. Ökningen beror på att VDUF upplöstes och 
att gymnasieskolan och vuxenutbildningen fördes över 
till kommunen 1 januari 2020.

Vansbro kommun arbetar för att öka andelen hel-
tidsarbetande för att möta verksamheternas behov. Det 
försvåras dock av att många insatser ska utföras under 
en kort tidsperiod samt att kommunen under 2020 
behövt många korttidsvikarier på grund av covid-19.

Kommunen fortsatte med kompetensutveckling 
inom alla områden, bland annat via samverkan och 
samarbete med högskolor, vuxenutbildning och andra 
utbildningsanordnare. Samarbetet med Högskolan 
Dalarna kring LeDa, ett program för ledarskaps-
utveckling i Dalarnas kommuner, fortsätter och har 
varit mycket uppskattat av deltagarna. 2020 deltog tre 
medarbetare i olika kurser. Dessutom har lednings-
gruppen och kommunstyrelsens ordförande deltagit i 
en utvecklingsdag om tillitsbaserad styrning.

Även 2020 genomförde kommunen egna interna 
utbildningar i bland annat arbetsmiljö för att skapa 
samsyn kring dessa frågor och hur varje arbetsplats 
kan arbeta med arbetsmiljön. Vansbro kommun har 
valt att använda Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning 
och genomfört två utbildningsomgångar under året, 
för chefer och skyddsombud.

Arbetsmiljöverket har hållit en information för 
kommun styrelsen om förtroendevaldas arbetsmiljö-
ansvar och har även förvarnat om att de ska göra en 
inspektion inom området. Kommunstyrelsens arbets-
utskott tillsammans med kommunledningsgruppen 
har gått en heldagsutbildning kring arbetsmiljö, roller 
och uppdrag.

Under 2020 har kommunen även arbetat med att 
införa det nya samverkansavtalet.

Introduktion av nyanställda chefer (och andra) 
inom de olika stödfunktionerna har skett i större 
utsträckning än tidigare, exempelvis vad gäller 
ekonomi process, fakturahantering, ärendehantering, 
lön och arbetsmiljö.

Medarbetarenkäten 2020
I november 2020 genomförde kommunen HME-
enkäten (hållbart medarbetarengagemang). Enkäten 
skickades ut till alla medarbetare med nio frågor om 
ledning, styrning och motivation. Svarsfrekvensen var 
betydligt bättre 2020 än tidigare år.

HME-enkäten är en av pusselbitarna i arbetsmiljö-
arbetet. Resultatet från HME-enkäten ska lyftas på 
arbetsplatsträffar och varje arbetsplats ska ta fram en 
handlingsplan utifrån vad som är aktuellt just där. En 
del arbetsplatser har för få medarbetare för att få ett 
eget resultat och de får då prata om frågorna i enkäten 
och göra en handlingsplan för hur de ska hantera 
arbetsmiljöarbetet på just den arbetsplatsen.

Alla arbetsplatser har tagit fram en handlingsplan 
med olika delar som de vill arbeta vidare med. 
Handlingsplanen är en del av arbetsmiljöarbetet och 
kan behöva kompletteras med andra undersökningar. 
Enkätresultatet är inrapporterat i kommun- och 
regiondatabasen Kolada.

2020 var index totalt 77 av 100, vilket är relativt lågt 
jämfört med andra kommuner. Bland det viktigaste 
som lyfts fram i handlingsplanerna utifrån HME-
enkäten är behovet att tydliggöra organisation och 
roller. Styrning är det område som hade sämst resultat. 
De frågorna handlar om mål, uppföljning och vad som 
förväntas av medarbetaren i arbetet. Vansbro kommun 
hade bäst resultat inom motivation och ledarskap.

HME-index 2019 och 2020

Personalkostnader
Personalkostnaderna inklusive årets lönerörelser 
ökade med 16 mkr jämfört med 2019, från 272,5 mkr 
till 288,7 mkr.

Den främsta orsaken är att Vansbro utbildnings-
center (VUC) och lärcentrum (LC) fördes över till 
kommunen från Västerdalarnas utbildningsförbund 
men även att näringslivssamverkan flyttades över till 
kommunal regi från att ha varit en fristående ekono-
misk förening. Lönekostnader för dessa uppgick 2020 
till 24 mkr. Om dessa verksamheter räknas bort har 
den jämförbara lönekostnaden minskat med 8 mkr.

Under året genomfördes den årliga lönerörelsen där 
kostnaden för kommunen ökade med 5,4 mkr (inklusive 
kostnaden för VUC och LC som ökade med 270 tkr). 
I den ökade lönekostnaden på 16 mkr ingår 5,4 mkr 
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från årets löneöversyn, vilket innebär att det går att 
jämföra årets lönekostnader med föregående år om 
denna ökade kostnad tas bort från årets lönekostnad. 
Den jämförbara lönekostnaden, exklusive VUC och 
LC, har då minskat med 13,1 mkr, vilket motsvarar 
27 årsarbetare (snittkostnaden för en årsarbetare är 
475 tkr) och var en minskning med 2,9 procent.

Bortsett från den verksamhet som kommunen tog 
över från VDUF minskade utbildning, kultur och 
fritid sin lönekostnad med 2,9 mkr. Socialt stöd och 
omsorg minskade med 2,7 mkr medan kommunkansli 
och internservice ökade sin lönekostnad med 1,4 mkr. 
Arvodeskostnaden uppgick till 2,3 mkr, vilket var en 
minskning från fjolårets 2,8 mkr.

Personalkostnad
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade totalt sett mellan åren 2019 och 
2020 med 2,5 procent. Under 2020 minskade den långa 
sjukfrånvaron (60 dagar eller mer), vilket tyder på att 
det är den korta frånvaron som ökar. Ökningen beror 
till stor del på att medarbetare har fått sjukskriva sig 
vid minsta symtom på förkylning och i väntan på 
provsvar. Det totala antalet sjukfrånvarodagar per 
anställd fortsätter öka och var 2020 totalt 31,76 dagar 
per anställd och år. Sjukfrånvaron varierar mellan olika 
förvaltningsområden, men den allmänna tendensen 
är att ökningen riskerar att fortsätta. Tyvärr finns det 
fortfarande medarbetare som råkat ut för allvarliga 
sjukdomar och därför varit sjukskrivna en längre tid.

Sjukfrånvaron ökade bland både män och kvinnor 
2020, till stor del beroende på sjukfrånvaro i samband 
med symtom på covid-19 och ökningen gäller alla 
åldersgrupper. Sjukfrånvaron per förvaltningsområde 
kommenteras i deras egna redovisningar.

Sjukfrånvaro (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Av tillgänglig arbetstid 5,43 6,45 7,39 7,30 8,09 10,56

≥ 60 dagar per tillfälle 47,54 44,83 46,16 44,70 51,97 44,21

Kvinnor 6,1 6,79 7,68 7,76 8,37 10,95

Män 2,22 4,85 5,99 4,91 6,68 8,78

– 29 år 3,32 6,23 8,44 6,46 6,9 10,89

30–49 år 6,11 7,87 7,61 8,12 8,26 11,28

50– år 5,42 5,25 6,99 6,80 8,29 9,93

Pensioner
Tabellen nedan visar kommunens pensionsåtaganden.

(tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Individuella delen inklusive löneskatt 12 547 13 225 11 924 10 816 11 670

Avsättning pensioner inklusive löneskatt 25 254 26 132 26 501 29 930 32 801

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 162 930 156 966 149 865 139 679 136 390

Visstidspension till förtroendevalda, ansvarsförbindelse 521 373 174 60 – 

Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 201 252 196 696 188 464 180 485 180 861
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Nyckeltal
2016 2017 2018 2019 2020

Frisktal i % 93,55 92,61 92,70 91,91 89,44

Sjukfrånvarodagar per anställd 19,9 23,23 22,67 25,87 31,76

Antal årsarbetare 619,9 602,5 572,9 565,2 591,35

Antal anställda, totalt 709 693 657 651 673

Antal anställda, kvinnor 594 587 556 558 566

Antal anställda, män 115 106 101 93 107

Antal heltidsarbetande, kvinnor 316 297 272 271 295

Antal heltidsarbetande, män 72 72 68 62 75

Antal deltidsarbetande, kvinnor 278 290 284 287 271

Antal deltidsarbetande, män 43 34 33 31 32

Genomsnittsålder, totalt 45,1 46,8 46,9 46 46,4

Genomsnittsålder, kvinnor 45,5 46,9 47,1 46,3 46,6

Genomsnittsålder, män 43,3 46,0 45,8 43,7 45,7

Personalomsättning, procent 4,7 3,0 2,1 3,4 4,0

Övertid i procent av arbetad tid 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Antal sparade semesterdagar per anställd 11,68 11,16 10,46 9,5 11,97

Sparad semester, tkr 15 145 14 744 14 727 13 893 16 614

Hållbart medarbetarengagemang, snitt av max 100 76 74 75 77
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Förväntad utveckling
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Befolkningsutveckling och näringsliv
Befolkningen i kommunen minskade med 4 till 6 801 
invånare under året. Andelen ålderspensionärer mins-
kade något i Vansbro under året men ökade i riket. 
Prognosen för 2029 är samma andel ålderspensionärer 
som nu. 

Försörjningskvoten är ett mått som visar försörj-
ningsbördan för invånarna i arbetsför ålder, 20–64 år. 
I Vansbro kommun ökade den från 91  procent till 
92  procent. Det innebär att en person i gruppen 
20–64 år ska försörja 0,92 andra invånare i andra 
åldersgrupper. Kvoten i Dalarna ökade från 89 procent 

till 90 procent och i riket från 76 procent till 77 procent. 
Enligt prognosen kommer försörjningskvot för kom-
munen att öka till 101 procent år 2029. 

Bedömningen är att näringslivet i kommunen kom-
mer att anställa många personer de närmaste åren då 
ekonomin tar fart när vaccinationsinsatserna får effekt, 
vilket kan ge en inflyttning av invånare i arbetsför 
ålder. Det minskar i sin tur försörjningskvoten. Det 
pågår även en lokal utveckling hos flera företag som 
bidrar ytterligare till en ökning av antalet anställda i 
kommunen, jämfört med riket som helhet. Hela den 
positiva utvecklingen är dock beroende av den lokala 
kompetensförsörjningen. Det behövs många bostäder 
för att nya invånare ska kunna ta de jobb som erbjuds. 

Fysisk planering är en utmaning de kommande åren. 
Byggbara tomter behövs för såväl flerfamiljshus och vil-
lor som för industrimark och tillhörande infrastruktur. 
Samverkan mellan skola och näringsliv är också viktigt. 
De unga måste kunna göra val inför fortsatta studier 
utifrån en god kunskap om vad det lokala näringslivet 
har att erbjuda i form av intressanta och bra jobb. 
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I början av 2020 antog Vansbro en ny näringslivs-
strategi. Grunden i strategin är att kommunen ska 
arbeta i fokusgrupper utifrån det lokala näringslivets 
behov. Arbetet med att genomföra strategin har skjutits 
upp på grund av pandemin men började komma igång 
på hösten 2020. 2021 ska alla fokusgrupper vara igång. 
Kommunen har stor tillförsikt om att den goda utveck-
lingen av företagsklimatet i kommunen ska fortsätta 
de kommande åren. 

Samtidigt som kommunens företag kommer att 
anställa, ställer befolkningsförändringar höga krav 
på kommunsektorns finanser. I juni presenterade 
Finansdepartementet en analys som visar att med ett 
oförändrat välfärdsåtagande ökar gapet mellan intäk-
ter och kostnader till 90 miljarder år 2026 för riket som 
helhet. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, 
unga och äldre är så mycket högre än för befolkningen 
i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga 
som ökar snabbt de närmaste tio åren. Dessutom 
kommer största delen av intäkterna från skatt på 
arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar 
mycket långsammare än gruppen barn, unga och äldre. 
Det gör att kommunen måste hitta nya arbetssätt och 
effektiviseringar, genom exempelvis digitalisering eller 
ökad samverkan med andra kommuner. Ett exempel 
är Brandkåren Norra Dalarna där kommuner ”delar 
på” kostnader och organisation för räddningstjänst. 
En ökad samverkan kräver dock en väl fungerande 
ägarstyrning från kommunens sida. 

Investeringsbehov
Ett arbete pågår med en långsiktig investeringsplan 
för kommunen och koncernen. Under året beslutade 
kommunen om om- och tillbyggnad av Bäckaskog 
(ett särskilt boende) och totalt 80 mkr finns avsatt i 
budget för detta. Samtidigt har kommunen behov av 
andra lokaler och utreder bland annat lokalbehov för 
förskolan och årskurs F–3.

Vansbro Teknik AB arbetar med en långsiktig inves-
teringsplan för 2020–2050 för att möta framtida behov 
av investeringar och reinvesteringar i ledningsnätet. 
Koncernens lånebehov påverkar kommunens låne-
utrymme, även om de taxefinansierade investeringar 
som Vansbro Teknik AB gör påverkar låneutrymmet 
mindre än kommunens egna skattefinansierade inves-
teringar. Detta eftersom kostnaden för VA-kollektivet 
ska vara självfinansierad.

Intresseorganisationen Svenskt Vatten räknar med 
att kapitalkostnaden för kommunalt VA i Sverige kom-
mer att fyrdubblas till år 2040 och att taxorna i Sverige 
i snitt måste fördubblas till år 2040 för att betala för 
denna investering i VA-systemen. Kommunens lånetak 
och kommuninvånarnas betalningsförmåga är viktiga 
parametrar i diskussionen om VA-taxan. 

Vansbrohem har ett eftersatt underhåll på vissa 
fastig heter och det krävs på sikt relativt stora investe-
ringar för att komma till rätta med detta. 

Sysselsättning
Enligt flera bedömare kan arbetslösheten minska mar-
kant när återhämtningen tar ny fart. Antalet långtids-
arbetslösa (arbetslösa i mer än 12 månader) började öka 
i den ekonomiska avmattningen som började före pan-
demin. 2020 steg siffran till 175 000 långtidsarbetslösa 
av de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, vilket 
var 24 000 fler än vid slutet av 2019. Antalet väntas över-
stiga 200 000 under 2021. Högre arbetslöshet ger i regel 
ökade kostnader för försörjningsstöd och förvärrade 
sociala problem, särskilt om långtidsarbetslösheten 
håller i sig. Efter finanskrisen hade flertalet långtids-
arbetslösa svårt att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden 
och den trenden kan kvarstå. 

Hur det påverkar Vansbro är oklart. I kommunen 
ökade arbetslösheten bara med 0,8 procentenheter 2020 
och näringslivet behöver arbetskraft. Men det kan 
påverka inkomstutjämningssystemet som fördelar 
skatteunderlaget över alla kommuner i landet och 
kommunen kan få lägre skatteintäkter på grund av 
ökad arbetslöshet i andra kommuner. 

Konjunkturutveckling
Redan innan pandemin hade Sverige passerat toppen 
på konjunkturen och en konjunkturnedgång hade 
startat. Prognosen för 2021 är att återhämtningen går 
på sparlåga en tid framöver. BNP beräknas öka med 
2,7 procent och antalet arbetade timmar med 1,4 pro-
cent. Det beror givetvis till stor del på vaccinations-
tillgång, restriktioner och statliga stöd. Prognosen för 
2022 är att BNP ökar med 3,6 procent och 2023 med 
2,1 procent. Det är oklart när hushåll och företag kom-
mer att klara sig utan understöd och om/hur krisåtgär-
derna kommer att förlängas eller avvecklas. Det enda 
säkra är att konjunkturen och ekonomin kommer att 
präglas av pandemin även framöver. 
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Resultaträkning

tkr Kommunen Sammanställd redovisning
Utfall

2020-12-31
Utfall

2019-12-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

2019-12-31

Verksamhetens intäkter Not 2 110 201 132 448 203 740 266 167

Verksamhetens kostnader Not 3, 4 – 509 537 – 522 941 – 590 871 – 643 944

- varav jämförelsestörande poster Not 5 5 098 – 5 098 – 

Avskrivningar Not 6 – 14 000 – 15 842 – 24 906 – 25 576

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 413 336 – 406 335 – 412 037 – 403 353

Skatteintäkter Not 7 281 563 286 537 281 563 286 537

Generella statsbidrag och utjämning Not 8 159 284 130 818 159 284 130 824

VERKSAMHETENS RESULTAT 27 511 11 020 28 810 14 008

Finansiella intäkter Not 9 1 283 2 992 936 2 613

Finansiella kostnader Not 10 – 2 659 – 33 378 – 4 236 – 34 848

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 26 135 – 19 366 25 510 – 18 227

Extraordinära poster Not 11  – 16 064  – 16 064

ÅRETS RESULTAT  26 135 – 35 430 25 510 – 34 291
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Balansräkning

tkr Kommunen Sammanställd redovisning
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar Not 12 41 80 41 80

Materiella anläggningstillgångar      

Mark byggnader och tekniska anläggningar Not 13 262 249 269 360 529 090 525 879

Maskiner och inventarier Not 14 53 397 43 966 60 693 52 192

Finansiella anläggningstillgångar Not 15 7 968 11 157 5 354 8 530

Summa anläggningstillgångar  323 655 324 563 595 178 586 681

Omsättningstillgångar      

Förråd m m Not 16 – 8 684 694

Fordringar Not 17 41 120 37 293 51 308 52 852

Kortfristiga placeringar Not 18 – – 316 – 

Kassa och bank Not 19 150 613 117 481 204 110 145 726

Summa omsättningstillgångar 191 733 154 782 256 418 199 272

SUMMA TILLGÅNGAR 515 388 479 345 851 596 785 953

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

Årets resultat Not 20 26 135 – 35 430 25 510 – 34 291

Resultatutjämningsreserv   –  – 

Övrigt eget kapital  181 681 217 111 207 794 242 085

Summa eget kapital  207 816 181 681 233 304 207 794

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 21 32 801 29 930 33 184 30 597

Andra avsättningar Not 22 – – 2 987 3 184

Summa avsättningar  32 801 29 930 36 171 33 781

Skulder      

Långfristiga skulder Not 23 152 322 179 179 425 942 422 176

Kortfristiga skulder Not 24 122 449 88 555 156 179 122 202

Summa skulder  274 771 267 734 582 121 544 378

Summa avsättningar och skulder  307 572 297 664 618 292 578 159

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  515 388 479 345 851 596 785 953
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tkr Kommunen Sammanställd redovisning
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Panter och därmed jämförliga säkerheter      

Uttagna pantbrev  1 286 1 286 78 214 78 214

Avgår i eget förvar  – 512 – 512 – 57 200 – 57 200

Summa ställda panter  774 774 21 014 21 014

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland      

skulderna eller avsättningarna Not 25 136 390 139 739 136 390 139 739

Övriga ansvarsförbindelser Not 26 277 610 237 834 118 112

Summa ansvars- och borgensförbindelser  414 000 377 573 136 508 139 851
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Kassaflödesanalys

tkr Kommunen Sammanställd redovisning
Utfall

2020-12-31
Utfall

2019-12-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat Not 27 26 135 – 35 430 25 510 – 34 291

Justering för av- och nedskrivningar Not 28 14 000 15 842 24 906 25 576

Justering för gjorda avsättningar Not 29 2 871 3 429 2 587 3 836

Justering för avsättning uppskjuten skatt Not 30 – – – 197 233

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 31 – 475 15 693 – 596 20 130

Medel från verksamheten före  

förändring av rörelsekapitalet 42 531 – 466 52 210 15 484

Ökning/minskning förråd och varulager 8 – 10 22

Ökning/minskning fordringar – 4 013 7 585 1 042 5 624

Ökning av kortfristiga skulder Not 32 3 893 – 7 331 – 594 – 4 039

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga avsättningar

1. MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 42 419 – 212 52 668 17 091

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av imateriella anläggningstillgångar – 30 – – 30 – 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 33 – 16 690 – 33 839 – 37 368 – 50 650

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 34 585 94 092 1 085 93 978

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 35 1 636 1 1 636 1

Utbetalning förskott/lån till utomstående/lösen Not 36 186 – 186 186 – 186

2. MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 14 313 60 068 – 34 491 43 143

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/minskning långfristiga fordringar Not 37 1 188 – 1 175 – 19

Erhållna anslutningsavgifter Not 38 – 0 – 0

Erhållna investeringsbidrag Not 39 3 837 15 420 3 837 15 420

Nyupptagna lån Not 40 – 25 000 119 084 98 199

Amortering av långfristig skuld Not 41 – – 25 000 – 83 889 – 100 849

3. MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 5 025 15 420 40 207 12 751

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (1+2+3) 33 131 75 276 58 384 72 985

Likvida medel vid årets början 117 481 42 205 145 726 72 741

Likvida medel vid årets slut 150 612 117 481 204 110 145 726

Förändring av likvida medel 33 131 75 276 58 384 72 985
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Nothänvisningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med kommunallagen och 

lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt 

enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovis

ning (RKR). 2019 gjordes också årsredovisningen enligt LKBR.

Byte av redovisningsprincip

Enligt LKBR 4 kap 4 § p2 ska kommunen tillämpa samma prin

ciper för redovisningen konsekvent från ett räkenskapsår till 

ett annat. Enligt RKR R12 får byte av redovisningsprincip ske 

om bytet krävs för att anpassa redovisningen till lagstiftning 

eller rekommendation från RKR. Från och med 2020 har RKR 

förtydligat sin rekommendation avseende intäkter, RKR R2.

Vansbro kommun har tidigare hanterat anslutningsavgifter 

till stadsnätet på samma sätt som man hanterar investerings

bidrag. Anslutningsavgifterna har skuldförts och sedan 

intäktsförts över tillgångens nyttjandeperiod. Enligt RKR 

R2 ska anslutningsavgifterna intäktsföras i sin helhet när en 

anslutning är klar. Detta tillämpas från och med 2020.

Kommunen har tidigare fått samförläggningsavgifter från 

privata företag i samband med grävning för stadsnätet. 

Dessa samförläggningsavgifter har hanterats som investe

ringsbidrag. Enligt RKR R2 är det endast statliga investerings

bidrag som ska skuldföras och intäktsföras över tid. Detta 

har kommunen också justerat 2020.

Vid byte av redovisningsprincip ska de finansiella rappor

ternas jämförelsetal justeras som om den nya redovisnings

principen hade tillämpats även tidigare år. Den ackumule

rade effekten av bytet av redovisningsprincip redovisas som 

korrigeringspost i ingående eget kapital. De poster som har 

påverkats är eget kapital, anslutningsavgifter, ackumulerad 

upplösning av anslutningsavgifter, investeringsbidrag och 

ackumulerad upplösning av investeringsbidrag. Rättelse

beloppet för varje post framgår i respektive not.

Rättelse av fel

Enligt RKR R12 ska väsentliga fel under tidigare perioder, om 

det är möjligt, rättas i de första finansiella rapporter som 

godkänns för utfärdande efter upptäckten av felet. Rättelse 

görs genom att jämförelsetalen räknas om för den tidigare 

period eller de tidigare perioder där felet finns.

Biobränsleanläggningen skulle ha redovisats som anlägg

ningstillgång från och med 2017 då fastigheten köptes av 

kommanditbolaget, men hade redovisats som finansiell 

tillgång. Det rättades till 2019. Rättelsen påverkade varken 

tidigare års resultat eller eget kapital.

Extraordinära poster

Extraordinära poster, enligt RKR R11, är händelser eller trans

aktioner som

•  saknar ett tydligt samband med kommunens normala 

verksamhet

•  är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta 

eller regelbundet, och

•  uppgår till ett väsentligt belopp.

Reaförlusten vid försäljningen av bioenergianläggningen 

2019 bedömdes vara en extraordinär post.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster, enligt RKR R11, är resultat av 

händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som 

är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perio

der. 2020 har coronapandemin medfört både ökade kostnader 

och ökade intäkter i form av statsbidrag. Vansbro kommun har 

valt att redovisa dessa poster som jämförelsestörande då det 

annars blir svårare att jämföra resultat över tid.

Värderingsprinciper

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffnings

värdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Tillgångar som har tagits emot utan ersättning, eller till en 

ersättning som väsentligt understiger tillgångarnas verkliga 

värde, redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom

munen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den 

så kallade blandmodellen enligt lagen om kommunal bok

föring och redovisning.

Materiella anläggningstillgångar

Med materiella anläggningstillgångar menas tillgångar som 

har en livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på 

minst ett prisbasbelopp, som 2020 var 47 300 kronor.

Anläggningstillgångarna är i balansräkningen upptagna till 

anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar.

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konse

kvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kost

nad i resultaträkningen för det räkenskapsår de hör till.

Avskrivningar beräknas på investeringar till och med redo

visningsåret i förhållande till när de togs i bruk.

Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från 

RKR:s skrift om avskrivningar och med egen bedömning av 

tillgångarnas och komponenternas beräknade nyttjandetid. 

I normalfallet tillämpar kommunen linjär avskrivning.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
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Komponentavskrivningar

Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan 

behöva ersättas regelbundet men med olika tidsintervall. 

Även byggnader har normalt många betydande komponenter 

som har väldigt olika nyttjandeperioder och därför  byts ut 

med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning. Om skillna

den förväntas vara stor mellan förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter ska, i enlighet 

med RKR R4, tillgången delas upp på dessa komponenter och 

varje komponent ska då skrivas av separat.

Vansbro kommun tillämpar komponentavskrivning från 

och med 1 januari 2018. Linjär avskrivning används med 

olika avskrivningstider  beroende på komponent.

Markanläggning 15–40 år

Platta/stomme 70 år

Stomkomplettering 40 år

Tak/fasad/fönster 40 år

Yttre och inre ytskikt 15–30 år

Installationer 10–40 år

Vitvaror 10 år

Övrig byggnation 10 år

Toppbeläggning gata 30 år

Leasingavtal

Kommunens alla leasingavtal har hanterats som operationella 

leasingavtal. En genomgång av leasingavtalen behöver göras för 

att se om något avtal ska klassificeras som finansiellt leasingavtal.

Fordringar

Fakturafordringar med förfallodag längre tillbaka än tre 

månader redovisas som osäkra fordringar.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar 

därmed resultatet för den period de uppkommer.

Avsättning för pensioner

Pensioner intjänade från och med år 2000 behandlas som en 

individuell del och betalas till största delen under påföljande 

år. Dessa redovisas därför som en kortfristig skuld.

Aktualiseringsgraden1 i KPA:s beräkningar av pensions

skuld och pensionskostnader är 97 procent.

Löneskulder

Vid beräkning av skulder för sociala avgifter avseende löne

skulder använder kommunen ett generellt personalomkost

nadspåslag (PO) på 40,15 procent.

Driftredovisningen

I driftredovisningen ingår interna kapitalkostnader för till

gångar samt personalomkostnadspålägg (PO) för sociala 

avgifter enligt lag och avtal. PO påslagen uppgick till totalt 

40,15 procent. Driftredovisningen påverkas också av intäkter 

och kostnader mellan verksamheterna.

Intäktsredovisningen

Kommunen tillämpar från och med 2020 RKR:s rekommendation 

RKR R2 för redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär 

bland annat att offentliga investeringsbidrag ska periodiseras 

över anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod.

Tidigare har även anslutningsavgifter till Vansbro Stadsnät och 

privata investeringsbidrag hanterats på samma sätt som offent

liga investeringsbidrag, men enligt RKR R2 ska de intäktsföras i sin 

helhet när en anslutning respektive grävning är klar. Kommunen 

har ändrat redovisningsprincip för att följa rekommendationen 

och gjort en justering mot ingående eget kapital 2020.

Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas inkomst 

tas upp till beskattning.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår bolag som kommunen 

äger helt eller delvis. Dessa är Stiftelsen Vansbrohem (100 procent), 

Dala Vatten och Avfall AB (25 procent), Vansbro Teknik AB (100 

procent), VDUF Västerdalarnas utbildningsförbund (40,24 procent) 

och Brandkåren Norra Dalarna (12,6 procent). Kommunen har inte 

gjort några justeringar för att anpassa Stiftelsen Vansbrohems 

redovisning till kommunens redovisningsprinciper, eftersom det 

inte skulle ha någon väsentlig påverkan på koncernens resultat. 

Stiftelsens årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd. Mer detaljerad informa

tion om Stiftelsen Vansbrohems redovisningsprinciper finns i stif

telsens egen årsredovisning.

Dala Vatten och Avfall AB, där kommunen äger 25 procent, och 

Vansbro Teknik AB, som helägs av kommunen, ingår i den sam

manställda redovisningen. All VA  och renhållningsverksamhet har 

skett i bolagen.

Mellan 2016 och 2019 bedrev kommunen gymnasie och vuxen

utbildning tillsammans med MalungSälens kommun genom 

Västerdalarnas utbildningsförbund, VDUF. Kommunandelen 

bestäms av antalet invånare. Den andel Vansbro finansierade 2020 

var 40,24 procent. Från och med 1 januari 2020 bedriver de två 

kommunerna åter gymnasie och vuxen utbildningen var för sig 

och VDUF är under avvecklande. VDUF är medtaget i den sam

manställda redovisningen.

Från och med 1 januari 2019 är räddningstjänsten över flyttad till 

kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Förbundet drivs 

av kommunerna Vansbro, Mora, Orsa, Älvdalen och Leksand. Vans

bro kommuns andel 2020 var 12,6 procent.

Proportionell konsolidering har tillämpats vid konsolidering av de 

kommunala koncernföretagen i de sammanställda räkenskaperna.

Särredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster.

Särredovisningarna finns tillgängliga hos Dala Vatten och 

Avfall AB, tel 020 200210, www.dalavatten avfall.se.

1 Med aktualiseringsgrad menas andelen av personakterna för 
nuvarande och tidigare anställd personal som är uppdaterad 
avseende pensionsgrundande anställningar.
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Kommunen Sammanställd redovisning
2020 2019 2020 2019

Not 2 Verksamhetens intäkter 

 Försäljningsintäkter 2 688 4 515 2 594 4 631

 Taxor och avgifter 22 062 18 060 66 393 43 990
 Hyror och arrenden 5 668 14 286 44 544 49 456
 Driftbidrag från staten 54 848 41 398 54 833 41 398
 Övriga bidrag från staten 11 585 12 769 11 575 12 779
 Övriga bidrag 755 31 410 8 678 72 771
 Försäljning av verksamhet 12 595 9 933 11 744 17 650

 
Justering på grund av byte redovisningsprincip för 
anslutningsavgifter Vansbro Stadsnät

– 77 – 77

 Övriga intäkter – – 3 379 23 415
 Verksamhetens intäkter 110 201 132 448 203 740 266 167

Koppling till driftredovisningen     
 Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 123 754 116 230   
 Inlösen/försäljning bilar m m 703 338   
 Försäljning optokanalisation 0 0   
 Momsbidrag omsorgsboende 235 228   
 Upplösning investeringsbidrag ej stadsnät 387 380   
 Upplösning investeringsbidrag stadsnät 307 63   
 Upplösning anslutningsavgifter 0 115   
 Administrationsavgift löneväxling 26 23   
 Rättelse moms 79 – 69   
 Minskning osäkra fordringar 48 312   
 Ej fördelade schablonersättningar från Migrationsverket 2 738 4 008   
 Försäljning Grönalid 2:16 92 –   
 Försäljning Herrgården 53 –   
 Köp Bäckaskog – 31 111   
 Vite – 450   

 
Justering på grund av byte redovisningsprincip för 
anslutningsavgifter Vansbro Stadsnät

 77   

 Interna poster – 18 221 – 20 818   
 Verksamhetens intäkter kommunen 110 201 132 448   

Not 3 Verksamhetens kostnader     
 Personalkostnader – 290 946 – 275 302 – 319 757 – 333 649
 Övriga kostnader – 218 591 – 247 639 – 271 278 – 310 041
 Skattekostnader – – – 33 – 21
 Uppskjuten skatt – – 197 – 233

Verksamhetens kostnader – 509 537 – 522 941 – 590 871 – 643 944

Koppling till driftredovisningen     
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen – 541 430 – 555 757   
Personalförsäkringar och pensionskostnader  
som ej fördelats ut på verksamheterna

– 5 272 – 7 842   

Reservation kundfordringar  –   
Kalkylerad kapitalkostnad 18 479 19 884   
Justering fastighetsskatt – 3 – 5   

 Försäljningskostnader bilar m m – 50 – 30   
 Omställningsfonden – 205    
 Nedsatt arbetsgivaravgift covid19 636    
 Justering STIM 20162019 87    
 Förlust försäljning Snöå Bruk  – 10   
 Interna poster 18 221 20 819   
 Verksamhetens kostnader kommunen – 509 537 – 522 941   
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2020 2019 2020 2019

Not 4 Kostnad för räkenskapsrevision     

 Kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 105 80   

 

Kostnad för de förtroendevaldas  

granskning av räkenskaperna 20 20   

 Total kostnad för räkenskapsrevision 125 100   

 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader 

för granskning av bokföring, delårsrapport samt 

årsredovisning för räkenskapsår 2020.     

Not 5 Jämförelsestörande poster     

 Intäkter     

 Ersättning för merkostnader till följd av coronapandemin 7 319 – 7 319 – 

 Ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin 4 705 – 4 705 – 

 Summa intäkter 12 024 0 12 024 0

Kostnader     

 Merkostnader till följd av coronapandemin – 6 926 – – 6 926 – 

 Summa kostnader – 6 926 – – 6 926 – 

 Summa jämförelsestörande poster 5 098 0 5 098 0

 

Alla kostnader till följd av coronapandemin har inte 

särredovisats och summan för merkostnader till följd av 

coronapandemin är därför troligen något högre än vad 

som redovisas i jämförelsestörande poster.     

Not 6 Avskrivningar     

 Beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.     

 

I underlaget ingår årets investeringar  

i förhållande till när de togs i bruk.     

 Immateriella anläggningstillgångar – 69 – 80 – 69 – 80

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 11 009 – 14 394 – 20 183 – 22 387

 

Nedskrivning mark, byggnader och tekniska 

anläggningar – – – – 

 Maskiner och inventarier – 2 922 – 1 368 – 4 654 – 3 109

 Summa – 14 000 – 15 842 – 24 906 – 25 576

Not 7 Skatteintäkter     

 Skatteintäkter     

 Egna skatteintäkter preliminärt för bokslutsåret 288 073 289 296 288 073 289 296

 Prognos slutavräkning för bokslutsåret – 4 856 – 2 919 – 4 856 – 2 919

 

Rättning av prognos på slutavräkningen  

för året före bokslutsåret – 1 654 160 – 1 654 160

 Summa 281 563 286 537 281 563 286 537
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Kommunen Sammanställd redovisning
2020 2019 2020 2019

Not 8 Generella statsbidrag och utjämning     

 Inkomstutjämning 102 369 98 332 102 369 98 332

 Kostnadsutjämning 27 759 20 958 27 759 20 958

 Regleringsavgift/bidrag 6 953 4 767 6 953 4 767

 Utjämning LSSkostnader – 8 309 – 12 755 – 8 309 – 12 755

 Fastighetsavgift 13 990 13 739 13 990 13 739

 Välfärdsmiljarderna 3 585 5 433 3 585 5 433

 Bidrag för ensamkommande unga över 18 år – 344 – 344

 Extratjänster – – – – 

 Utbildningsbidrag – – – 5

 Krisstöd Socialstyrelsen 180 – 180 – 

 Bidrag stärka välfärden till följd av coronapandemin 12 757 – 12 757 – 

 Övriga bidrag – – – 1

 Summa 159 284 130 818 159 284 130 824

Not 9 Finansiella intäkter     

 Räntor likvida medel – 3 – 3

 Ränteintäkter kundfordringar 41 18 254 159

 Utdelning Kommuninvest 351 810 351 810

 Utdelning Kommunassurans Syd – 10 – 10

 Ränteintäkt förlagslån Kommuninvest 18 21 18 21

 Ränteintäkt/borgensavgift koncernbolag 573 531 13 11

 Ränteintäkt Rindi – 1 596 – 1 596

 Likvidation FSF 300 – 300 – 

 Likvidation Visit Södra Dalarna – 3 – 3

 Återföring nedskrivning lån Äppelbo AIK – – – – 

 Summa 1 283 2 992 936 2 613

Not 10 Finansiella kostnader     

 Räntekostnad på lån – 1 593 – 1 538 – 3 165 – 2 974

 Ränta på pensionsavsättning – 676 – 704 – 676 – 711

 Bankkostnader m m – 25 – 25 – 30 – 52

 Nedskrivning Vansbroviken KB (motsvaras av intäkt) – – 31 111 – – 31 111

 Vämo Elnät AB rättelse – – – – 

 Likvidation FSF – 365 – – 365 – 

 

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  

Stiftelsen Vansbrohem – – – – 

 Summa – 2 659 – 33 378 – 4 236 – 34 848

Not 11 Extraordinära poster     

 Realisationsförlust försäljning bioenergianläggningen – – 16 064 – – 16 064

 Summa 0 – 16 064 0 – 16 064
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Kommunen Sammanställd redovisning
2020 2019 2020 2019

Not 12 Immateriella tillgångar

 Ingående värde 80 160 80 160

 Årets investeringar 30 0 30 0

 Avskrivningar – 69 – 80 – 69 – 80

 Summa 41 80 41 80

 Avskrivningstid är 5 år, linjär avskrivning     

 Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden 1 042 1 042 1 042 1 042

 Årets investeringar 30 0 30 0

 Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 1 072 1 042 1 072 1 042

 Ingående balans ackumulerade avskrivningar – 962 – 882 – 962 – 882

 Årets avskrivningar – 69 – 80 – 69 – 80

 Utgående balans ackumulerade avskrivningar – 1 031 – 962 – 1 031 – 962

 Summa 41 80 41 80

 Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 4,87 4,87 4,87 4,87

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

 Ingående värde mark, byggnader, tekniska anläggningar 269 360 333 344 525 879 585 654

 Justering ib bioenergianläggningen – – – – 

 Årets investeringar 4 337 28 474 24 160 40 727

 Köp till underpris/gåva – 31 111 – 31 111

 Försäljningar/utrangeringar – 439 – 109 175 – 766 – 109 226

 Avskrivningar – 11 009 – 14 394 – 20 183 – 22 387

 Nedskrivningar – – – – 

 Summa 262 249 269 360 529 090 525 879

 

Från och med 2018 tillämpas komponentavskrivning  

med olika avskrivningstider beroende på komponent,  

se avsnittet Redovisningsprinciper.     

 

Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden, 

mark, byggnader, tekniska anläggningar 512 061 583 165 893 485 952 392

 Årets investeringar 4 337 28 474 24 160 40 728

 Köp till underpris/gåva – 31 111 – 31 111

 Försäljningar och utrangeringar – 1 250 – 130 689 – 1 741 – 130 746

 Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 515 148 512 061 915 904 893 485

 

Ingående balans ackumulerade avskrivningar,  

mark, byggnader, tekniska anläggningar – 242 701 – 249 821 – 367 606 – 366 738

 Årets avskrivningar – 11 009 – 14 394 – 20 183 – 22 387

 Årets nedskrivningar – – – – 

 Försäljningar och utrangeringar 811 21 514 975 21 519

 Utgående balans ackumulerade av- och nedskrivningar – 252 899 – 242 701 – 386 814 – 367 606

 Summa 262 249 269 360 529 090 525 879
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Kommunen Sammanställd redovisning
2020 2019 2020 2019

 Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 40,86 45,34 41,15 43,03

 Det bokförda värdet fördelar sig på:     

 Verksamhetsfastigheter 188 368 196 324   

 Publika fastigheter 23 046 23 991   

 Fastigheter för annan verksamhet 17 748 18 166   

 Pågående ny, till och ombyggnad 33 087 30 879   

 Summa 262 249 269 360   

Not 14 Maskiner och inventarier     

 Ingående värde maskiner och inventarier 43 966 40 958 52 192 46 247

 Årets investeringar 12 353 5 366 13 207 9 923

 Försäljningar – – 991 – 52 – 869

 Omklassificeringar – – – – 

 Avskrivningar – 2 922 – 1 367 – 4 654 – 3 109

 Summa 53 397 43 966 60 693 52 192

 Avskrivningstid är 310 år, linjär avskrivning     

 Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden 51 375 52 374 73 729 70 436

 Årets investeringar 12 353 5 366 13 207 9 923

 Försäljningar och utrangeringar – – 6 365 – 391 – 6 630

 Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 63 728 51 375 86 545 73 729

 Ingående balans ackumulerade avskrivningar – 7 409 – 11 416 – 21 537 – 24 189

 Årets avskrivningar – 2 922 – 1 367 – 4 654 – 3 109

 Försäljningar och utrangeringar – 5 374 339 5 761

 Utgående balans ackumulerade avskrivningar – 10 331 – 7 409 – 25 852 – 21 537

 Summa 53 397 43 966 60 693 52 192

 Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 13,93 7,91 10,65 7,81

 Det bokförda värdet fördelar sig på:     

 Maskiner 47 92   

 Inventarier 42 400 38 496   

 Bilar och andra transportmedel 0 0   

 Pågående arbeten maskiner och inventarier 10 901 5 299   

 Åtgärder på annans fastighet 49 79   

 Summa 53 397 43 966   

 

Kommunen har under året haft leasingkostnader för bilar uppgående till 1 475 tkr, 2019 till 1 543 tkr. Framtida 

förfallobelopp avseende bilar uppgår till 2 102 tkr. Kommunen har under året haft leasingkostnader för itarbetsplatser 

uppgående till 2 066 tkr, 2019 till 2 195 tkr. Framtida förfallobelopp avseende leasade itarbetsplatser uppgår till 3 293 tkr.

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar     

 Aktier och andelar 4 693 6 694 4 693 6 694

 Aktier och andelar koncernbolag 3 275 3 275 – – 

 Långfristiga fordringar – 1 188 661 1 836

 Summa 7 968 11 157 5 354 8 530
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Kommunen Sammanställd redovisning
2020 2019 2020 2019

Not 16 Förråd     

 Sängpaket – 8 – 8

 Råvaror och förnödenheter Vansbro Teknik AB   497 573

 Råvaror och förnödenheter Stiftelsen Vansbrohem   187 113

 Summa 0 8 684 694

Not 17 Fordringar     

 Kundfordringar 4 991 6 663 8 605 11 055

 Diverse kortfristiga fordringar 33 432 18 373 36 404 30 723

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 697 12 257 6 299 11 074

 Summa 41 120 37 293 51 308 52 852

Not 18 Kortfristiga placeringar     

 Brandkåren Norra Dalarna, kort räntefond – – 316 – 

 Summa 0 0 316 0

Not 19 Kassa bank     

 Kassa 28 25 28 25

 Bank 150 585 117 456 204 082 145 701

 Summa 150 613 117 481 204 110 145 726

Not 20 Eget kapital     

 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 176 253 211 760 202 366 236 734

 

Byte redovisningsprincip anslutningsavgifter, Vansbro 

Stadsnät 4 241 4 101 4 241 4 101

 

Byte redovisningsprincip privata investeringsbidrag, 

Vansbro Stadsnät 1 187 1 250 1 187 1 250

 Justerat ingående eget kapital 181 681 217 111 207 794 242 085

 Årets resultat 26 135 – 35 507 25 510 – 34 368

 

Justering resultat 2019 på grund av byte 

redovisningsprincip för anslutningsavgifter och privata 

investeringsbidrag Vansbro Stadsnät – 77 – 77

 Utgående balans 207 816 181 681 233 304 207 794

 Del av eget kapital som kommer från Vansbro Stadsnät     

 Ingående eget kapital Vansbro Stadsnät 497 2 097   

 Årets resultat för Vansbro Stadsnät 3 538 – 1 600   

 Utgående balans eget kapital från Vansbro Stadsnät 4 035 497   

 Avstämning balanskrav     

 Årets resultat 26 135 – 35 507 25 510 – 34 368

 Reducering av samtliga realisationsvinster – 146 – – 146 – 8

 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 25 989 – 35 507 25 364 – 34 376

 

Justering på grund av byte redovisningsprincip för 

anslutningsavgifter och privata investeringsbidrag 

Vansbro Stadsnät – 77 – 77

 Justerat resultat 25 989 – 35 430 25 364 – 34 299

 Reservering av medel till resultatutjämningsreserv – – – – 

 Disponering av medel från resultatutjämningsreserv – – – – 

 Årets balanskravsresultat 25 989 – 35 430 25 364 – 34 299
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Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     

 Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP     

 Ingående avsättning 27 686 24 449 28 353 24 709

 Ränteuppräkning 234 210 234 218

 Basbeloppsuppräkning 383 432 383 432

 Nya utbetalningar – 953 – 995 – 953 – 995

 Ändring av diskonteringsränta – – – – 

 Intjänad PAKL 137 395 137 395

 Slutbetalning FÅP – – – – 

 Intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 916 2 200 1 574 2 521

 Intjänad särskild avtalspension – – – – 

 Nya efterlevandepensioner 468 – 468 – 

 Övrig post – 31 363 – 31 361

 Förändring löneskatt 523 632 440 712

 Summa 30 363 27 686 30 605 28 353

 Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP     

 Ingående avsättning – – – – 

 Ränteuppräkning – – – – 

 Basbeloppsuppräkning – – – – 

 Utbetalning ÖKSAP – – – – 

 Sänkning av diskonteringsränta – – – – 

 Arbetstagare som pensionerats – – – – 

 Ändrad samordning – – – – 

 Övrig post – – – – 

 Förändring löneskatt – – – – 

 Summa 0 0 0 0

 Avsättning för pensionsåtaganden SAPr     

 Ingående avsättning – – –  

 Intjänad SAPr – – 113  

 Förändring löneskatt – – 28  

 Summa 0 0 141  

 

Avsättning för pensionsåtaganden  

för förtroendevalda enligt OPF-KL     

 Ingående avsättning 543 408 543 408

 Ränteuppräkning – – – – 

 Basbeloppsuppräkning – – – – 

 Utbetalningar – – – – 

 Ändrad diskonteringsränta – – – – 

 Nyintjänad OPFKL 146 109 146 109

 Förändring löneskatt 35 26 35 26

 Summa 724 543 724 543
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 Avsättning för visstidspension för förtroendevalda     

 2020:1 person, 2019:1 person     

 Ingående avsättning 1 701 1 644 1 701 1 644

 Ränteuppräkning 28 26 28 26

 Basbeloppsuppräkning 31 36 31 36

 Utbetalningar – – – – 

 Ändrad diskonteringsränta – – – – 

 Överfört till ordinarie beräkning – – – – 

 Nyintjänande – 49 – 16 – 49 – 16

 Förändring löneskatt 3 11 3 11

 Summa 1 714 1 701 1 714 1 701

 

Summa avsättningar för pensioner  

och liknande förpliktelser 32 801 29 930 33 184 30 597

 Uppdelning per förmån     

 Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP     

 Pensionsbehållning 1 413 1 485   

 Förmånsbestämd ÅP 20 698 18 873   

 Särskild avtalspension 0 0   

 Pension till efterlevande 707 369   

 PAKL pensioner 1 617 1 554   

 Löneskatt 5 928 5 405   

 Summa 30 363 27 686   

 Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP     

 Särskilda avtalspensioner – – – – 

 Visstidspensioner – – – – 

 Löneskatt – – – – 

 Summa 0 0 0  

 

Avsättning för pensionsåtaganden  

för förtroendevalda enligt OPF-KL     

 Pensionsbehållning 583 437 583 437

 Löneskatt 141 106 141 106

 Summa 724 543 724 543

 Avsättning för visstidspension för förtroendevalda     

 Ålderspension 1 168 1 160 1 168 1 160

 Efterlevandepension 211 209 211 209

 Löneskatt 335 332 335 332

 Summa 1 714 1 701 1 714 1 701

Not 22 Andra avsättningar     

 Avsättning för obeskattad reserv – – 2 987 3 184

 Summa 0 0 2 987 3 184
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Not 23 Långfristiga skulder     

 Lån i banker och kreditinstitut 115 000 145 000 388 620 387 997

 Anslutningsavgifter, ej upplösta – 4 241 – 4 241

 

Justering anslutningsavgifter ib  

på grund av byte redovisningsprincip – – 4 241 – – 4 241

 Investeringsbidrag ej upplösta 37 322 35 366 37 322 35 366

 

Justering ib investeringsbidrag  

på grund av byte redovisningsprincip – – 1 187 – – 1 187

 Summa 152 322 179 179 425 942 422 176

 Räntebindningstid och ränta på låneskuld     

 Genomsnittlig räntebindningstid, antal år 2,63 4,72 2,38 2,86

 Genomsnittlig ränta 1,06 % 0,93 % 0,74 % 0,75 %

 

Banklånens 
förfallostruktur

2021 2022 2023 2024 2025 2026 och 
senare

 Kommunen 30 000 15 000 55 000 15 000 – 30 000

 Kommunkoncernen 86 850 104 833 109 540 67 912 – 74 500

 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

 Förutbetalda anslutningsavgifter stadsnät, ingående värde – 4 102 – 4 102

 

Justering anslutningsavgifter ib på grund av byte 

redovisningsprincip – – 4 102 – – 4 102

 Nya anslutningsavgifter under året – 255 – 255

 Justering på grund av byte redovisningsprincip – – 255 – – 255

 Resultatförda anslutningsavgifter – – 116 – – 116

 Justering på grund av byte redovisningsprincip – 116 – 116

 Summa förutbetalda anslutningsavgifter 0 0 0 0

 Återstående antal år (vägt snitt) – – – – 

 

Redovisningsprincipen för anslutningsavgifter till stadsnätet byts från och med 2020. Anslutningsavgiften intäktsförs 

till sin helhet när anslutningen är klar. 

Ingående balanser och jämförelsetal rättas.

 Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 34 179 20 389 34 179 20 389

 

Justering ib investeringsbidrag från privat aktör  

på grund av byte redovisningsprincip – – 1 250 – – 1 250

 Nya investeringsbidrag under året 3 837 15 421 3 837 15 421

 Resultatförda investeringsbidrag – 694 – 443 – 694 – 443

 

Justering resultatfört på grund av byte 

redovisningsprincip – 62 – 62

 Summa förutbetalda investeringsbidrag 37 322 34 179 37 322 34 179

 Återstående antal år (vägt snitt) 35,92 34,87 35,92 34,87

 Summa förutbetalda intäkter 37 322 34 179 37 322 34 179

 

Investeringsbidrag periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierats med 

hjälp av investeringsbidraget skrivs av. 
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Not 24 Kortfristiga skulder     

 Kortfristig del banklån 30 000 – 34 572 – 

 Leverantörsskulder 9 217 8 118 14 893 19 615

 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 5 466 4 121 5 466 4 121

 Övriga kortfristiga skulder 16 343 13 021 17 140 13 490

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61 423 63 295 84 108 84 976

 Summa 122 449 88 555 156 179 122 202

Not 25 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland     

 skulderna eller avsättningarna     

 Pensionsförpliktelser intjänade före 1998     

 Ingående ansvarsförbindelse 139 679 149 865 139 679 149 865

 Ränteuppräkning 778 816 778 816

 Basbeloppsuppräkning 2 610 2 955 2 610 2 955

 Gamla utbetalningar – 6 903 – 7 863 – 6 903 – 7 863

 Sänkning av diskonteringsräntan – – – – 

 Aktualisering – – – – 

 Bromsen – – – – 

 Övrig post 869 – 4 105 869 – 4 105

 Förändring löneskatt – 643 – 1 989 – 643 – 1 989

 Summa 136 390 139 679 136 390 139 679

 Visstidspension till förtroendevalda

 Ingående ansvarsförbindelse 60 174 60 174

 Ränteuppräkning – 1 – 1

 Basbeloppsuppräkning 1 3 1 3

 Utbetalningar – – – – 

 Ändrad diskonteringsränta – – – – 

 Nyintjänande – 49 – 96 – 49 – 96

 Överfört till ordinarie beräkning – – – – 

 Förändring löneskatt – 12 – 22 – 12 – 22

 Summa 0 60 0 60

 Summa 136 390 139 739 136 390 139 739

 Uppdelning per förmån     

 Intjänad pensionsrätt 89 841 92 025 89 841 92 025

 Livränta 3 042 3 209 3 042 3 209

 Utgående pension till efterlevande 625 346 625 346

 PAKL och äldre utfästelser 16 254 16 830 16 254 16 830

 Löneskatt 26 628 27 269 26 628 27 269

 Summa 136 390 139 679 136 390 139 679

 Visstidspension till förtroendevalda     

 Ett pågående intjänande     

 Ett ansvar för samordnad pension – 48 – 48

 Löneskatt – 12 – 12

 Summa 0 60 0 60
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Not 26 Övriga ansvarsförbindelser     

 

Borgen och andra förpliktelser  

gentemot kommunens företag     

 Stiftelsen Vansbrohem 114 200 114 200   

 Vansbro Teknik AB 152 374 116 699   

 Dala Vatten och Avfall AB 6 781 6 931   

 Brandkåren Norra Dalarna 3 780 –   

 Inlandståget AB 475 –   

 Summa 277 610 237 830   

 Kommunalt förlustansvar för egnahem –

4

–

4

 Övriga förpliktelser – – 118 108

 Summa 277 610 237 834 118 112

 

Vansbro kommun har i november 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 20201231 var 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive 

insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vansbro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 20201231 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor 

och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Vansbro kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 

471 874 203 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 492 732 924 kronor.

Not 27 Årets resultat     

 Årets resultat 26 135 – 35 430 25 510 – 34 291

  varav inbetalningar avseende räntor och utdelningar 410 862 623 1003

  varav utbetalningar avseende räntor – 2 269 – 2 242 – 3 685 – 3 685

Not 28 Justering för av- och nedskrivningar     

 Av och nedskrivningar enligt not 6 14 000 15 842 24 906 25 576

 Summa 14 000 15 842 24 906 25 576

Not 29 Justering för gjorda avsättningar     

 Avsättning för pension 2 871 3 429 2 587 3 836

 Summa 2 871 3 429 2 587 3 836

Not 30 Justering för gjorda avsättningar     

 Avsättning uppskjuten skatt – – – 197 233
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Kommunen Sammanställd redovisning
2020 2019 2020 2019

Not 31 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster     

 Realisationsvinst försäljning Herrgården – 53 – – 53 – 

 Realisationsvinst försäljning Vansbro Grönalid 2:16 – 93 – – 93 – 

 Förlust vid likvidation FSF 365 – 365 – 

 Realisationsförlust försäljning Snöå Bruk – 10 – 10

 Realistationsförust försäljning bioenergianläggningen – 16 064 – 16 064

 Avregistrering Vansbroviken KB – 31 111 – 31 111

 Köp Bäckaskog till undervärde/gåva – – 31 111 – – 31 111

 Upplösning anslutningsavgifter – – 116 – – 116

 

Justering upplösning anslutningsavgifter  

på grund av byte redovisningsprincip – 116 – 116

 Upplösning investeringsbidrag – 694 – 443 – 694 – 443

 

Justering upplösning investeringsbidrag  

på grund av byte redovisningsprincip – 62 – 62

 Realisationsvinst försäljningar Dala Vatten och Avfall AB   – – 8

 

Ny skuld Brandkåren Norra Dalarna  

för köpta inventarier/fordon   – 4 392

 Realisationsvinst Stiftelsen Vansbrohem   – 297 – 

 Utrangeringar Vansbro Teknik AB   176 53

 Summa – 475 15 693 – 596 20 130

Not 32 Förändring kortfristiga skulder     

 Förändring enligt BR 33 893 – 7 331 33 978 – 4 039

 Justering för kortfristiga banklån – 30 000 – – 34 572 – 

 Summa 3 893 – 7 331 – 594 – 4 039

Not 33 Förvärv av materiella anläggningstillgångar     

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 4 337 – 28 473 – 24 160 – 40 726

 Maskiner och inventarier – 12 353 – 5 366 – 13 208 – 9 924

 Summa – 16 690 – 33 839 – 37 368 – 50 650

Not 34 Försäljning av materiella anläggningstillgångar     

 Herrgården 437 – 437 – 

 Vansbro Grönalid 2:16 148 – 148 – 

 Snöå Bruk – 1 800 – 1 800

 Vansbro Grönalid 1:23 – 51 – 51

 Bioenergianläggningen – 91 250 – 91 250

 Fordon och inventarier till Brandkåren Norra Dalarna – 991 – 869

 Dala Vatten och Avfall AB, fordon   – 8

 Stiftelsen Vansbrohem   448 – 

 VDUF   52 – 

 Summa 585 94 092 1 085 93 978

Not 35 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     

 Äppelbovind, återbetalning av insats 1 1 1 1

 Likvidation FSF 1 635 – 1 635  

 Summa 1 636 1 1 636 1

Not 36 Förskott/lån till utomstående     

 Utbetalat förskott EUbidrag – – 186 – – 186

 Lösen utbetalat förskott EUbidrag 186 – 186 – 

 Summa 186 – 186 186 – 186
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Kommunen Sammanställd redovisning
2020 2019 2020 2019

Not 37 Förändring långfristiga fordringar     

 Kommuninvest, återbetalning förlagslån 1 188 – 1 188 – 

 Stiftelsen Vansbrohem   – 13 – 19

 Summa 1 188 0 1 175 – 19

Not 38 Erhållna anslutningsavgifter     

 Anslutningsavgifter fiber – 255 – 255

 

Byte redovisningsprincip anslutningsavgifter, Vansbro 

Stadsnät – – 255 – – 255

 Summa 0 0 0 0

Not 39 Erhållna investeringsbidrag     

 Nytt bidrag, bredbandsutbyggnaden 407 8 229 407 8 229

 Nytt bidrag, invallningen 3 050 7 000 3 050 7 000

 Nytt bidrag, biblioteket 380 – 380 – 

 Nytt bidrag, solcellsstöd Spiken – 191 – 191

 Summa 3 837 15 420 3 837 15 420

Not 40 Nyupptagna lån     

 Vansbro kommun – 25 000 – 25 000

 Stiftelsen Vansbrohem   23 000 20 000

 Dala Vatten och Avfall AB   913 – 

 Vansbro Teknik AB   91 325 53 199

 Brandkåren Norra Dalarna   3 846 – 

 Summa 0 25 000 119 084 98 199

Not 41 Amortering av skuld     

 Vansbro kommun – – 25 000 – – 25 000

 Stiftelsen Vansbrohem   – 23 000 – 20 000

 Dala Vatten och Avfall AB   – 1 063 – 150

 Vansbro Teknik AB   – 55 650 – 55 699

 Brandkåren Norra Dalarna   – 4 176 – 

 Summa 0 – 25 000 – 83 889 – 100 849

 

Jämförelsetalen i kassaflödesanalysen för 2019 har räknats om till följd av rättade ingående balanser på grund av byte 

redovisningsprincip för anslutningsavgifter och privata investeringsbidrag i Vansbro Stadsnät.

I kassaflödesanalysen för 2019 ingår reaförlusten vid försäljning av bioenergianläggningen på 16 064 tkr. Detta är en 

extraordinär post och påverkar kassaflödet.



59Ord- och begreppsförklaringar 

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital
Skillnaden mellan anläggningstillgångar, långfristiga 
skulder och långfristiga avsättningar.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som kommunen avser att fortsätta 
äga långsiktigt.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar
Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalnings-
tidpunkt inte är helt bestämda.

Balansräkning
Den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den fram-
går hur kommunen har använt sitt kapital (i anlägg-
nings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet 
har anskaffats (avsättningar, skulder och eget kapital).

Eget kapital
Kommunens totala kapital består av anläggningska-
pital (bundet kapital i anläggningar med mera) och 
rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift och 
investeringar).

Finansieringsanalys
Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet 
med mera påverkar rörelsekapitalet.

Internränta
Beräknad kostnad för det kapital (bundet i anlägg-
nings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom 
en viss verksamhet.

Kapitaltjänstkostnader
Benämning på internränta och avskrivningar.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder som hör till den löpande 
verksamheten.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter 
och ersättningar.

Långfristiga skulder
Skulder med en löptid längre än ett år.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovis-
ningsperioder de tillhör.

Resultaträkning
Redovisar intäkter och kostnader samt visar hur för-
ändringen av kommunens eget kapital har skett. Denna 
förändring kan också fås genom att jämföra eget kapital 
i de två senaste årens balansräkningar.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar, kortfristiga 
avsättningar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens finansiella styrka.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det 
vill säga hur stor del av kommunens tillgångar som är 
finansierade med eget kapital.
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Investeringsredovisning
Investeringar
Årets investeringsutgifter uppgick till 16,7  mkr. I 
investeringsutgifterna ingår även tidigare beslutade 
investeringar som löper över flera år. Tabellen visar 
investeringar som pågått 2020. I detta avsnitt beskrivs 
de större investeringsprojekten och när de beräknas 
vara färdiga.

Varje år avsätter kommunen medel för infrastruktur- 
och underhållsinvesteringar, mindre verksamhetsinves-
teringar och it-investeringar. Dessa kommenteras inte 
separat och de redovisas samlat i tabellen.

Invallning Vansbro
Vansbro kommun bygger en skyddsvall mot höga 
vattenflöden runt centrala Vansbro. Byggnationen 
påbörjades vintern–våren 2019 och blir klar våren 2021. 
Byggnationen är en jordvall av moränmassor som bitvis 
tätas med gummimembran. Vallen är omkring 3 km 
lång och sträcker sig från brofästet vid E16 hela vägen 
uppströms Vanån runt Träkol och slutar vid Mossebo 
förskola.

Vallbyggnationen är inne i slutskedet och det som 
återstår är asfaltering av dagvattensdike på insidan 
av vallen. Det arbetet kan påbörjas först efter tjäl-
lossningen och bedöms ta någon vecka. Under året har 
kommunen rivit ett gammalt kontor och byggt ett nytt.

Budgeten för vallbygget är 30,6 mkr. Prognosen är 
att utgiften blir 1,5 mkr högre än budgeterat på grund 
av ovanstående åtgärder.

Hela projektet är finansierat till 60 procent av MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), även 
fördyringen finansieras till 60 procent av MSB. För-
dyringen hör ihop med projektet och är en konsekvens 
av ökade massahanteringar på grund av nödvändiga 
justeringar av vallprofil och föroreningar till deponi.

Fiberutbyggnad
Vansbro kommun har antagit en ny bredbandsstrategi 
för åren 2020–2025 och en handlingsplan. Kommunen 
uppdaterar handlingsplanen och gör prioriteringar 
varje år utifrån budget. Prioriteringarna fokuserar på 
kostnadstäckning av fastighets- och företagsanslut-
ningar samt bidragsansökningar till Eruf (Europeiska 
utvecklingsfonden) och LBP (Landsbygdsprogrammet). 
Målet till 2025 är att nå minst 95 procent bredbands-
täckning i Vansbro kommun. 2020 var täckningen 
87 procent. Totalt har 53,4 mkr investerats i stadsnätet. 
De första 15 mkr är skattefinansierade och resterande 
delar är intäktsfinansierade.

Bäckaskog
Kommunen har beslutat om ombyggnad, renovering 
och påbyggnad på äldreboendet Bäckaskog, hus 05 och 
06. Kommande år kommer dessa arbeten därför att 
pågå på Bäckaskog och de boende behöver evakueras 
till andra lägenheter under tiden.

 
Budget År Utfall till och  

med 2019
Utfall 
2020

Resterande/
förbrukat

Invallning Vansbro1 30 600 2010/2016/2018–2020 30 453 2 595 – 2 448

Brandskyddsåtgärder Bäckaskog, Söderåsen 0 2014/2017/2018/2020 7 787 342 – 342

Projektering särskilt boende 1 330 2014/2015/2020 1 669 156 1 174

Bäckaskog 49 660 2020 582 49 079

LSS gruppboende 517 2016 14 482 – 34 551

Ärendehanteringssystem 600 2020 0 30 570

Stadsnät2 12 063 2014 41 665 11 701 – 2 448

Lånedisk biblioteket3 0 2020 281 – 281

Struktur- och verksamhetsinvesteringar 2 050 2020 923 1 128

It-investeringar 350 2020 145 205

16 720
1Finansieras via investeringsbudget och bidrag från MSB. 
2Finansieras via investeringsbudget, avgifter från kunder och tjänsteleverantörer samt med bidrag från Landsbygdsprogrammet 
och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
3Finansieras via bidrag från Statens kulturråd.
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Driftredovisning
tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019

Kostnad Intäkt Netto
kostnad

Budget
netto

Avvikelse 
netto

Kostnad Intäkt Netto
kostnad

KOMMUNFULLMÄKTIGE – 349 8 – 341 – 500 159 – 425 0 – 425

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen – 2 478 10 – 2 468 – 2 884 416 – 2 888 0 – 2 888

Utbildning, kultur, fritid – 168 323 41 503 – 126 820 – 130 013 3 193 – 120 706 28 896 – 91 810

Socialt stöd och omsorg – 217 745 35 835 – 181 910 – 169 771 – 12 139 – 214 813 29 719 – 185 094

Samhällsbyggnad – 19 199 10 786 – 8 413 – 15 215 6 802 – 19 413 4 748 – 14 665

Kommunkansli och intern service – 118 249 34 868 – 83 381 – 86 099 2 718 – 128 571 46 259 – 82 312

Kollektivtrafik – 2 991 – 17 – 3 008 – 4 096 1 088 – 3 832 105 – 3 727

Markförvaltning – 325 652 327 237 90 – 692 1 907 1 215

Strategisk utveckling – 274 0 – 274 – 1 000 726 – 1 133 0 – 1 133

Till KS förfogande 0 0 0 – 2 470 2 470 0 0 0

KS buffert för IFO 0 0 0 – 1 200 1 200 0 0 0

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN – 529 584 123 637 – 405 947 – 412 511 6 564 – 492 048 111 634 – 380 414

Västerdalarnas  

utbildningsförbund – 328 48 – 280 – 800 520 – 51 693 4 126 – 47 567

Brandkåren Norra Dalarna – 9 508 9 – 9 499 – 9 078 – 421 – 9 616 212 – 9 404

Jävsnämnd – 74 0 – 74 – 86 12 – 73 0 – 73

Överförmyndare – 1 038 31 – 1 007 – 1 500 493 – 1 117 70 – 1 047

Revision – 539 0 – 539 – 585 46 – 596 0 – 596

Valnämnd 0 0 0 0 0 – 189 188 – 1

Krisledningsnämnd – 10 21 11 0 11 0 0 0

SUMMA – 541 430 123 754 – 417 676 – 425 060 7 384 – 555 757 116 230 – 439 527

FINANSIERING – 29 775 473 586 443 811 426 804 17 007 – 69 862 490 023 420 161

EXTRAORDINÄR POST   0  0 – 107 314 91 250 – 16 064

RESULTAT – 571 205 597 340 26 135 1 744 24 391 – 732 933 697 503 – 35 430



Verksamheterna



63Verksamheterna

Utbildning, kultur och fritid
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Resultat 2020
2019 2020

Budget, netto (tkr) 90 127 130 013

Drift, netto (tkr) 91 810 126 820

Avvikelse (tkr) – 1 683 3 193

Antal årsarbetare* 210,6 239,81

Män* 28,5 40,80

Kvinnor* 182,1 199,01

Frisktal (%) 92,02 92,07

* Statistik från 31 december respektive år.

Årets resultat
Årets resultat för utbildning, kultur och fritid blev 
ett stort överskott mot budget, främst beroende på 
pandemin. Inom förskolan har färre vikarier använts 
trots större korttidsfrånvaro, eftersom det i början av 
året var mindre barngrupper som befintlig personal 
kunde hantera.

Personalkostnaderna översteg budget, bland annat 
beroende på avvecklingskostnader för organisations-
förändringen 2020. Många fortbildningar har ställts in 
eller genomförts digitalt.

Medarbetare
Pandemin har lett till att många medarbetare inom 
för- och grundskolan lagt mycket tid på att organisera 
dagarna med tillfällig personalförsörjning. Pandemin 
har även lett till kreativa lösningar och mer digitala 
arbetssätt. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har 
delvis haft fjärrundervisning, vilket ställt krav på per-
sonalens flexibilitet och digitala kunnande. Sjukfrån-
varon inom dessa verksamheter har varit relativt låg.

Förvaltningsområdet fick ett bra resultat i den årliga 
HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang).

Under året har varje enhet bildat samverkans-
grupper, så kallade Esam, med fackliga företrädare, 
skyddsombud och enhetschef.

För bibliotekets medarbetare har året inneburit 
nya arbetsuppgifter, exempelvis rengöring av ytor, 
tangentbord med mera, och förändrade arbetssätt. 
Fritidsgårdarna har haft öppet som planerat men med 
vissa begränsningar. Besökarna har varit färre men 
medarbetarna har fått hantera ökade problem med 
bland annat psykisk ohälsa hos ungdomarna. Simhall 
och gym har tidvis varit stängda och personalen har 
varit utlånad till andra verksamheter.

Vansbro utbildningscenter lämnade ett överskott 
mot budget, främst beroende på lägre personalkostna-
der. Intäkterna var lägre än budgeterat då färre elever 
från andra kommuner valde att läsa på gymnasiet i 
Vansbro. Lärcentrum lämnade ett underskott på grund 
av ett större behov av lärarresurser för de lagstadgade 
verksamheterna.

Biblioteket lämnade ett överskott, främst på grund 
av uteblivna kostnader för barnteater, författarbesök, 
resor och kurser för personalen. Fritidsgården och 
fritidsbanken lämnade ett litet överskott. Simhall och 
gym gav ett underskott på grund av lägre intäkter då 
verksamheten delvis varit stängd.

Viktiga händelser
År 2020 utökades Vansbro kommuns utbildningsverk-
samhet med Vansbro utbildningscenter och lärcentrum. 
Nu finns utbildning från förskola till vuxenutbildning 
i kommunens regi.

Alla verksamheter har påverkats av pandemin. 
Personalen har fått omvärdera sina arbetssätt, 
grundkrav och uppföljningsmetoder. Oron för smitta i 
verksamheterna har varit påtaglig och många risk- och 
konsekvensanalyser har gjorts.

Med hjälp av Skolverket och projektet Nyanländas 
lärande startade ett forum för dialog mellan den poli-
tiska organisationen och tjänstepersoner, med målet att 
nå en samsyn på uppdragen och arbeta mer gemensamt 
med skolutveckling.

Statsbidraget för likvärdig skola fortsatte möjliggöra 
bland annat rastaktiviteter och coacher i grundskolan.

Framtiden
Inom skola och utbildning behöver Vansbro fler hög-
skoleutbildade pedagoger.

Flera verksamheter saknar lämpliga lokaler i främst 
centrala Vansbro. Krav på digitalisering i nya läro-
planer och styrdokument från riksdag och regering 
driver på kostnaderna inom utbildningssektorn.

Pandemins framfart påverkar både servicen till 
medborgarna och kommunens verksamheter. Vissa 
verksamheter kan inte hålla öppet som planerat och 
andra måste förändra sitt innehåll. Personalen måste 
hitta vägar för att hålla igång verksamheterna och 
samtidigt följa alla rekommendationer. Det är tack vare 
personalens uthållighet och kreativitet som Vansbro 
trots pandemin lyckats nå ett så pass bra resultat.



65Verksamheterna

Socialt stöd och omsorg



66 Verksamheterna

Resultat 2020
2019 2020

Budget, netto (tkr) 162 269 169 771

Drift, netto (tkr) 185 094 181 910

Avvikelse (tkr) – 22 825 – 12 139

Antal årsarbetare* 259,0 258,17

Män* 29,4 28,42

Kvinnor* 229,5 229,75

Frisktal (%) 91,41 86,73

* Statistik från 31 december respektive år.

Årets resultat
Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisade ett 
underskott mot budget på nästan 9 mkr 2020. Orsaken 
är höga kostnader för placeringar av barn och unga 
samt för vuxnas missbruk och ekonomiskt bistånd, 
på grund av många ärenden. IFO har utarbetat en 
handlingsplan för att minska kostnaderna.

Funktionshinderomsorgen redovisade ett under-
skott på nästan 7,8 mkr. För att minska kostnaderna 
har funktionshinderomsorgen minskat bemanningen 
inom aktivitetscentrum.

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsverk-
samheten redovisade ett överskott på drygt 2,6 mkr. 
Överskottet består främst av statsbidrag med anledning 
av pandemin. Även om sjukfrånvaron har varit extremt 
hög har sjuklönekostnaderna till stora delar täckts av 
statsbidraget.

Övergripande socialt stöd och omsorg lämnade 
ett överskott på närmare 2 mkr, som mest består av 
statsbidrag.

Medarbetare
Individ- och familjeomsorgen har rekryterat perso-
nal till i stort sett alla tjänster inklusive en ordinarie 
enhetschef.

Sjukfrånvaro, nya rutiner för arbete med skydds-
utrustning och kohortvård1 på grund av pandemin 
har medfört stora påfrestningar för all personal, och 
brist på vikarier. Covid-19 har även medfört långtids-
sjukskrivningar och beordrad övertid vissa perioder.

1 Med kohortvård menas att patienten vårdas av avdelad 

personal som sköter flera patienter med samma sjukdom/

symtom. på grund av pandemin har medfört stora påfrestningar 

för all personal, och brist på vikarier. Covid-19 har även medfört 

långtidssjukskrivningar och beordrad övertid vissa perioder.

Jotibprojektet2 har fortsatt, med fokus på schema-
läggning. De besparingar som planerades från början 
har genomförts, främst inom hemtjänsten.

Viktiga händelser
Covid-19-pandemin har varit den största händelsen 
under året. Besöksförbudet på äldreboenden upplevde 
många äldre som mycket påfrestande. Insatser som 
periodvis stängdes var dagverksamhet för personer 
med demens, anhörigstöd, social samvaro, promenader 
och ledsagningar till affär.

Verksamheterna har i två omgångar drabbats av 
smitta. För att minska smittspridningen har verksam-
heterna utarbetat nya rutiner och omplanerat arbetet.

En plan för framtidens äldreomsorg togs fram, 
med strategier för att utveckla möjligheterna för äldre 
och personer med funktionsnedsättning att leva ett 
självständigt liv med mindre behov av insatser.

Stödboendeverksamheten för ensamkommande 
barn och unga på Ripstigen avvecklades.

Samverkan har förbättrats mellan handläggare inom 
ekonomiskt bistånd och aktivitetscentrum kring per-
soner som behövt kompetenshöjande insatser, praktik 
och språkpraktik. Det har ökat antalet deltagare på 
aktivitetscentrum.

Framtiden
Pandemins framfart kommer att påverka verksam-
heterna framöver.

Ett lagförslag är under behandling som innebär nya 
insatser inom LSS, personlig service och boendestöd, 
personligt stöd till barn samt förebyggande pedago-
giskt stöd. Om lagförslaget genomförs 1 januari 2022 
ökar behovet av LSS-insatser och LSS-boende, vilket 
ökar kostnaderna.

Antalet deltagare i aktivitetscentrum väntas öka, 
dels med unga vuxna som slutar gymnasiet, dels då fler 
målgrupper blir aktuella för verksamheten på grund 
av det kommunala aktivitetsansvaret som gäller från 
och med 2021.

Behovet av platser i särskilt boende minskade 2020 
och kommunen behöver se över möjligheten att minska 
antalet platser. Om- och tillbyggnad av särskilda 
boendeplatser på Bäckaskog planeras starta vid års-
skiftet 21/22.

Digitaliseringen behöver utvecklas och en för-
utsättning är tillgång till bra internetuppkoppling och 
utbyggd wifi, främst inom särskilda boenden.

2Jotib är en modell/ett verktyg som ska underlätta chefers 

arbete med personalplanering. har fortsatt, med fokus på 

schemaläggning. De besparingar som planerades från början 

har genomförts, främst inom hemtjänsten.
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Viktiga händelser
Samhällsbyggnad har gjort en omorganisation för att 
frigöra resurser för bland annat fysisk planering och 
plansamordning.

Vansbro kommun har antagit en ny bredbandsstrategi 
med handlingsplaner för varje år 2020–2025, för att nå 
målen i den regionala och nationella bredbandsstrategin 
om 95 procent bredbandstäckning med 100 Mbit/s år 
2025.

Miljökontoret fick i och med pandemin ett merarbete 
med att utföra tillsyn av trängsel på serveringsställen. 
Några planerade tillsynsbesök har utförts digitalt på 
grund av pandemin. Vansbro kommun har skrivit ett 
samverkansavtal med Mora kommun för att utföra viss 
alkoholtillsyn.

Bygglov och bygganmälningar ökade markant under 
året, vilket har lett till ökat resursbehov.

Framtiden
Vansbro kommun är inne i en expansiv fas och utveckling, 
och det är brist på kompetens och även brist på bostäder 
och planlagd mark för att bygga.

Kraven ökar på att information ska finnas digitalt 
tillgängligt för att kunna användas i e-tjänster och andra 
servicelösningar i kommunen.

2021 har kommunen anställt ytterligare en byggnads-
inspektör, och skapat en tjänst som plansamordnare 
genom att slå samman tjänsterna plan- och byggchef 
och miljöchef till en tjänst: bygg- och miljöchef.

Vansbro Fiber växer och har över 600 bredbands-
anslutningar, vilket ökar behovet inom underhåll och 
uppdateringar av utrustningen. En fiberkoordinator 
skulle behövas.

Miljökontoret ska presentera en tillsynsplan till 
nämnderna för beslut. Tillsyn av bygg- och rivnings avfall 
planeras 2021. 2021 ska även en handlingsplan för för- 
orenad mark tas fram.

Digitaliserade detaljplaner blir ett krav för nya 
detaljplaner från 1 juli 2021. Troligen kommer det även 
krav längre fram på digitalisering av äldre analoga 
detaljplaner.

Resultat 2020
2019 2020

Budget, netto (tkr) 14 767 15 215

Drift, netto (tkr) 14 665 8 413

Avvikelse (tkr) 102 6 802

Antal årsarbetare* 9,8 10,0

Män* 3,0 3,0

Kvinnor* 6,8 7,0

Frisktal (%) 94,84 91,48

* Statistik från 31 december respektive år.

Årets resultat
Samhällsbyggnad redovisade sammantaget ett överskott 
mot budget på 6,8 mkr. Överskottet är till stor del ett 
resultat av ändrade redovisningsprinciper då anslut-
ningsavgifter ska redovisas som intäkt i sin helhet när 
anslutningen är klar. 2020 uppgick anslutningsavgifterna 
till 4,1 mkr. En annan bidragande orsak är 2,1 mkr lägre 
kostnader än budgeterat för vinterväghållning.

Bostadsanpassningen lämnade ett underskott mot 
budget som är kopplat till fler och dyrare anpassningar, 
vilket väntas öka i takt med att fler äldre och funktions-
hindrade bor kvar i sina hem. Samtidigt är alternativet 
till bostadsanpassning boende på korttidsboende eller 
särskilt boende, vilket också är kostsamt.

Fokus inom myndighetsutövningen har varit kärn-
verksamhet som lett till ökade intäkter för bygglov och 
miljötillsyn, vilket påverkade resultatet positivt.

Medarbetare
HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade 
positiva resultat vad gäller medarbetarnas motivation. 
Medarbetarna uppger att arbetet känns meningsfullt 
och att deras närmaste chef visar förtroende för dem. 
Medarbetarna upplever dock inte att de är insatta i verk-
samhetens mål, och de har svårt att hinna med alla sina 
arbetsuppgifter.

Förvaltningsområdet samhällsbyggnad har gjort en 
omorganisation för att frigöra resurser, och även gjort 
nyanställningar.

Samhällsbyggnad har inlett dialoger om samverkan 
och samarbete med andra kommuner för att skapa utbyte 
av resurser och kompetens.

Verksamheten har inte genomfört alkohol- och 
tobaks tillsyn enligt tillsynsplanen, inte heller hälso-
skyddstillsynen. Det beror på att personal har 
omfördelats till plan- och byggenheten på grund av 
sjukskrivningar där.

Plan- och byggenheten lämnade ett överskott mot 
budget, främst beroende på ökade intäkter till följd av 
fler bygglovsärenden.
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Viktiga händelser
Kommunen beslutade om en ny näringslivsstrategi för att 
bli en ännu bättre kommun att starta och driva företag i.

Kommunen har deltagit i ett Dalagemensamt projekt 
för att införa en e-tjänsteplattform. Projektet innebär 
att varje kommun har en egen e-tjänsteplattform 
men upphandling och införande drivs gemensamt i 
E-tjänste samverkan i Dalarna (eDala). Den första 
e-tjänsten är ansökan om skolskjuts.

Större underhållsåtgärder under året var renoveringen 
av bassängen i simhallen, utbyte av belysningen i 15 
klassrum på Smedbergsskolan, målning av plåttak på 
Smedbergsskolan och ombyggnad av ventilation på 
förskolan Triangeln.

Andra större uppdrag inom intern service har varit 
upphandlingen av ny elleverantör, förstudier för särskilt 
boende på Bäckaskog och Bergheden samt underlag för 
byggnation av ny ambulansstation för Region Dalarna, 
som ska hyra stationen av kommunen.

Framtiden
En övergripande översyn av förvaltningsorganisationen 
pågår och ska vara klar våren 2021. När den övergripande 
översynen är klar ska en översyn göras av kommunkansli 
och intern service.

Digitalisering och utveckling av e-tjänster fortsätter, 
både internt och gentemot medborgarna. 2021 inför 
kommunen det nya ärendehanteringssystemet, som 
bland annat gör hela den politiska ärendeberedningen 
helt digital. De förtroendevalda tar del av den digitala 
informationen genom en portal som även har inloggning 
med e-legitimation och digital signering av protokoll.

För att öka servicen till medborgarna ska den nya 
e-tjänsteplattformen erbjuda många av kommunens 
tjänster dygnet runt, alla dagar på året.

Bemanningsfunktionen ska utvecklas och centraliseras 
2021, så att vikarier anställs centralt för att kunna arbeta 
i alla verksamheter.

Vansbros näringsliv har utvecklats bra, med 244 nya 
jobb mellan 2008 och 2019. 2020 års siffror kommer 
först 2021 men de två största arbetsgivarna anställde 
drygt 150 nya medarbetare 2020. Ett snabbt växande 
näringsliv ställer krav på kompetensförsörjning, 
bo städer, byggbar industrimark och infrastruktur.

Kommunen har beslutat om byggnationen på 
Bäckaskog hus 05  och  06. Kommande år kommer 
entreprenader därför att pågå på Bäckaskog och de 
boende behöver evakueras till andra lägenheter under 
arbetet.

Utredningen om skolans lokaler ska återupptas och 
förhoppningsvis ge en bild av skolans lokalbehov inom 
de olika orterna framöver.

Resultat 2020
2019 2020

Budget, netto (tkr) 81 358 86 099

Drift, netto (tkr) 82 312 83 381

Avvikelse (tkr) – 954 2 718

Antal årsarbetare* 86 83,48

Män* 23 25

Kvinnor* 63 58,48

Frisktal (%) 92,74 90,53

* Statistik från 31 december respektive år.

Årets resultat
Totalt redovisade kommunkansli och intern service ett 
överskott på 2,7 mkr, främst beroende på statliga ersätt-
ningar kopplade till pandemin.Personalkostnaderna var 
lägre än budgeterat, främst beroende på vakanser och 
långtidssjukfrånvaro.

Kommunen har sedan 2018 fått extra medel från 
Tillväxtverket för utveckling av företagsklimat i 39 gles- 
och landsbygdskommuner. Pengarna har till stor del gått 
till näringslivsfunktionen men även till satsningar inom 
bland annat fysisk planering. På grund av pandemin 
kunde inte alla insatser genomföras och en del medel 
har därför förts över till 2021.

Kostnader för el och fjärrvärme minskade, liksom för 
yttre skötsel både sommar och vinter.

Övriga kostnader och intäkter påverkades av att 
schablonersättningar från Migrationsverket bokförs 
inom ekonomifunktionen men utjämnas till 0 vid årets 
slut, därför blir det stora differenser mot budget.

Medarbetare
Kommunens näringslivsarbete har återförts in i förvalt-
ningen från att ha bedrivits i en ekonomisk förening 
(Näringslivssamverkan i Vansbro kommun). Näringslivs-
chefen är nu anställd av kommunen.

Personalfunktionen, sekretariatet och it-funktionen 
har inte haft tillräcklig bemanning på grund av vakan-
ser, föräldraledigheter och sjukfrånvaro.

Det har varit stor påfrestning på framför allt lokal-
vårds- och kostpersonalen, och stora problem med att 
få in vikarier. Sjukfrånvaron ökade, mycket beroende på 
pandemin.

Sekretariatet har utgjort stab i den krisledning som 
bildats på grund av pandemin. Stabsarbetet har tagit 
mycket tid.

Kommunkansli och intern service försämrade sitt 
index i HME-mätningen 2020 och har startat ett arbete 
för att förbättra resultatet.
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Kommunfullmäktige och  
övriga nämnder
Kommunfullmäktige
Resultat  
(tkr)

2019 2020

Budget, netto 642 500

Drift, netto 426 341

Avvikelse 217 159

Årets resultat
Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 
159 tkr. Den främsta orsaken till överskottet är att vissa 
sammanträden genomförts digitalt under pandemin.

Viktiga händelser
Kommunfullmäktige hade sex sammanträden och 
demokratiberedningen hade tre sammanträden.

Fullmäktige beslutade om ett antal åtgärder och 
styrande dokument, bland annat dessa:
• Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020–

2024
• Handlingsprogram för skydd mot olyckor till och 

med 2022
• Investering i nybyggnation av ambulansstation för 

Region Dalarnas räkning
• Serviceplan för Vansbro kommun 2020–2022
• Bredbandsstrategi för 2020–2025
• Plan för framtidens äldreomsorg
• Strategisk plan för 2021–2023
• Nytt samverkansavtal för överförmyndare i 

samverkan i övre Dalarna
• Investering för projektering, om- och 

nybyggnation samt renovering av särskilda 
boendeplatser vid Bäckaskog

• Länsövergripande skolskjutsreglemente

Kommunstyrelsen
Resultat  
(tkr)

2019 2020

Budget, netto 2 961 2 884

Drift, netto 2 888 2 468

Avvikelse 73 416

Årets resultat
Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 416 tkr, 
främst beroende på kortare sammanträden, mindre 
kostnader för förlorad arbetsförtjänst och mindre 
reseersättningar då sammanträden genomförts digitalt 
under pandemin.

Viktiga händelser
För 2020 hade kommunstyrelsen tolv planerade besluts-
sammanträden för kommunstyrelsen, tio informa-
tionsdagar, en bokslutsdag och en planeringsdag inför 
2021–2023. Ett extra sammanträde hölls då kommun-
styrelsen behandlade reglemente för kommunstyrelsen 
och arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro 
kommun för att kunna möjliggöra för ledamöter att 
delta i sammanträden på distans.

Kommunstyrelsen behandlade totalt 257 ärenden 
2020. De största frågorna som behandlades 2020 var 
dessa: 
• Näringslivsstrategin 2020–2024
• Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor 

2019–2022
• Utredning av verksamheten vid kommunens 

simhall och gym
• Utredning om nedläggning av kommunstyrelsens 

utskott och inrättande av en individnämnd
• Utredning om nedläggning av 

kommunfullmäktiges demokratiberedning
• Förvärv av fastighet
• Investering i nybyggnad av ambulansstation
• Årsredovisning 2019
• Åtgärdsplan för en ekonomi i balans
• Investering i särskilt boende och plan för 

framtidens äldreomsorg

För kommunstyrelsens utskott planerades 43 sam-
manträden under året, 41 sammanträden genomfördes. 
Nedan redovisas fördelningen på olika utskott och 
antal ärenden.
• Utskottet utbildning och arbete, 7 sammanträden, 

48 ärenden
• Utskottet omsorg, 11 sammanträden, 119 ärenden
• Utskottet leva och bo, 11 sammanträden, 69 

ärenden
• Arbetsutskottet, 12 sammanträden, 266 ärenden

Krisledningsnämnd
Resultat 
(tkr)

2019 2020

Budget, netto  0

Drift, netto  11

Avvikelse  11
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Viktiga händelser
Krisledningsnämnden kan i fredstid träda i funktion 
vid en extraordinär händelse enligt lagen om kommu-
ners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen syftar 
till att minska sårbarheten i kommuner och regioner 
och att de ska ha en god förmåga att hantera kris-
situationer. Utöver vad som föreskrivs i kommunal-
lagen eller annan författning gäller bestämmelserna i 
reglemente för krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden är kommunens högsta 
ledning i samband med extraordinära händelser, då 
ordinarie resurser inte räcker för att samhällets bas-
funktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå. För 
att en händelse ska vara extraordinär ska den uppfylla 
alla dessa kriterier:
• Avviker från det normala
• Innebär en allvarlig störning eller överhängande 

risk för en allvarlig störning i  viktiga 
samhällsfunktioner

• Kräver skyndsamma insatser av kommunen

Krisledningsnämnden får överta beslutanderätt i den 
omfattning som är nödvändig med hänsyn till händel-
sens omfattning och art.

Med anledning av coronapandemin aktiverades 
Vansbros krisledningsnämnd den 17 mars. Krisled-
ningsnämnden har haft sju sammanträden. Den 5 juni 
beslutade nämnden att avsluta sin krisledningsfunktion.

För krisledningsnämnden finns ingen budget. 
Krisledningsnämnden gjorde ett överskott på 11  tkr 
som består av ersättningar för pandemirelaterade 
kostnader.

Jävsnämnd
Resultat 
(tkr)

2019 2020

Budget, netto 83 86

Drift, netto 73 73

Avvikelse 10 13

Årets resultat
Resultatet för jävsnämnden var på samma nivå som för 
2019, en nettokostnad på 73 tkr. Det var ett överskott 
med 13 tkr mot budget.

Viktiga händelser
Jävsnämnden planerade för åtta sammanträden 2020 
och genomförde fyra sammanträden, jämfört med fem 
2019. Totalt behandlade nämnden 14 ärenden under 
året, varav tre lovärenden och två ärenden om sank-
tionsavgifter. Dessutom gjorde nämnden en uppfölj-
ning efter länsstyrelsens revision av Vansbro kommuns 
livsmedelskontroll.

Överförmyndare 
Kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, Rätt-
vik och Älvdalen samarbetar i organisationen Över-
förmyndare i samverkan i Övre Dalarna, där varje 
kommun har valda överförmyndare. Överförmyndar-
kontorets handläggare har sedan till uppgift att utöva 
tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap 
och förvaltarskap.

Resultat 
(tkr)

2019 2020

Budget, netto 1 007 1 500

Drift, netto 1 047 1 007

Avvikelse – 40 493

Årets resultat
Kostnaderna för överförmyndarverksamheten uppgick 
till drygt 1,0 mkr 2020, en minskning med 40 tkr sedan 
2019 och ett överskott på 493 tkr mot budget.

Den gemensamma överförmyndarverksamheten, 
Överförmyndare i samverkan Övre Dalarna, har gjort 
en återbetalning till kommunerna eftersom verksam-
hetens kostnader varit lägre än den gemensamma 
summa som samverkanskommunerna betalat. Åter-
betalningen uppgick till totalt 474 tkr, varav Vansbros 
andel var 55 tkr. En återbetalning skedde även för 2019 
och uppgick då till 670 tkr (Vansbros andel 95 tkr).

Överförmyndarverksamheten fick även schablon-
ersättningar på 70 tkr från Migrationsverket, vilket var 
betydligt mindre än 2019, den främsta anledningen är 
färre nyanlända i kommunen.

Viktiga händelser
För 2020 budgeterade verksamheten för byte av ärende-
hanteringssystem inom Överförmyndare i samverkan 
Norra Dalarna. Systembytet genomfördes inte under 
året men ska genomföras 2021. Det innebär att de 
samverkande kommunerna behöver finansiera bytet 
2021 istället.

Framtiden
Inför 2021 har alla kommuner som ingår i samverkan 
tecknat nytt avtal med Överförmyndare i samverkan 
Norra Dalarna.
Under 2020 förde de ingående kommunerna diskus-
sioner om finansiering och bemanning av samverkans-
organisationen. När verksamhetssystemet är utbytt 
kommer dessa diskussioner att fortsätta.
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Revisorer
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Resultat 
Resultat (tkr) 2019 2020

Budget, netto 585 585

Drift, netto 596 539

Avvikelse – 11 46

För 2020 års granskningsarbete fick revisorerna ett 
anslag på 585 tkr. Kostnaderna blev 539 tkr, vilket 
gav ett överskott på 46 tkr. Överskottet beror på att 
revisorerna inte har kunnat mötas fysiskt eller delta i 
konferenser eller utbildningar, vilket har medfört lägre 
kostnader än budgeterat.

Måluppfyllelse
Revisorerna genomförde alla sina planerade gransk
ningar under året. Resultaten av granskningarna har 
redovisats och meddelats till de berörda verksam
heterna. Revisionen bedömer att målen uppfylldes vad 
gäller planerad och utförd revision.

Viktiga händelser
Kommunens revisorer gjorde 2020 en revision inom 
ramen för god revisionssed. Revisorerna ska förutom 
god revisionssed också följa kommunallagen och full
mäktiges revisionsreglemente. Nedan sammanfattas 
revisorernas aktiviteter för att skaffa ett underlag för 
sin bedömning.

Granskning av styrelsens och nämndernas 
ansvarsutövning
Med ansvarsutövande menas aktiva åtgärder för att 
styra, följa upp och kontrollera verksamheten och 
ekonomin.

Granskning av årsredovisning och kommunens 
delårsrapport per den sista augusti 2020
Kommunens årsredovisning styrs av den kommunala 
redovisningslagen, och kommunrevisorerna har i upp
gift att bedöma om kommunen i sin redovisning följt 
denna lag och om redovisningen ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

Fördjupade granskningsprojekt i utvalda 
delar av verksamheten
Den fördjupade granskningen 2020 omfattade två 
projekt:
• Granskning av grundskolans måluppfyllelse 

där revisorerna bedömde att det fanns brister i 
huvudmannens styrning av grundskolan.

• Granskning av kommunens fiberutbyggnad där 
revisorernas sammanfattande bedömning var 
att fiberutbyggnaden i Vansbro inte skett på ett 
tillräckligt effektivt och ändamålsenligt sätt 
utifrån politiska beslut och projektplanering.

Alla fördjupade granskningar utmynnade i ett antal 
rekommendationer, förslag eller krav på förbättringar 
i den aktuella verksamheten.

Grundläggande granskning
Revisorerna följde nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhet genom träffar med förtroendevalda och 
anställda, protokollgranskning samt uppföljningar och 
mindre granskningar utifrån revisorernas iakttagelser. 
Revisorerna biträddes under året av företaget KPMG 
AB som har gjort granskningar och uppföljningar på 
uppdrag av revisorerna.
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Finansiering
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Nettokostnad 
tkr

Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Avvikelse 
2020

Realisationsvinster och -förluster 232 815 – 815

Pensionskostnader med mera som inte fördelats på verksamheterna – 7 780 – 5 187 – 6 000 813

Momskompensation, omsorgsboende 228 235 – 235

Momsjustering –70 62 – 62

Intäkt vite 450 – – 0

Schablonersättning från Migrationsverket  

som ej fördelats till verksamheterna 4 008 2 738 – 2 738

Intäkt löneväxling 23 26 – 26

Upplösning anslutningsavgifter 116 – – 0

Upplösning statliga investeringsbidrag 443 694 – 694

Kundförluster/återvunna fordringar 312 48 – 48

Nedsatt arbetsgivaravgift på grund av pandemin – 636 – 636

Omställningsfonden – – 205 – – 205

Löneökningar 0 0 – 1 892 1 892

Avskrivningar – 15 842 – 14 000 – 14 328 328

Kapitalkostnadsintäkt 19 884 18 479 18 474 5

Skatteintäkter 286 537 281 563 290 952 – 9 389

Generella statsbidrag 5 777 16 521 5 341 11 180

Utjämningssystemet 124 057 137 081 132 670 4 411

Utjämning, LSS-kostnader – 12 755 – 8 309 – 9 764 1 455

Fastighetsavgift 13 740 13 990 13 709 281

Finansiella kostnader och intäkter – 872 – 1 376 – 2 358 982

Nedskrivning Vansbroviken KB, finansiell kostnad – 31 111 – – 0

Köp Bäckaskog till underpris 31 111 – – 0

Justering 2019 på grund av byte redovisningsprincip Vansbro Stadsnät 77 – – 0

Bioenergianläggning, finansiell intäkt 1 596 – – 0

Bioenergianläggning, reaförlust, extraordinär post – 16 064 – – 0

Summa 404 097 443 811 426 804 17 007

Kommentarer
Realisationsvinster och realisationsförluster
Realisationsvinsten blev 815 tkr och kom från försälj
ning av två fastigheter och fordon.

Pensionskostnader med mera som inte är 
fördelade på verksamheterna
Arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, fastighets
försäkringar och fastighetsskatt fördelades schablon
mässigt under året. Det innebär bland annat samma 
procentuella påslag för arbetsgivaravgifter oavsett de 
anställdas ålder. Fördelningen gjordes via personal
omkostnadspålägget som rekommenderats av Sveri
ges Kommuner och Regioner (SKR). Fördelningen 
av arbetsgivaravgifterna och pensionskostnaderna 
resulterade i en underfinansiering och därför har kom
munen budgeterat för en del av pensionskostnaderna 
under finansiering. Efter avstämning av kostnader för 
arbetsgivaravgifter och pensionskostnader mot budget 
blev resultatet ett överskott på 813 tkr.

Momskompensation för omsorgsboende
Kommunen fick momskompensation på 235  tkr för 
lokalhyror inom omsorgsboende.

Momsjustering
Kommunen har gjort en rättelse av moms som resul
terade i en intäkt på 62 tkr.

Intäkt vite
Kommunen fick 2019 vitesersättning med 450 tkr av 
Telenor för att de inte uppfyllt krav då kommunen bytte 
telefonileverantör.

Schablonersättning från Migrationsverket 
som ej fördelats till verksamheterna
Kommunen får schablonersättningar från Migra
tionsverket. Av dessa har 2,7 mkr inte fördelats ut till 
verksamheterna.
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Intäkt löneväxling
Vid löneväxling för anställda tar kommunen ut en 
avgift från verksamheterna för att täcka sina admi
nistrativa kostnader. Avgiften gav en intäkt på totalt 
26 tkr 2020.

Upplösning anslutningsavgifter
Vansbro kommun har tidigare intäktsbokfört anslut
ningsavgifter till stadsnätet i takt med avskrivningarna 
för stadsnätet. Från och med 2020 har Rådet för kom
munal redovisning förtydligat sin rekommendation 
avseende intäkter, RKR R2, och för att följa rekom
mendationen har kommunen bytt redovisningsprincip 
för anslutningsavgifterna. Det innebär att anslutnings
avgifterna intäktsförs i sin helhet när anslutningen är 
klar. Från och med 2020 görs därför ingen upplösning 
av anslutningsavgifter. Anslutningsavgifterna bokförs 
som intäkt från och med 2020 på Vansbro Stadsnät som 
redovisas under Samhällsbyggnad.

Upplösning av statliga investeringsbidrag
Investeringsbidrag ska intäktsbokföras i takt med 
avskrivningarna för den investering bidraget gäller. Upp
lösningen av investeringsbidrag 2020 uppgick till 694 tkr.

Kundförluster och/eller återvunna fordringar
Kommunens osäkra kundfordringar minskade med 48 tkr.

Nedsatt arbetsgivaravgift
Till följd av coronapandemin beslutade regeringen att 
sänka arbetsgivaravgiften under delar av 2020, vilket 
gav en minskad kostnad på 636 tkr för kommunen.

Omställningsfonden
Kommunens kostnad för Omställningsfonden var 
205 tkr 2020.

Löneökningar
Löneökningarna inklusive sociala avgifter blev 1,9 mkr 
lägre än budgeterat.

Avskrivningar och kapitalkostnadsintäkt
Med avskrivningar menas en planmässig minskning 
av anläggningstillgångarnas värde som beräknas på 
anläggningarnas anskaffningsvärde. Avskrivningen 
av immateriella tillgångar var 69 tkr, avskrivningen 
av byggnader och anläggningar 11,0 mkr och avskriv
ningen av maskiner och inventarier 2,9 mkr. Avskriv
ningarna blev 328 tkr lägre än budgeterat.

Verksamheterna belastas med kapitalkostnad som 
ska täcka avskrivningar inklusive ränta. Det blir 
samtidigt en kapitalkostnadsintäkt inom finansiering.

Skatteintäkter
Skatteintäkterna bestäms av dels kommunens skatte
sats, dels invånarnas totala beskattningsbara inkomst. 
När kommunen beslutar om budget används den aktu
ella skatteunderlagsprognosen från SKR för skatte
intäkter och utjämningsbidrag. När konjunkturen 
förändras i landet förändras också dessa intäkter och 
därför avviker de från budget.

I årets skatteintäkter ingår dessa delar
tkr

Preliminära skatteintäkter för bokslutsåret 288 073

Prognos över slutavräkning för bokslutsåret – 4 856

Prognos slutavräkning för året före bokslutsåret – 1 654

Summa 281 563

Generella statsbidrag
Kommunen fick 3,6 mkr från de så kallade välfärds
miljarderna (extra tillskott för kommuner som tagit 
emot en stor andel flyktingar). Under 2020 fick kom
munen 12,9 mkr i extra generella bidrag till följd av 
regeringens beslut för att motverka konsekvenser av 
coronapandemin.

Utjämningssystemet
Syftet med utjämningssystemet är att ge alla kommu
ner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Systemet 
består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjäm
ning, strukturbidrag, införandebidrag och reglerings
bidrag eller regleringsavgift.

Inkomstutjämning
I huvudsak finansierar staten utjämningen. Alla kom
muner garanteras en beskattningsbar inkomst per 
invånare som motsvarar 115 procent av genomsnittet 
i landet. Utjämningen sker genom att den beskatt
ningsbara inkomsten i kommunen jämförs med den 
garanterade beskattningsbara inkomsten. Kommuner 
som har en lägre skattekraft än den garanterade får 
ett utjämningsbidrag, medan kommuner som har en 
högre skattekraft än garantin får vara med och bidra 
till utjämningen till de andra kommunerna.

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut struk
turella skillnader i behov och kostnader, exempelvis 
skillnader i andel barn eller äldre. Systemet utjäm
nar däremot inte kostnader som beror på skillnader 
i service eller avgiftsnivåer, inte heller skillnader i 
effektivitet.
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Strukturbidrag
Strukturbidraget syftar till att stärka kommuner och 
regioner som har en liten befolkning och/eller problem 
med arbetsmarknaden.

Regleringsbidrag och regleringsavgift
Regeringen anger i budgetpropositionen nivån på stats
bidragen till kommunerna för nästa år. Om det uppstår 
en skillnad mellan den angivna nivån och den totala 
summa som behövs för att garantera alla kommuner 
115 procent av medelskattekraften, plus kostnader för 
struktur och införandebidrag och minus avgiftsintäk
terna för de kommuner som ligger över den garanterade 
nivån, reglerar staten detta genom ett lika stort bidrag 
eller en avgift i kronor per invånare.

tkr

Inkomstutjämning 102 369

Kostnadsutjämning 27 759

Regleringsbidrag 6 953

Summa 137 081

Utjämning av LSS-kostnader
Kostnader för stöd och service till vissa funktionsned
satta personer enligt LSS utjämnas genom avgifter eller 
bidrag. Vansbro kommun fick 2020 betala en avgift på 
8,3 mkr.

Fastighetsavgift
Den kommunala fastighetsavgiften, som kommunen 
får från staten, uppgick till 14,0 mkr.

Finansiella kostnader och intäkter
Finansnettot var 1,0 mkr bättre än budgeterat, främst 
på grund av utdelning från Kommuninvest och lägre 
räntekostnader för lån än budgeterat. De finansiella 
kostnaderna bestod till största delen av kostnads
räntor på lån (1,6 mkr) och ränta på pensionsavsättning 
(0,7 mkr). De finansiella intäkterna bestod till största 
delen av borgensavgifter (0,6 mkr) och utdelning från 
Kommuninvest (0,4 mkr).

Justering 2019 på grund av byte av 
redovisningsprincip för Vansbro Stadsnät
Vid byte av redovisningsprincip justerar man tidigare 
år i årets ingående balanser. Man ska också räkna om 
jämförelseår som om man alltid använt den nya prin
cipen. Med den nya principen skulle resultatet 2019 
varit 77 tkr bättre, därför finns en justering för 2019.

Vansbroviken KB och Bäckaskog
Fastigheten Bäckaskog ägdes tidigare av Vansbro
viken KB som i sin tur ägdes av Vansbro kommun. 
2019 överlät Vansbroviken KB fastigheten till Vansbro 
kommun för 1 kr. Då köpeskillingen understiger det 
verkliga värdet ska värdet bokföras som en intäkt/gåva. 
Samtidigt skrivs andelarna i Vansbroviken KB ner till 
0 och bolaget avvecklas. Nedskrivningen bokfördes 
som finansiell kostnad. Resultatet 2019 påverkades 
inte av att kommunen köpt fastigheten och avvecklat 
kommanditbolaget.

Bioenergianläggning
Kommunen sålde bioenergianläggningen 2019 med en 
reaförlust på 16,4 mkr, denna redovisades som extra
ordinär post 2019.
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Kommunkoncernen
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Vansbro Teknik
Vansbro Teknik AB ansvarar för kommunens VA-
verksamhet och för avfallsverksamheten i Vansbro, på 
uppdrag av Vansbro kommun. Såväl VA-verksamheten 
som avfallsverksamheten drivs och administreras i sin 
tur av Dala Vatten och Avfall AB.

Resultat
Finansiella nyckeltal
tkr 2018 2019 2020

Nettoomsättning 33 832 33 952 35 234 

Resultat efter  

finansiella poster 314 1 065 – 895 

Balansomslutning 148 981 150 897 183 115 

Justerat eget kapital 13 541 14 364 13 666 

Investeringar 16 843 10 244 12 489 

Långfristiga skulder 119 199 116 699 152 374 

Soliditet, % 9,1 % 9,5 % 7,5 %

Tekniska nyckeltal
2018 2019 2020

Förbrukning, vatten (m³) 416 778 410 256 446 712 

Anslutna fastigheter

– antal vatten (m³) st. 2 599 2 623 2 635 

– avlopp (m³) st. 2 566 2 588 2 601 

Andel otjänligt vatten 

producerat 

– kemiskt, % 0,0 % 0,0 % 0 %

– mikrobiologiskt, % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Antal vattenläckor per 

10 km ledning 1 0 0,46

Behandlad mängd vatten, 

reningsverk (m³) 725 841 868 300 1 012 877

Reningsgrad

– fosfor, % 94 90 92

– BOD (biologiskt 

nedbrytbart material), % 59 64 81

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 
–900  tkr mot budgeterade –500  tkr. Underskottet 
bokförs mot tidigare års vinster och därför blev årets 
resultat efter bokslutsdispositioner 0 kr.

VA-verksamhetens resultat var 0 kr mot budgeterade 
–200 tkr. Orsaken till avvikelsen var ökade intäkter och 
större kostnader för avskrivningar.

Avfallsverksamhetens resultat uppgick till –900 tkr 
mot budgeterade –300 tkr. Det sämre resultatet beror 
till största delen på större produktionskostnader. 
Behandlingskostnader av avfall ökade med 500  tkr 
på grund av obudgeterad förbränningsskatt, ökade 
kostnader för utsläppsrättigheter och ökade mängder 
avfall i samband med pandemin.

Under året har bolaget gjort investeringar på 
12,5 mkr, vilket var 40 procent av årets investerings-

budget. Förklaringen är att renoveringen av renings-
verket i Vansbro är försenad. Renoveringen har skjutits 
upp då ytterligare nya behov har framkommit och 
bolaget behöver göra en utredning innan det går att 
besluta om vägval. Bland annat måste man beakta nya 
behov från industrier i kommunen. Det är också viktigt 
att ta med i beräkningen kommande renoveringar av 
mindre reningsverk i kommunen.

VA-verksamheten gjorde investeringar på 12,3 mkr, 
främst i förnyelse av befintligt ledningsnät och pump-
stationer. Avfallsverksamheten investerade under året 
200 tkr.

Viktiga händelser
Brukningstaxorna inom VA-verksamheten höjdes med 
3 procent inför 2020 och anläggningstaxan höjdes med 
5 procent. Avfallstaxan var oförändrad.

Framtid
Inför 2021 höjdes brukningsavgifterna med 2 procent 
och anläggningsavgifterna med 5 procent. VA-taxan 
fortsätter att sjunka i relation till andra kommuner 
och har 2020 gått från placering 278 till 277. Därför 
beslutade Vansbro Teknik att höja taxan med 2 procent 
inför 2021. Även avfallstaxan har för Vansbro utveck-
lats positivt, då den har sjunkit jämfört med andra 
kommuner. Positiv taxeutveckling är ett av målen i 
Dala Vatten och Avfalls verksamhetsplan tillsammans 
med mål för miljö, leveranssäkerhet, kommunikation, 
medarbetare och ledarskap.

Dala Vatten och Avfall
Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsföre-
tag som sköter driften och administrerar vatten- och 
avloppsverksamhet samt avfallshantering i kom-
munerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro via 
respektive kommuns driftbolag. Bolaget startade 2007 
och ägs till lika delar av de fyra kommunerna.

Resultat
tkr 2018 2019 2020

Nettoomsättning 58 371 63 720 70 824

Resultat efter  

finansiella poster 7 1 134

Balansomslutning 41 134 40 117 39 924

Justerat eget kapital 551 500 597

Soliditet, % 1,3 1,2 1,5

Total sjukfrånvaro (inklusive 

långtidsfrånvaro), % 5,41 5,19 8
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Bolaget har en fortsatt stabil ekonomi. De löpande kost-
naderna blev 3,6 mkr mindre än budgeterat, främst tack 
vare lägre arbetsgivaravgifter som regeringen beslutade 
om på grund av pandemin, men också på grund av 
inställda aktiviteter. Pensionskostnaderna var 3 mkr 
högre än budgeterat på grund av misstag som gjordes 
2009 i samband med övergång till nytt avtal. Bolagets 
resultat uppgick till +134 tkr efter finansiella poster.

Investeringstakten var fortsatt hög och totalt 
investerade bolaget 84  mkr i de fyra kommunernas 
teknikbolag, varav 26 mkr var löpande reinvesteringar 
i nät och pumpstationer.

Viktiga händelser
Precis som i resten av samhället har Dala Vatten och 
Avfalls verksamhet under 2020 präglats av corona-
pandemin. Verksamheten har dock hållits igång utan 
allvarliga driftstörningar. Den stora skillnaden för 
kunderna har varit att kontoret varit stängt för utom-
stående besökare större delen av året och att bolaget 
hanterat fler kundärenden digitalt. Personalomsätt-
ningen var fortsatt låg, men bolaget fick ny vd och 
personalchef.

Avfallsverksamheten var hårt belastad större delen 
av året med fler besök och större volymer att hantera 
för återvinningscentralerna. Exempelvis var mängden 
tryckimpregnerat trä som hanterades 30 procent högre 
än 2019, eventuellt en följd av att pandemin lett till 
att många satt igång med renoveringsprojekt i sina 
bostäder.

Under 2020 sålde bolaget Rättvik Energi och Dala 
Vatten och Avfalls verksamhet har därmed renodlats 
till VA- och avfallsverksamhet.

Framtid
I december kom slutligt besked om att producent-
ansvaret för returpapper överges och det blir istället 
kommunernas ansvar från och med 2022. För Dala 
Vatten och Avfall innebär det att bolaget måste få på 
plats ett system för gamla dagstidningar, returpapper 
och trycksaker under 2021. Kostnaden för detta kan 
komma att kräva taxehöjningar.

I december 2020 fastställde bolaget verksamhets-
planen för 2021 med tydliga mål för ekonomi, miljö, 
leveranssäkerhet, kommunikation, medarbetare och 
ledarskap. De flesta av målen går att koppla till FN:s 
globala hållbarhetsmål. I syfte att långsiktigt stärka 
verksamheten och möjligheterna att leva upp till målen 
i ägardirektivet har Dala Vatten och Avfall identifierat 
tre prioriterade strategiska områden:
• Ett DVA (Dala Vatten och Avfall tillsammans med 

teknikbolagen)
• Ordning och reda
• Digitalisering

Stiftelsen Vansbrohem
Vansbrohem är en bostadsstiftelse som äger, bygger och 
förvaltar bostäder i Vansbro. Fastigheterna omfattar 
totalt 703 lägenheter och 67 lokaler samt garage och 
bilplatser. Den totala ytan är 47 914 kvadratmeter och 
Vansbrohem har 15 tillsvidareanställda.

Resultat
tkr 2018 2019 2020

Nettoomsättning 46 801 48 971 47 591

Resultat efter  

finansiella poster 1 054 312 62

Vakansgrad, % 1,44 2,1 2,8

Soliditet, % 10,5 10,8 10,7

Likviditet, % 167 200 168

Driftkostnad/m2, kr 660 696 685

Bokfört värde/m2, kr 2 460 2 475 2 384

Resultat/m2, kr 21,87 6,52 1,3

Antal årsarbetare 14,5 14,2 15,2

– varav kvinnor 3,72 3,72 4,38

– varav män 10,78 10,48 10,82

Sjuktal, % 1,46 0,69 1,11

Årets resultat var ett överskott mot budget på 62 tkr, 
vilket innebär att Vansbrohem nu haft positiva resul-
tat de senaste elva åren. Hyresintäkterna ökade med 
knappt 1,2 mkr, medan övriga intäkter istället mins-
kade med 2,3 mkr, främst minskade intäkterna från 
förvaltningsuppdrag (–0,9 mkr) och försäkringsersätt-
ningar (–1,3 mkr).

Kostnaden för att återställa skador var på samma 
höga nivå som föregående år.

Positivt är dock att driftkostnaderna har minskat 
något, framför allt uppvärmnings- och elkostnader, 
vilket till viss del beror på att året var förhållandevis 
varmt jämfört med 2019.

Årets underhållskostnader uppgick till 7,9  mkr, 
vilket var 400 tkr lägre än föregående år. Huvud delen 
avser lägenhetsunderhåll och 993  tkr avser hyres-
rabatter för avstått lägenhetsunderhåll.

Viktiga händelser
Under året har Vansbrohem byggt om lokaler i fastig-
heten Hörnan 3:1 i Dala-Järna, vilket har gett tre nya 
hyresgäster. En större anpassning av nya lokaler till 
kommunens hemtjänst i Dala-Järna påbörjades och 
blev klar i början av 2021.

Vansbrohem har under året investerat i ett nytt 
uthyrningssystem som utformats så att den bostads-
sökande måste vara mer aktiv och visa intresse för 
lediga lägenheter. Det har resulterat i en snabbare 
uthyrningsprocess. I samband med det har Vansbrohem 
även lanserat en ny hemsida som tillsammans med 
uthyrningssystemet blivit uppskattad av både bostads-
sökande och Vansbrohems personal.
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Framtid
Vansbrohem ser positivt på framtiden då efterfrågan 
på bostäder är stor och stiftelsen planerar för att bygga 
åtta seniorbostäder i Dala-Järna. Det pågår även arbete 
med att ställa i ordning lägenheter i det som tidigare 
var HVB-boende i Vansbro men som kommunen sagt 
upp. Det har resulterat i fem nya lägenheter under året.

Diskussioner pågår med kommunen om behovet och 
möjligheterna att bygga ännu fler bostäder.

Inför 2021 har Migrationsverket aviserat att de ska 
säga upp hyresavtalen för de 27 lägenheterna myndig-
heten hyr av Vansbrohem, vilket sannolikt innebär 
hyresförluster då en stor del av lägenheterna finns i 
Nås där efterfrågan just nu är mycket låg.

Västerdalarnas utbildningsförbund
Västerdalarnas utbildningsförbund är ett gemensamt 
kommunalförbund bildat av kommunerna Malung-
Sälen och Vansbro för gymnasie- och vuxenutbild-
ningen. Kommunerna beslutade i slutet av 2018 och 
början av 2019 att avveckla kommunalförbundet. Från 
och med 1 januari 2020 ansvarar respektive kommun 
för gymnasieutbildning och vuxenutbildning inom den 
kommunala förvaltningen.

Resultat
Verksamhetens nettokostnad 2020 uppgick till 506 tkr. 
Föregående år var nettokostnaden 113,9 mkr, budget-
avvikelsen var då 17,8  mkr, vilket reglerades genom 
underskottstäckning enligt förbundsordningen. För 
2020 har nettokostnaden budgeterats till 987 tkr. I och 
med ett bättre resultat än budgeterat fördelas ett lägre 
medlemsbidrag än budgeterat för året. Vansbro kom-
muns andel av medlemsbidraget uppgick till 210 479 kr 
(40,24 procent). Årets resultat uppgick till 0 kr, då för-
bundets nettokostnader finansieras via medlemsbidrag.

Förändringen mellan åren beror på verksamhets-
övergången första januari 2020 och den pågående 
avvecklingen av förbundet. Ingen verksamhet har 
bedrivits under året, en medarbetare har haft anställ-
ning till och med juli, därefter finns inga anställda.

Viktiga händelser
Den 1 januari 2020 genomfördes verksamhets-
övergången av gymnasieutbildningen vid Malung-
Sälens gymnasieskola och lärcentrum Malung till 
Malung-Sälens kommun respektive gymnasieutbild-
ning vid Vansbro utbildningscentrum och lärcentrum 
Vansbro till Vansbro kommun.

Framtid
Västerdalarnas utbildningsförbund bedriver ingen 
skolverksamhet sedan 1 januari 2020 och under året har 
arbete pågått för att avveckla förbundet. Under 2021 
ska förbundet redovisa inkomstdeklaration avseende 
löneskatt 2020 som sedan ska regleras i början av 2022. 
Förbundets organisationsnummer ska avregistreras 
våren 2021, då ska även avslutande räkenskaper vara 
upprättade (resultat- och balansräkning 2021). Upp-
bokningar i bokslut 2020 för revisionsarvode, ränta 
till skattekonto beräknas i huvudsak täcka regleringar 
som görs 2021.

Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund 
som sedan 1  januari  2019 ansvarar för räddnings-
tjänsten i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vans-
bro och Älvdalen. Tillsammans har dessa kommuner 
56  991  invånare och förbundet har 299  anställda. 
Vansbro kommuns andel av förbundet är 12,6 procent.

Resultat
tkr Utfall 

2020
Budget 

2020
Avvikelse Utfall 

2019

Verksamhetens intäkter 4 513 5087 – 574 3 818

Verksamhetens kostnader – 71 146 – 70 219 – 927 – 62 896

Avskrivningar – 4 127 – 4 036 – 91 – 4 330

Verksamhetens nettokostnader – 70 760 – 69 168 – 1 592 – 63 408

Anslag från medlemskommuner 70 894 69 497 1 397 63 540

Finansiella intäkter 14 0 14 0

Finansiella kostnader – 98 – 129 31 – 28

Årets resultat 50 200 – 150 104
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Pandemin har inneburit många utmaningar för Brand-
kåren Norra Dalarna. Tillsynsarbetet stoppades till 
stora delar och övningarna har inriktats på digitala 
lösningar. Förbundet har utbildat 35 RIB-brandmän 
(räddningstjänstpersonal i beredskap) under året, 
antalet under ett normalt år brukar vara omkring 
20, baserat på en personalomsättning på 10 procent. 
Utbildningskostnaden beräknas uppgå till 150  tkr/
person från anställning till fullt utbildad brandman.

De höga utbildningskostnaderna har resulterat i 
ett underskott mot budget för förbundet som saknat 
budget för dessa utbildningar. Medlemskommunerna 
har täckt detta med en underskottstäckning på 2,6 mkr. 
Utan denna underskottstäckning hade årets resultat 
varit 2,6  mkr sämre. Intäkterna påverkades också 
negativt av pandemin. Förbundet har under året tagit 
lån på 30 mkr för att betala övertagandet av brandbilar, 
andra transportmedel och inventarier som förbundet 
gjorde från respektive kommun 2019.

Viktiga händelser
Under året inkom 1 084 larm, varav 271 var automa-
tiska brandlarm utan tillbud, 235 var brandtillbud och 
129 var trafikolyckor. Antalet inkomna larm minskade 
med 164 sedan 2019. Minskningen kan bero på flera 
saker, bland annat årliga fluktuationer och bra före-
byggande arbete. En trolig orsak är dock att minsk-
ningen beror på förändrade levnadsvanor i samband 
med pandemin.

Under maj driftsatte brandkåren den nya system-
ledningen Räddningsregion Bergslagen som är ett 
samarbete mellan 42 kommuner i fem län. Det innebär 
att ledningsförmågan stärkts och att organisationen 
gått från att hantera övergripande ledning på fältet 
i en bil, till att ha en gemensam ledningscentral som 
hanterar flera tusen larm per år.

Framtid
Förbundet arbetar med att ta fram en långsiktig for-
dons- och investeringsplan, då flera fordon behöver 
bytas för att brandkåren ska ha en ändamålsenlig och 
modern vagnpark. Personalomsättningen är hög för 
RIB-brandmän, för riket som helhet är den 10  pro-
cent. Den omsättningen skulle innebära att förbundet 
behöver utbilda cirka 20 brandmän per år. Det är en 
utmaning, särskilt då det är fortsatt svårt att rekrytera 
RIB-brandmän på mindre orter.
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Kommunstyrelsens ledamöter

Stina Munters (C),

kommunstyrelsens ordförande

Lars-Olov Liss (C),

kommunstyrelsens förste 

vice ordförande

Torsten Larsson (KD)

Nall Lars-Göran Andersson (S) Monica Eriksson (S) Kurt-Lennart Karlsson (V)

Nathalie Larsson Berglund (KD) John Säljgård (LPO) Pär Skagerling (M)

Nils-Erik Edlund (S), 

kommunstyrelsens andre 

vice ordförande

Anneli Hultgren (C)
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Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt 
nätverk som drivs av SKR och omfattar omkring 260 
kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig 
själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för 
att utveckla styrningen och kvaliteten på den kommu-
nala servicen. Syftet är att ta fram ett kunskaps material 
som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och 
resultat och utveckla dialogen med medborgarna. 
Därför är det kommunfullmäktiges perspektiv som 
avspeglas i områdena och de nyckeltal som tas fram i 
KKiK. Idén är att kunna jämföra sig med andra kom-
muner för att utveckla den egna kommunen.

SKR:s beredning för demokratifrågor har vid ett 
par tillfällen lämnat synpunkter på förändringarna 
som gjorts de senaste åren och har på så sätt fungerat 
som en referensgrupp med kommunstyrelseordförande 
från ett antal kommuner.

Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2020 
indelad i tre områden: barn och unga, stöd och omsorg 
samt samhälle och miljö.

Kommunens Kvalitet i Korthet – 
mätning 2020
För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vans-
bro står sig jämfört med andra kommuner har resultatet 
delats upp i tre nivåer.

 
Grön anger att Vansbro tillhör kommunerna med 
bäst resultat (25 %).

Gul anger att Vansbro tillhör 
de mittersta kommunerna (50 %).

Röd anger att Vansbro tillhör kommunerna med 
sämst resultat (25 %).

Saknas siffror för 2020 beror det troligen på att det inte 
finns nationell statistik för året, att kommunen har för 
litet urval alternativt inte har rapporterat in siffror.

Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp och många 
av nyckeltalen handlar om skola och utbildning, men 
det finns även nyckeltal kopplade till barn och unga 
inom kultur och fritid samt barn och unga i behov av 
stöd och omsorg.

Mått 2018 2019 2020
Personaltäthet, inskrivna 
barn per årsarbetare i för
skolan, lägeskommun, antal 5 5,2

Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 138 870 146 260

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 93 60

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) 80,6 78,7 76,7

Elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%) 63,8 70,5 91,7

Elever i åk 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 64,5 73,7 93,0

Elever i åk 9 med lägst 
betyg E i idrott och hälsa, 
kommunala skolor, andel (%) 85,9 88,1 93,1

Kostnad grundskola F–9, 
hemkommun, kr/elev 116 431 113 164

Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 71,4 76,7 60,5

Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 68,3 80,0 69,8

Gymnasieelever med ogiltig 
frånvaro, kommunala skolor, 
andel (%) 0,0 0,0

Kostnad gymnasieskolan 
hemkommun, kr/elev 146 386 151 318

Aktivitetstillfällen för barn och 
unga i kommunala bibliotek, 
antal/1 000 invånare 0–18 år 59,3 75,9

Deltagartillfällen i idrotts
föreningar, antal/invånare 
7–20 år 26 23
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Stöd och omsorg
Området fokuserar på de grupper av medborgare som 
behöver service inom olika verksamheter utifrån speci-
fika behov.

Mått 2018 2019 2020
Brukarbedömning individ 
och familjeomsorg totalt 
– förbättrad situation, 
andel (%) 88 100

Ej återaktualiserade 
vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 50 76 84

Väntetid i antal dagar 
från ansökan till beslut 
om försörjningsstöd, 
medelvärde 55 12 17

Kostnad individ och 
familjeomsorg, kr/invånare 5 139 6 239

Brukarbedömning 
gruppbostad LSS – brukaren 
trivs alltid hemma, andel (%) 67

Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS – brukaren 
får bestämma om saker som 
är viktiga, andel (%) 67

Kostnad 
funktionsnedsättning 
totalt (SoL, LSS, SFB), 
minus ersättning 
från FK enligt SFB1 

Socialförsäkringsbalken., kr/
invånare 6 737 7 849

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till första 
erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende, 
medelvärde 50 19 31

Personalkontinuitet, 
antal personal som en 
hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde 13 13 13

Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, andel 
av maxpoäng (%) 40 48

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%) 73 91 93

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%) 89 93 99

Kostnad äldreomsorg, kr/
invånare 80+ 256 435 247 786

Samhälle och miljö
Inom samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter 
kommunens service till alla som bor, vistas eller verkar 
i kommunen samt en del hållbarhetsmått.

Mått 2018 2019 2020
Andel som får svar på epost 
inom en dag, (%) 70 72 93

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en 
enkel fråga, (%) 56 42 44

Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 89 89 77

Delaktighetsindex, andel av 
maxpoäng (%) 31 30

Resultat vid avslut i 
kommunens arbets
marknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 29 27

Elever på SFI som klarat minst 
två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) 15 48

Lämnat etablerings
uppdraget och börjat arbeta 
eller studera (status efter 
90 dagar), andel (%) 34 33

Insamlat hushållsavfall 
totalt, kg/person 503 490

Miljöbilar i kommun
organisationen, andel (%) 7,7 7,0 7,8

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
andel (%) 22 24
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Kommunens arbete med målen  
i Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 antagna globala utvecklingsmål, 
som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Kommunerna och regionerna har en central roll i arbe-
tet med att nå de globala målen. Flera av kommunernas 
och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, 
omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt 
kopplade till olika mål i Agenda 2030. Många kommuner 
och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala 
partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser 
med de 17 målen för hållbar utveckling.

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit 
och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att 
lösa klimatkrisen. Genom de globala målen för hållbar 
utveckling kan det bli verklighet.

Kommunfullmäktiges strategiska mål är indelade i 
fyra olika områden och till dessa mål har kommunen 
sedan knutit mål i Agenda 2030. Ett Agenda 2030-mål 
kan vara knutet till flera strategiska mål. 
 

Perspektiv Strategiskt mål Mål i Agenda 2030
Medborgare och kunder Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är 

nöjda med kommunens verksamhet.

4, 9 och 10

Framtidstro och utveckling Vansbro kommun har en hållbar och positiv 

utveckling.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 och 15

Medarbetare Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare 

där medarbetarna känner engagemang och 

arbetsglädje.

3, 5, 8 

Ekonomi Vansbro kommun har en hållbar ekonomi. 16
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Nedan redovisas resultatet för de nyckeltal som är 
knutna till respektive mål för Vansbro kommun. Alla 
nyckeltal är inte uppdaterade, vilket beror på att alla 
data inte varit tillgängliga vid tiden för bokslutet.

Nummer Mål och Nyckeltal 2018 2019 2020

1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland 

annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

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

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

befolkningen

0,6 0,6

 

2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning  

och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Invånare med fetma, andel (%) 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 32 32

 

3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnade för alla i alla åldrar.

Invånare med bra självskattat hälsotillsånd, andel (%)

Medellivslängd kvinnor, år 84,1 85,1

Medellivslängd män, år 79,1 79,1

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 

beteendestörningar, andel (%)

52,1

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 198 3 332

Antibiotikaförsäljning, recept/1 000 inv 254,2 299,9

 

4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet  

och främja livslångt lärande för alla.

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 72

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 64,5 73,7 93

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 66,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 68,3 80 69,8

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

80

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 22,3 22,9

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 25,1 25,6

Invånare 45-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 20,2 20,9

 

5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 47 45

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 27,5 32,2 24,2

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 36,5 35,9 35,7

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 78,6 80,5
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Nummer Mål och Nyckeltal 2018 2019 2020

 

6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten  

och sanitet för alla.

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 100

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 40,6 40,6 40,6

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 20,9 20,9 20,9

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 100 100 100

 

7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,  

hållbar och modern energi för alla.

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 247 150

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor  

inom det geografiska området, andel (%)

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 41 40

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,  

full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 321 875

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 6,7

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen 2,2 2,1

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 82 82,9

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande  

och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 41,3 44,1

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 53,3

10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år,  

vistelsetid 4-6 år, andel (%)

57,5

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma  

om saker som är viktiga, andel (%)

67

11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,  

motståndskraftiga och hållbara.

Demografisk försörjningskvot 0,94 0,91

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 17 16,8

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 15

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 102 100

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar < 2.5 mikrom), kg/inv 3,71

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar < 2.5 mikrom), kg 25 280
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Nummer Mål och Nyckeltal 2018 2019 2020

12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 503 490

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,  

inklusive biologisk behandling, andel (%)

41 44

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 22 24

13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna  

och dess konsekvenser.

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv 5,62

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 38 524

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 7,7 7 7,8

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 10,1 10,5

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 887,5 861,2

14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt  

för en hållbar utveckling.

Nyckeltal för Mål 14 saknas för Vansbro kommun.

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 

hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 

markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Skyddad natur totalt, andel (%) 1,6 1,7

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,  

tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva  

och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 690 617

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 81 81 81

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag 2,6

17 Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet  

för hållbar utveckling.

Nyckeltal för Mål 17 mäts inte för kommuner.
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Inledning
Vi har av Region Dalarnas revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Hjälpmedels
nämndens bokslut för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Reg
ion Dalarna år 2020.

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 Margareta Sandberg, auktoriserad revi
sor.

2 Om nämnden
Den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnd Dalarna bedriver i regionens regi sam
verkan av hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i länet och regionen. Det ärliga
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 lag om kommunal bokföring
och redovisning och god redovisningssed.

3.2 Resultaträkning

Belopp mkr Utfall Budget Avvikelse Utfall
2020 2020 2019

Verksamhetens intäkter 166,7 164,1 2,6 163,7

- Varav regionbidrag 2,9 2,9 - 2,8

Verksamhetens intäkter 166,7 164,1 2,6 163,7

Lönekostnader -36,7 -36,8 0,1 -34,7

Övriga kostnader -131,7 -127,2 -4,4 -125,6

Summa kostnader -168,4 -164,0 -1,8 -160,3

Resultat -1,7 0,0 -1,8 3,4
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Verksamhetens intäkter, inkl förlusttäckning, är 5,2 mkr lägre är budget och avser till
största delen övriga intäkter och konsulttjänster. Personalkostnaderna är 3,9 mkr lägre
än budget och även övriga kostnader är lägre än budget, 2,9 mkr.

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 i 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 före fördelning
mellan regionen och kommunerna uppgår till -3,8 mnkr. Av detta resultat har 2,1 mnkr
redovisats som en fordran på kommunerna och återstående belopp om 1,7 mnkr ska
täckas av Hälso- och sjukvården. 1 verksamhetsberättelsen redovisas Hälso- och sjuk
vårdens andel av underskottet felaktigt som ett negativt resultat stället för som en intäkt.

Vi bedömer därmed resultatet som förenligt med nämndens finansiella mål.

3.3.2 Verksamhetsmål

Redovisningen av regionplanens övergripande mål i verksamhetsberättelsen visar två
uppfyllda mål och två delvis uppfyllda.

Nämnden beskriver att den bristande måluppfyllelsen orsakats av rådande lokalsituation
på grund av flytt till annan ort. För Hållbar utveckling anges både att målet är uppfyllt och
delvis uppfyllt men ingen slutsats kopplat till bedömningen.

Av nämndens egna nyckeltal redovisas mål att nås för fem nyckeltal, delvis nås för två
och ej nås för tre nyckeltal.

Vi bedömer att det redovisade utfallet inte är förenligt med fastställda mål.

3.4 Intern kontroll
För 2020 har en risk- och konsekvensanalys tagits fram av avdelningschefer i dialog med
nämnden. Analysen har legat till grund för årets uppföljning av intern kontroll. Lokalför
ändringsprocessen och pandemin har haft stor inverkan på förvaltningens processer och
medarbetare.

Uppföljningen har visat avvikelser eller brister observerade inom fem områden och inga
eller godtagbara avvikelser inom fyra. Betydande avvikelser eller brister har finns för ett
område. Åtgärder har vidtagits där det varit möjligt.

Uppföljning enligt plan har av förvaltningen redovisats för och behandlats av nämnden.
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KS § 93 Ärende KS 2021-00413 

Verksamhetsberättelse och bokslut från 
Hjälpmedelsnämnden 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Hjälpmedelsnämnden Dalarnas 

verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. 

Ärendet 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden 

ingår Region Dalarna och länets 15 kommuner. Region Dalarna har tre 

ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot. 

Regionen är värdkommun och hjälpmedelsnämnden ingår i dess 

organisation. Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel, 

tillbehör och förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av 

kommunernas och regionens ansvar. 

 

Den gemensamma hjälpmedelsnämnden redovisar ett underskott mot budget 

på 3,8 mkr efter understkottstäckning från kommunerna med 2,1 mkr. Detta 

då att det i Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna fastställs att om resultatet 

överstiger 1 procent av budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska 

resultatet fördelas mellan Regionen och kommunerna. 

 

2020 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 

efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt pandemi. 

Förvaltningen redovisar ett negativt resultat om -3,8 mkr. Påverkansfaktorer 

är främst evakuering och anpassning av lokaler som sammantaget uppgår till 

en kostnad av cirka 9 mkr. en stor utskrotning av trögrörliga artiklar kopplat 

till mindre yta efter evakuering, på grund av mögelskadade lokaler, 

genererade en kostnad av ca 3,5 mkr. Ytterligare faktorer är minskad 

försäljning av tyngdtäcken på grund av ändrade direktiv gällande 

förskrivning. På IT-sidan ses en ökad kostnad kopplat till fler användare i 

verksamhetssystem och prisökning från leverantören. Sjukfrånvaron är 

främst kopplat till att personal följt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer att stanna hemma vid symptom. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 47 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-24 

Granskning av bokslutet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-05-24 2021-00413 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

Verksamhetsberättelse och bokslut från Hjälpmedelsnämnden  
 
Rekommendation till beslut 

Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

Bevilja ledamöter i Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020.  

Ärendet 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden ingår Region 

Dalarna och länets 15 kommuner. Region Dalarna har tre ledamöter i nämnden och 

dalakommunerna har vardera en ledamot. Regionen är värdkommun och 

hjälpmedelsnämnden ingår i dess organisation. Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att 

erbjuda hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av 

kommunernas och regionens ansvar. 

 

Den gemensamma hjälpmedelsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 3,8 mkr 

efter understkottstäckning från kommunerna med 2,1 mkr. Detta då att det i Avtal för 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna fastställs att om resultatet överstiger 1% av 

budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska resultatet fördelas mellan Regionen och 

kommunerna.  

2020 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad efterfrågan, 

digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt pandemi. Förvaltningen redovisar 

ett negativt resultat om -3.8 mkr. Påverkansfaktorer är främst evakuering och 

anpassning av lokaler som sammantaget uppgår till en kostnad av ca 9 mkr. en stor 

utskrotning av trögrörliga artiklar kopplat till mindre yta efter evakuering, på grund av 

mögelskadade lokaler,  genererade en kostnad av ca 3,5 mkr. Ytterligare faktorer är 

minskad försäljning av tyngdtäcken pga ändrade direktiv gällande förskrivning. På IT 

sidan ses en ökad kostnad kopplat till fler användare i verksamhetssystem och 

prisökning från leverantören. Sjukfrånvaron är främst kopplat till att personal följt 

FHMs rekommendationer att stanna hemma vid symptom.  
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Beslutsunderlag 

Granskning av bokslutet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor 

Beslutet expedieras till: 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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Bokslut Ekonomi
Hjälpmedel Dalarna FV 86 2020



Resultat 2020
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Övriga kostnader
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10 största avvikelserna från budget
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Eget kapital
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Utdrag exp 2021-03-16 till 1.Akten 

2. 
3. 

Vid protokollet : 

Fredrik Bergqvist 

Bestyrkes i tjänsten  

Johanna Engström 
Ulrika Karlsson 

 
 

Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden 

§ 11 Hjälpmedelnämnden Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 
2020 
Diarienummer RD20/05883 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedel Dalarna enligt 

bilagor fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner 
tar Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel 
till ett rimligt pris. 
2020 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt pandemi. 
Förvaltningen redovisar ett negativt resultat om -3,8 miljoner kronor. 
Påverkansfaktorer är främst evakuering och anpassning av lokaler som 
sammantaget uppgår till en kostnad av ca 9 mnkr. En stor utskrotning av 
trögrörliga artiklar kopplat till mindre yta efter evakuering genererade en 
kostnad av ca 3,5 mnkr. Ytterligare faktorer är minskad försäljning av 
tyngdtäcken pga. ändrade direktiv gällande förskrivning. På IT- sidan ses 
en ökad kostnad kopplat till fler användare i Sesam/WebSesam och 
prisökning från leverantören. 
Sjukfrånvaron främst kopplad till att personal följt FHMs rekommendationer 
att stanna hemma vid symptom.  
 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga § 11 A 
b) Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV 86 Bilaga § 11 B 
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c) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna FV 86 2020 Bilaga § 11 C 
d) Bokslut Hjälpmedel Dalarna FV 86 2020  Bilaga § 11 D 
e) Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-02-25 § 10 Bilaga § 11 E 
 
Verksamhetschef Linus  Nielsen föredrar ärendet  Bilaga § 11 F 
 Bilaga § 11 G 
 

 



 
  

Bilaga 1 

Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2020  
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Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna  

Verksamhet 

Inledning 

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, 

självständighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Tillsammans med länets 

kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att 

tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Den snabba 

tekniska/digital utvecklingen skapar nya förutsättningar 

att förhålla sig till. 

Viktiga händelser 

Förvaltningen är i en omfattande 

lokalförändringsprocess med en totalevakuering  utförd 

hösten 2020. En av avdelningarna har under året varit 

tvungen att hantera en delevakuering pga. 

eskalerande symtom hos personalen kopplat till 

mögelproblematiken. Arbetet med att hitta lämpliga 

lokaler har varit grannlaga, ett flertal lokaler i Borlänge 

har inspekterats men inte funnits lämpliga. Nuvarande 

lokal i Falun har varit det minst sämsta alternativet och 

krävt en hel del anpassningar för att fungera under 

perioden förvaltningen behöver vara utlokaliserad. 

Omställningen för personalen som har behövt byta 

arbetsort har varit stor. Målet är ändamålsenliga 

lokaler som möter upp för ökade hjälpmedelsvolymer 

och en utveckling av nya tjänster som gagnar Dalarnas 

medborgare.  En arbetsgrupp från förvaltningen 

tillsammans med Regionfastigheter och arkitektbyrå 

arbetar vidare med förslag om hur lokalerna ska 

anpassas inför framtiden.  

Pandemin har starkt påverkat förvaltningen under året. 

Förvaltningen har drivit utprovningar och tjänster enligt 

principen det som inte kan anstå. Inom kommunala 

boenden har det varit tillträdesbegränsningar så viktiga 

besiktningar har fått skjutas på framtiden. 

Mål och uppdrag 

Förvaltningens mål inom 
regionplanens målområden 

Målupp-
fyllelse 

Medborgare  

Fortsätta göra hjälpmedel tillgängliga, 
hanterbara och meningsfulla för länets 
medborgare. 

 

Medarbetare och ledarskap  

Attrahera, rekrytera och introducera nya 
medarbetare. Utveckla och behålla befintliga 
medarbetare. 

 

Hållbar utveckling  

Hjälpmedel Dalarna har en verksamhet som 
harmoniserar med uppdrag och social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

 

Digitalisering  

Ge medborgarna ökat inflytande över 
tidbokning och ökade möjligheter till 
minskade resor med besök via distans. 

 

mål uppfyllt  mål delvis uppfyllt  mål ej uppfyllt 

 

Medborgare -  Utifrån innevarande års svårigheter 

med pandemi och evakuering så har vi över förväntan 

kunnat tillgodose bedömda behov och utföra tjänster 

som inte kan anstå. I utförd attitydmätning fick 

Hjälpmedelscentralen 3,9 av 5 tillsammans med 

Folktandvården, vilket var det högsta betyget i 

regionen. 

Medarbetare och ledarskap – Arbetsmiljön har under 

året inte varit den bästa för förvaltningens 

medarbetare. Flytt till annan ort har starkt påverkat. Ett 

omfattande arbetsmiljöarbete har pågått under året vid 

en av avdelningarna tillsammans med HR.  

Hållbar utveckling – Förvaltningen arbetar vidare 

med definiering och implementering av ”Hållbart 

sortiment”. Lokalprocessen medför att vi ser över 

automatiserade arbetssätt med digitala stöd.  

Digitalisering – den digitala mognaden och 

utvecklingen internt samt mot kund och patient har 

tack vare pandemin utvecklats i snabbare takt än 

förväntat. Tjänsteapp som lagerstöd under testning, 

tillgång till Visiba Care, digitala utprovningar och 

digitala utbildningar är exempel på åtgärder som 

initierats under 2020. 

Regionfullmäktige uppdrar till 

Hjälpmedelsnämnden att: 
Status 

Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar 

upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till 

styrelsen senast december 2019. 
 

Utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.  

 Klart ► Ständigt pågående 

 Pågående  Nästan klart 

 Ej startat 

Projekt översyn av avgifter/högkostnadsskydd inom 

hjälpmedelsverksamheten fortskrider enligt plan. Det 

arbetas nu vidare med tre spår som kräver djupanalys 

och beräkningar. Presentation i nämnd februari 2021. 

 Samma utprovningsavgift för alla hjälpmedel 

 Högkostnadsskydd 

 Varianter på abonnemang/månadsavgift 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål 
Målupp-

fyllelse 

%andel återanvända 

individmärkta 
81,5 

75-

80% 
 



 

 

huvudhjälpmedel 

Rörelse R12 

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel KLOK 

R12 

46,8 
50-

55%  

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel PMB 

R12 

49,9 
55-

60%  

% av de avhjälpande 

underhåll som påbörjas 

inom 5 arbetsdagar 

70,2 
90-

95% 
1 

% av nettobehovsartiklar 

som plockas från lager 

enligt plocklista inför 

följande turbil 

96,8 
90-

95% 
 

Väntetid (genomsnitt) till 

första erbjudna 

utprovningstid 

28 90 dgr  

Nyttjandegrad 89,3 
85-

90% 
 

Uthyrningsgrad 91,1 
85-

90% 
 

Antal fjärrtillsynskameror 116 500st 
2 

Antal fortbildningsdagar 

per anställd 
0,49 3,2st 

3 

mål uppfyllt  mål delvis uppfyllt  mål ej uppfyllt 

 

Punkt 1 och 3 har en klar koppling till pandemin med 

avbokningar och att vi inte kunnat komma in på 

boenden för att göra underhåll/besiktningar. 

Fjärtillsynskameror ligger på samma nivå som efter 

införandet. Arbete med nytt avtal pågår. 

Verksamhetsstatistik 
Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Resultat   

2018 

Antal uthyrda hjälpmedel 31196 30808 29976 

Antal utlevererade 
hyreshjälpmedel 

12030 13100 11951 

Antal returnerade 
hyreshjälpmedel 

11241 11609 10566 

 

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. 

Under 2020 har verksamheten fortsatt valt att vara 

passiva i ett antal upphandlingar (som förvaltningen 

inte själv varit värdlän för). Antalet upphandlingstimmar 

har sjunkit från 1327 h registrerade för 2019 till 1108 h 

registrerade 2020. För Dalarna är upphandlingsfrågan 

strategiskt viktig då det kräver en bred samverkan 

(mellan regionerna och dess kommuner) och en 

gemensam insats i arbetet tillsammans med dagens 

leverantörer. 

Inkontinenssamordningen i länet fortsätter utvecklas. 

Avtalsfrågor har legat högt på agendan under året, 

pga. stora kostnadsökningar för 

inkontinenshjälpmedel. Nuvarande avtal har inneburit 

ökade kostnader på 16,4 %, ca 5 mnkr. 

Antalet förskrivna hjälpmedel ligger på ungefär samma 

nivå som 2019. (Antal förskrivare, ca 510 personer) 

Upphandlingsarbetet och avtalsstart påverkades av 

Varuförsörjningens förändrade rutiner, arbetet med 

apotektjänstsavtalet, upprepade byten av upphandlare 

samt försenad implementering. 

Framtiden 

I och med den pågående lokalförändringen blir 

verksamhetens fokus de närmaste åren att 

upprätthålla verksamhetens processer. 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. Nya Medicintekniska direktivet kommer 

innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 

befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 

kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla 

områden.  

Ekonomi 

Resultaträkning 2020 2019 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 164,1 166,7 2,6 163,7 

-varav 
regionbidrag 

2,9 2,9 0,0 2,8 

Kostnader -164,0 -168,4 -4,4 -160,3 

-varav löner exkl 
soc avg 

-36,8 -36,7 0,1 -34,7 

-varav inhyrd 
personal 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Över-
/underskott 

0,0 -1,7 -1,8 3,4 

     

Årets investering -36,3 -32,4 3,9 -36,3 

 

I ”Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna” § 6 

Ekonomi fastställs att om resultatet överstiger 1 % av 

budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska 

resultatet fördelas mellan Region och kommuner med 

fakturerat belopp som fördelningsnyckel. Eftersom det 

totala resultatet slutade på – 3,8 mnkr fakturerades 

kommunerna totalt 2,1 mnkr för deras andel av det 

negativa resultatet. Underskottet på förvaltningen 

avser Region dalarnas andel av resultatet och skall ej 

ingå i över- och underskottsredovisning av eget 



 

 

kapital. Hjälpmedelsnämndens eget kapital för 2020 

blir således 0. 

En stor del av avvikelserna på intäktssidan återfinns 

på kostnadssidan. En sådan är till exempel lägre 

intäkter för försäljning av tyngdtäcken då förändrade 

direktiv för förskrivning av dessa infördes. Ökade 

intäkter förklaras bland annat av installation av liftar till 

ett större boende i Falun, även dessa kostnader 

återfinns på kostnadssidan. 

Det finns två sammanhängande händelser under året 

som till största delen förklarar det negativa resultatet. 

Då lokalerna på grund av mögelskador var tvungna att 

utrymmas har detta utgjort en stor kostnadsökning. 

Effekterna av evakueringen var inte känd under 

budgeteringen och därför var dessa kostnader ej med i 

budget. Evakueringen betydde också minskad yta av 

lokaler och i samband med detta beslutades en 

utskrotning av trögrörliga artiklar på grund av 

platsbrist. Totalt kan en uppskattad kostnad av drygt 9 

mnkr kopplas till evakueringen. Resurserna som 

planerats användas till andra arbetsuppgifter gick för 

att täcka evakueringskostnaderna de berörda 

aktiviteterna har skjutits på framtiden eller har bedömts 

som ej möjliga att genomföra.   

En något högre kostnad ses på IT-sidan och gäller 

kostnader för Sesam pga. fler användare men även 

prisökning från leverantören.  

Covid-19 
(mnkr) 

Utfall 

2020 

Merkostnader  

   Varav internt (MP2)  

Intäktsbortfall  

   Varav internt (MP2)  

Kostnadsminskningar 0,4 

   Varav internt (MP2)  

 

Förvaltningens ekonomi har inte varit drabbas av 

effekter på grund av Covid –19 i någon större 

omfattning sett till helheten. Det som är tydligt på 

resultatet är minskade rese- och utbildningskostnader 

som kan härledas till efterföljsamhet till riktlinjerna.  

Kostnadsutveckling 
Budget 

2020 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Kostnadsutveckling % 2,3% 5,0% 5,0% 

 

Kostnadsökningen blev högre än budgeterat och beror 

på evakueringen av lokalerna.  

Personal  

Årsarbetare och 
anställda 

2020 2019 
Förändring 
mot fg år 

Antal faktiska 
årsarbetare 

92,74 91,08 1,8% 

Antal anställda 101 99 2,0% 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

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 pensionsavgångar, 

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 

mångfacetterad och det kan därmed ta tid innan ny 

personal kan komma i full produktion. Viss rekrytering 

har fått stå på vänt kopplat till den evakuering som 

varit. 

Friskvårdsnätverket fortsätter utvecklats positivt under 

året och har startat ett flertal aktiviteter som inspirerar 

och motiverar medarbetare till 

friskvård/hälsofrämjande aktiviteter. Ett fortsatt extra 

fokus kommer att ligga på möjlighet till hälsofrämjande 

aktiviteter i och med rådande pandemi och 

arbetsmiljösituation. 

Arbetad tid 2020 2019 
Förändring 
mot fg år 

Budget arbetad tid 
timmar, anställda 

163158 135011 20,8% 

Arbetad tid timmar, 
anställda 

153506 146052 5,1% 

-varav timanställda 553 206 168,4% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

734 670 9,5% 

 

Mertid/övertid har ökat, kopplat i huvudsak till 

evakueringen, förberedelser, flytt, iordningställande. 

Sjukfrånvaro 2020 2019 
Förändring 

procentenheter 
föregående år 

Mål för Sjukfrånvaro i % 
av ordinarie arbetstid 

0,5 0,5  

Sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetstid 

6,3 4,7 1,6 

Korttidssjukfrånvaro (dag 
1-14) i % av ordinarie 
arbetstid 

4,1 2,9 1,2 

 

Ökningen av korttidsfrånvaron är direkt kopplad till 

pandemin och att medarbetare följt rådande direktiv 

om att stanna hemma vid symtom. Förvaltningen har 

haft ett fåtal individer med konstaterad Covid 19 men 

ingen intern spridning. Förvaltningen har ett par 



 

 

pågående rehab ärenden under 2020 med fortsättning 

in på 2021.  

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad % 
2020 2019 

Kvinnor 99,4 99,3 

Män 99,2 99,2 

Totalt 99,3 99,2 

Ingen märkbar skillnad mellan åren. Några 

medarbetare har fortsatt tjänstledigt en mindre procent 

av sin arbetstid. 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2020 2019 

Kvinnor 40 38 

Män 61 61 

 

Fördelning kvinnor/män ser snarlika ut över åren. 

Fortsatt övervägande del kvinnor på konsulentsidan 

och män på teknikersidan. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 

2020 2019 

Under 40 år 15 15 

40-59 år 72 73 

60 år och äldre 14 11 

 

Förvaltningens åldersspridning är inget alarmerande 

men en generationsväxling är stundande inom 

yrkeskategorierna hjälpmedelstekniker och 

hjälpmedelsingenjörer. 

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2020 2019 

Ålderspension 3 3 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 3 3 

 

Förvaltningen när en förhoppning om 

omställningsbidrag för att om möjligt kunna överlappa 

och introducera vid signalerad pensionsavgång. 

Frisknärvaro 2020 2019 

Andel personer som har max fem 

sjukdagar under ett år, uttryckt i % 
43,6 55,2 

 

Pandemin trolig orsak till sänkningen av Frisknärvaro. 

Intern styrning och kontroll 

En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 

förvaltningens avdelningschefer i dialog med 

Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat 

till grund för årets internkontrollpunkter. 

Lokalförändringsprocessen och innevarande pandemi 

har stor påverkan på förvaltningens processer och 

medarbetare. Internkontrollpunkterna har följts upp och 

åtgärderna redovisas i Hjälpmedelsnämnden. 

Processbeskrivning för förvaltningens 

internkontrollarbete finns upprättad. 

Inför 2021 beslutades den nya internkontrollplanen på 

Nämndsammanträdet i oktober 2020.  

 

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Dalarna 
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KS § 90 Ärende KS 2021-00544 

Årsredovisning 2020 Brandkåren norra Dalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Brandkåren norra Dalarnas årsredovisning 

för 2020.  

Ärendet 

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som sedan 1 januari 

2019 ansvarar för räddningstjänsten i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, 

Vansbro och Älvdalen. Tillsammans har dessa kommuner 56 991 invånare 

och förbundet har 299 anställda. Vansbro kommuns andel av förbundet är 

12,6 procent. 

 

Pandemin har inneburit många utmaningar för Brandkåren Norra Dalarna. 

Tillsynsarbetet stoppades till stora delar och övningarna har inriktats på 

digitala lösningar. Förbundet har utbildat 35 RIB-brandmän 

(räddningstjänstpersonal i beredskap) under året, antalet under ett normalt år 

brukar vara omkring 20, baserat på en personalomsättning på 10 procent. 

Utbildningskostnaden beräknas uppgå till 150 tkr per person från anställning 

till fullt utbildad brandman. 

 

De höga utbildningskostnaderna har resulterat i ett underskott mot budget för 

förbundet som saknat budget för dessa utbildningar. Medlemskommunerna 

har täckt underskottet med ett extra medlemsanslag på 2,6 mkr. Vansbro 

kommuns del uppgick till 315 850 kr. Utan denna underskottstäckning hade 

årets resultat varit 2,6 mkr sämre. Intäkterna påverkades också negativt av 

pandemin. Förbundet har under året tagit lån på 30 mkr för att betala 

övertagandet av brandbilar, andra transportmedel och inventarier som 

förbundet gjorde från respektive kommun 2019. 

 

Revisorerna gör följande uttalande: 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat 

som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”. 

 

Årsredovisningen är huvudsakligen upprättad i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt god redovisningssed 

med undantag för den avvikelse som finns avseende för lågt redovisad skuld 

för sociala avgifter avseende semesterlöneskuld. Med hänsyn tagen till 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

avvikelsen hade kommunalförbundet redovisat ett resultat som varit 389 tkr 

lägre. Kommunalförbundet lever därmed inte upp till kommunallagens krav 

på en ekonomi i balans för år 2020 vilket direktionen bör uppmärksamma 

och beakta vid budgetering och redovisning av kommande års resultat. 

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i 

huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. 

  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen 

uppställt. 

 

Vi tillstryker att respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar 

ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

Vi tillstryker att förbundets årsredovisning godkänns. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Brandkåren 

norra Dalarnas årsredovisning för 2020.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 45 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-06 

Årsredovisning 2020 BRAND 

Brandkåren Norra Dalarna granskning av årsredovisning 2020  

Årsbokslut samt revisisonsrapport/berättelse meddelande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-05-06 2021-00544 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Årsredovisning 2020 Brandkåren norra Dalarna 

Rekommendation till beslut 

Årsredovisning 2020 för Brandkåren norra Dalarna godkänns. 

Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Ärendet 

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som sedan 1 januari 2019 ansvarar 

för räddningstjänsten i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. 

Tillsammans har dessa kommuner 56 991 invånare och förbundet har 299 anställda. 

Vansbro kommuns andel av förbundet är 12,6 procent. 

Pandemin har inneburit många utmaningar för Brandkåren Norra Dalarna. 

Tillsynsarbetet stoppades till stora delar och övningarna har inriktats på digitala 

lösningar. Förbundet har utbildat 35 RIB-brandmän (räddningstjänstpersonal i 

beredskap) under året, antalet under ett normalt år brukar vara omkring 20, baserat på en 

personalomsättning på 10 procent. Utbildningskostnaden beräknas uppgå till 150 

tkr/person från anställning till fullt utbildad brandman.  

De höga utbildningskostnaderna har resulterat i ett underskott mot budget för förbundet 

som saknat budget för dessa utbildningar. Medlemskommunerna har täckt underskottet 

med ett extra medlemsanslag på 2,6 mkr. Vansbro kommuns del uppgick till 315 850 kr. 

Utan denna underskottstäckning hade årets resultat varit 2,6 mkr sämre. Intäkterna 

påverkades också negativt av pandemin. Förbundet har under året tagit lån på 30 mkr 

för att betala övertagandet av brandbilar, andra transportmedel och inventarier som 

förbundet gjorde från respektive kommun 2019. 

Revisorerna gör följande uttalande: 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den 

omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas 

redogörelse för år 2020”. 

 

Årsredovisningen är huvudsakligen upprättad i enlighet med lag om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) samt god redovisningssed med undantag för den 

avvikelse som finns avseende för lågt redovisad skuld för sociala avgifter avseende 

semesterlöneskuld. Med hänsyn tagen till avvikelsen hade kommunalförbundet 

redovisat ett resultat som varit 389 tkr lägre. Kommunalförbundet lever därmed inte upp 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020 vilket direktionen bör 

uppmärksamma och beakta vid budgetering och redovisning av kommande års resultat.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen dfelvis är förenligt med 

de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Vi tillstryker att respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Vi tillstryker att förbundets årsredovisning godkänns.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 BRAND 

Brandkåren Norra Dalarna granskning av årsredovisning 2020  

Årsbokslut samt revisisonsrapport/berättelse meddelande 

Beslutet expedieras till: 

Brandkåden norra Dalarna 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

För Brandkåren Norra Dalarna har 2020 varit ett 
annorlunda år i och med den pågående pandemin. 
Brandkåren vidtog tidigt åtgärder med syfte att 
minska smittspridningen och därmed i så stor 
utsträckning som möjligt säkerställa friska 
medarbetare för att kunna upprätthålla förmågan till 
räddningsinsats. Brandkåren är även en viktig part i 
krishanteringen generellt vilket inneburit arbete både 
lokalt, regionalt och nationellt. Tyvärr har arbetet med 
tillsyn, utbildning och viss övning fått stå tillbaka 
under pandemin, vilket påverkar måluppfyllnaden 
negativt. 
 
Året har även inneburit utmaningar på andra plan. 
Under våren avslutade Peter Bäcke sin anställning som 
vice förbundsdirektör och han efterträddes av Henric 
Helander, tidigare räddningschef i Åmåls kommun.  
Under sommaren meddelade Förbundsdirektör Johan 
Szymanski att han skulle ta nästa steg i karriären, som 
Vakthavande brandingenjör i Stockholm. 
Johan Szymanski beviljades tjänstledighet i sex 
månader med start 2020-09-01. Henric Helander 
tillförordnades som förbundsdirektör under Johans 
tjänstledighet.  
 
Under maj månad driftsattes den nya 
systemledningen Räddningsregion Bergslagen som är 
ett samarbete mellan 42 kommuner i fem län. 
Systemledningen innebär att ledningsförmågan 
stärkts och att organisationen gått från att hantera 
övergripande ledning ”på fickan” i en bil till att ha en 
gemensam ledningscentral som hanterar flera tusen 
larm per år. Under juni månad inträffade flera 
skogsbränder i förbundet där den nya 
systemledningen sattes på prov, resultatet är än så 
länge mycket gott och personalen ute på skadeplats 
upplever en ökad proaktivitet och ett ökat stöd. 
Exempelvis kunde helikoptrar sättas in på mycket kort 
varsel för att begränsa en brand i Vansbro och en i 
Leksands kommuner.    
  
 
 
 
 

Kommunens ansvar för sotning och brandskyddskon-
troll har varit föremål för en intern utredning under 
första halvåret. Utredningen har bland annat 
identifierat oklarheter i både förbundsordning och 
delegationsordning. Under hösten fattade direktionen 
beslut om att fortsätta arbetet med syfte att likrikta 
och effektivisera sotning och brandskyddskontroll i 
medlemskommunerna. 
En ny inriktning för sotning och brandskyddskontroll 
väntas klar till 2022. 
 
 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
OCH EKONOMISK STÄLLNING 
 
Pandemin har inneburit många utmaningar för 
Brandkåren Norra Dalarna. Bland annat har 
tillsynsarbetet till stora delar stoppats och 
övningsverksamheten har inriktats mot digitala 
lösningar. 
Förbundet har utbildat 35 st RiB-brandmän under året, 
motsvarande siffra under ett normalt år förväntas 
vara 20 st baserat på en omsättning på 10%. 
Utbildningskostnaderna för en brandman beräknas 
uppgå till 150 tkr/brandman från anställning till fullt 
utbildad brandman.  
 
De väsentligt ökade utbildningskostnaderna är 
huvudorsaken till ett för förbundet negativt resultat 
då det har saknats budget för dessa utbildningar. 
Medlemskommunerna har reglerat detta genom en 
underskottstäckning motsvarande 2,6 miljoner kronor. 
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Pensionsförpliktelser 
Avsättningen för pensioner i balansräkningen uppgick 
till 1 510 tkr inklusive löneskatt. Förbundets samman-
lagda pensionsskuld uppgick till 3 082 tkr där ansvars- 
förbindelsen utgjorde cirka 1.45 procent av det totala 
pensionsåtagandet. 

   

 2020 2019 

Pensionsförpliktelser, mnkr     

Avsättning inklusive löneskatt 3 038   

Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 44   

Summa åtagande 3 082   

      

Kostnader, mnkr (inklusive löneskatt)     

Intjänad individuell del 1 510 1 698 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 545   

Pensionsutbetalningar intjänade från 1998 -80   

Summa 2 975   
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE  
 
Olycksförebyggande verksamhet 
Den myndighetsutövning som vi bedriver har i vissa 
delar pausats helt under året. Tillsynsplanen som 
beslutades tidigt på året har inte kunnat fullföljas 
p.g.a. restriktioner, därav kan vi inte nå upp till detta 
mål (F-1) enligt handlingsprogram-met. Vi har dock 
prioriterat om en del och ändå kunnat genomföra 63 
tillsyner, att jämföra med 130 under 2019. Vi har också 
jobbat intensivt med att följa upp alla förelägganden 
som skrivits under 2019/2020 för att nå vårt mål (F-2) 
att följa upp 100% av dessa.   
 
I takt med att tillsyner pausade kunde vi lägga mer tid 
på tillståndshantering av brandfarliga och explosiva 
varor. Under april gjordes utskick till samtliga 
tillståndshavare där tillståndet gått ut eller var på väg 
att gå ut. Det  resulterade i 38% fler ansökningar 
jämfört med 2019, vilket i förlängningen leder till ökad 
trygghet och säkerhet i våra medlemskommuner.  
 
Övergången till digitala kommunutbildningar var 
färdigt att rulla ut när vi fick besked att vi inte kunde 
använda mjukvaran längre, givetvis en stor 
missräkning för oss och alla kommunanställda. 
Således har ingen utbildats under 2020 vilket också 
gäller alla våra skolungdomar. Dessa har dock fått ett 
material av oss och lärarna har genomfört 
utbildningarna med eleverna. För att uppnå mål (F-4 
och F-6) fullt ut hoppas vi ha en digital lösning på plats 
under våren 2021, både för kommunanställda och 
skolungdomar.  
Råd och information skickas löpande ut via 
Brandkåren Norra Dalarnas Facebooksida. En del 
inlägg får en enorm spridning och vi märker att arbete 
med sociala medier ger bra resultat. Brandkåren 
kommer därför att bredda utbudet och försöka visa 
upp mer av förbundet, bland annat ska samtliga 
distrikt få tillgång till ett nystartat Instagramkonto i 
syfte att sprida kunskap och förhoppningsvis bli en  
ännu attraktivare arbetsgivare i förbundets alla 
medlemskommuner. 
 
Antalet yttranden har minskat med cirka 28% under 
2020. Det är framför allt offentliga tillställningar och 
serveringstillstånd som minskat vilket är en direkt följd 
av rådande pandemi.  
 
 

Operativ verksamhet 
Den operativa verksamheten har varit prioriterad 
under corona-pandemin. Tyvärr innebär det trots 
detta en del inskränkningar i hur verksamheten kan 
bedrivas eftersom det bland annat råder besöks-
förbud på samtliga brandstationer liksom särskilda 
rutiner vid larm där Covid-19 kan misstänkas. 
Exempelvis har det inneburit att större övningar där 
flera grupper samlas samtidigt har fått ställas in för att 
minska risken att sprida smitta hos personalen. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
ställde även in samtliga grundutbildningar för RIB-
anställda brandmän. Detta fick till följd att de 
brandmän som redan beviljats tjänstledigt från sina 
huvudarbetsgivare stod utan utbildning och utan 
möjlighet att gå tillbaka till sitt ordinarie arbete. 
Brandkåren Norra Dalarna fattade därför beslut om 
att genomföra en preparandutbildning, vilket är en 
grundutbildning som genomfördes innan MSB:s nya 
utbildningssystem togs i bruk. Preparandutbildningen 
gör att de nyanställda brandmännen får 
grundläggande kunskaper i exempelvis trafikolycka, 
sjukvård och rökdykning och kan ingå i 
utryckningsstyrka. Att genomföra 
preparandutbildning säkerställer därmed att 
personalen kan användas för att upprätthålla 
beredskapen från och med sommaren, samtidigt 
innebär det kostnadsökningar för förbundet eftersom 
de ändå tvingas gå MSB:s utbildning i ett senare 
skede. I övrigt pågår arbete med att utveckla och 
förbättra övningsverksamheten, fokus under året har 
dock varit att implementera, Räddningsregion 
Bergslagen. Räddningsregion Bergslagen tillika 
systemledningen har inneburit ett stort lyft för vår 
operativa ledning och ett bra stöd under de insatser vi 
har genomfört. Syftet med att ha en gemensam 
ledningscentral är att öka förmågan vid större 
komplexa insatser men är även till hjälp vid mindre 
insatser. Idag har alla befäl stöd av en inre ledning.  
 
 
Under 2020 inkom 1084 larm, varav 271 av dessa var 
onödiga automatiska brandlarm, 235 brand-tillbud och 
129 trafikolyckor. Antalet larm har minskat med 164 
stycken i förbundet.  
Minskningen av antalet larm kan bero på flera orsaker 
så som årliga fluktuationer, resultatet av bra 
förebyggande arbetet etc. 
En troligt antagande är dock att minskningen beror på 
förändrade levnadsvanor i samband med pandemin.  
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Stab och service 
Stab och service har haft ett antal utredningsuppdrag 
under året. Bland annat omfattar dessa sotning och 
brandskyddskontroll, långsiktig fordons- och 
investeringsplan, plan för terräng-fordon och 
bandvagnar samt införande av första insatsperson i 
Särna och Idre. Det pågår också ett arbete för att 
identifiera den mest kostnadseffektiva lösningen på 
hur logistiken av material i för-bundet ska hanteras. 
Exempelvis krävs ständig tvätt och provtryckning av 
brandslang samt påfyllning och test av 
andningsluftsutrustningen. Sotningsutredningen är 
klar och direktion har gett medlemskommunerna i 
uppdrag att se över möjligheten att uppdra åt BRAND 
att ansvara för sotnings- och brandskyddskontroll 
samt i vilken form detta kan bedrivas.  
Införandet av första insatsperson i Särna och Idre går 
enligt plan sånär som en viss försening av bilarna på 
grund av pandemin. Vi kalkylerar med att dem på i 
drift under första kvartalet 2021.  
Övriga utredningsuppdrag har pausats eftersom 
chefen för Stab och service har agerat tillförordnad 
räddningschef under hösten.  
Stab och service har noterat ökade kostnader för 
reparationer och underhåll i främst Vansbro och 
Älvdalen. En del av kostnaderna kan härledas till äldre 
fordon i fordonsflottan, men även nyare fordon har 
drabbats av haverier.  
 
 
 
 
 

Precis som all annan verksamhet i förbundet har 
mycket av arbetet fokuserat på  
coronapandemin, vilket bland annat inneburit 
begränsningar i möjligheten att förflytta personal  
inom förbundet. 
 
 
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV 
VERKSAMHETEN 
 
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande 
nämnd för förbundsmedlemmarna enligt 
bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.  
 
Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare 
fördelat enligt följande:  
• Leksands kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

• Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

• Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

• Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare  

• Älvdalens kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
 
Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande 
och oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.  
 
 
Verksamheten styrs enligt nedanstående 
organisationsmodell. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 
 
Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor är det styrdokument som reglerar vilken operativ förmåga förbundet 

ska ha eller skaffa, vilken olycksförebyggande verksamhet som ska bedrivas liksom målen för verksamheten.  

Måluppfyllelse 100 % = 

Måluppfyllelse delvis, mer än 50 % =                        

Måluppfyllelse mindre än 50 % =                      

 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN 
 

 Säkerhetsmål  Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Antalet människor som skadas 
eller omkommer i olyckor ska 
årligen minskas, genom att 
kunskapen och förmågan hos 
allmänheten om 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder 
kontinuerligt ska öka. Målet är 
att den enskilde alltid ska kunna 
genomföra den första 
skadebegränsande åtgärden vid 
en olycka. 

På grund av pandemin har 
Brandkåren pausat det 
olycksförebyggande arbetet som 
innebär kontakter med 
människor. Arbetet har dock 
fortsatt i bland annat sociala 
medier. Data i form av statistik 
visar att antalet larm har minskat 
mellan 2019 och 2020 i 
förbundets område.  

 
 
 
 
  
 
   
 
 

 
 

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

F-1: En tillsynsplan ska årligen 
upprättas. Tillsynsplanen ska 
beskriva årets tillsynsverksamhet 
och hur den är planerad. Varje år 
ska tillsyn genomföras på minst 
20 % av objekten som omfattas 
av skriftlig redogörelse. 

En tillsynsplan har upprättats 
vilken beskriver verksamheten 
och hur den är planerad. 29% av 
objekten som omfattas av 
skriftlig redogörelse ligger i årets 
plan. P.g.a. Corona genomförs 
inga tillsyner för tillfället 

 
 
 
 
                         

F-2: Brister som upptäcks vid 
tillsyn ska föreläggas i syfte att 
åstadkomma ett skäligt 
brandskydd. Brandkåren ska till 
100 % följa upp de krav som ställs 
i förelägganden. 

Samtliga förelägganden om 
brister har följts upp eller 
kommer att följas upp. 

 
 
 
                         

F-4: Brandkåren ska 
tillhandahålla grundläggande 
brandskyddsutbildning till 
medlemskommunerna. 
Utbildningen ska syfta till att 
stärka brandskyddet inom 
kommunens verksamheter. 

Inga utbildningar har genomförts 
under 2020. På grund av Corona 
och upphandling av nytt 
utbildningssystem har detta inte 
varit möjligt. Vi förväntar oss en 
återstart under senare delen av 
2021. 
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F-5: Brandkåren ska genom 
information, rådgivning, möten 
och en levande dialog verka för 
att andelen bostäder med 
fungerande brandvarnare och 
tillgång till brandsläckutrustning 
ökar varje år. 

Brandkåren har tagit fram ett 
koncept för att öka säkerheten 
hos äldre/rörelsehindrade. När 
omvärldsläget förbättras är 
detta klart att rulla ut. Under 
året har information spridits i 
sociala medier etc. 

 
 
 
                         

F-6: Skolungdomar ska utbildas i 
förebyggande brandskydd. 
Brandskyddsföreningens 
koncept Flammys brandskola ska 
genomföras för elever i årskurs 2 
och Upp i rök ska genomföras 
för elever i högstadiet. Detta ska 
genomföras varje år. 

På grund av Corona har vi inte 
besökt några skolor och har 
besöksförbud på samtliga 
brandstationer. 

 
 
 
 
                         
 

F-7/O-7: Genom 
omvärldsbevakning, utbildning 
och övning ska kunskapen kring 
ny teknik ständigt öka. Exempel 
på ny teknik är litiumbatterier i 
elbilar och batterilager. 

Brandkåren genomför ständigt 
omvärldsbevakning för att öka 
kunskapen kring ny teknik. Detta 
område är också en ständigt 
återkommande punkt på digitala 
konferenser och annat där 
brandkåren deltagit. 

 
 
 
 
                         

 
 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Brandkåren Norra Dalarna ska 
kunna leda och hantera olyckor 
på ett effektivt och 
professionellt sätt i syfte att så 
snabbt som möjligt bryta 
skadeutvecklingen när den 
enskildes förmåga inte längre 
räcker till. Detta genom egna 
räddningstjänståtgärder, genom 
samverkan inom och med andra 
kommuner samt genom 
samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. 

Brandkåren Norra Dalarna ingår 
sedan 2020-05-12 i Räddnings-
region Bergslagen.  Det innebär 
att Brandkåren Norra Dalarna 
har tillgång till ett lednings-
system med fem ledningsnivåer.  
Under året har även arbetet med 
att öka effektiviteten i förbun-
dets norra delar fortsatt.  

 
 
 
 
 
 
                         

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

O-1:  
Ett ansvarigt befäl med förmåga 
och mandat att fatta beslut, ska 
bedöma omfattning, 
komplexitet och resursbehov av 
inkommande larm senast inom 
90 sekunder. 
 
 

Nya ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen är i 
aktivt sedan 12 maj 2020. 
Systemet hanterar 42 kommuner 
i fem olika län. 
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O-2: 
Övningar för 
räddningstjänstpersonalen 
genomförs enligt för varje år 
framtagen övnings- och 
utbildningsplan. Samtliga 
övningar ska planeras, 
dokumenteras och utvärderas 
med avseende på kvalité. 

 
 
På grund av risken för 
smittspridning har vi ställt in all 
fysisk övningsverksamhet med 
undantag för vissa lagstadgade 
övningar för rök- och 
kemdykning. Vi övar istället 
digitalt. 

 
 
 
 
                          

O-3: 
För att tillse en robust och 
uthållig förmåga att leda flera 
samtidiga och komplexa insatser 
ska brandkåren under 
mandatperioden säkerställa en 
tillfredsställande systemledning. 

Brandkåren ingår sedan 12 maj 
2020 i det gemensamma 
ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen. 

 
 
 
   
                         

O-4: 
Beredskapen i förbundets norra 
delar ska stärkas för att kunna 
möta en ökad riskbild i området. 

Problem med att rekrytera 
kvarstår, Covid-19 innebär 
dessutom att en del personal 
tvingats avsluta sina 
anställningar. Tankbil finns 
numera både i Särna och Idre, 
båda begagnade. Beslut har 
fattats om att införa FIP i Särna 
och Idre med start i januari 2021. 

 
 
 
 
                          
 
 
 

O-5: 
Förutsättningar för en ökad 
mångfald och jämställdhet inom 
organisationen ska tillskapas. 
Exempelvis kan ombyggnationer 
i omklädningsrum krävas, även 
andra anpassningar kan vara 
aktuella. 

Särna saknar omklädningsrum 
för kvinnor, även i Älvdalen kan 
åtgärder behövas då 
omklädningsrummet för kvinnor 
är för litet. Bland de som 
rekryterats och ska nyutbildas 
finns ett fåtal kvinnor. 

 
 
 
 
                        

O-6: 
Det ska säkerställas att 
numerären på beredskapen kan 
öka i händelse av höjd beredskap 
eller krig. Samtlig personal ska 
därför krigsplaceras inom 
organisationen. 

Personalen har krigsplacerats. 
Arbetet med krigsplacering 
fortsätter med årliga 
uppdateringar av nyanställd 
personal. 

 
 
 
                          

F-7/O-7: 
Genom omvärldsbevakning, 
utbildning och övning ska 
kunskapen kring ny teknik 
ständigt öka. Exempel på ny 
teknik är litiumbatterier i elbilar 
och batterilager 

Förbundet har anslutits till 
Fortbildningstjänsten (MBS:s nya 
utbildningsportal för interaktivt 
lärande) där det finns nationella 
utbildningar som ökar 
kunskapen. Exempelvis har rutin 
för bränder i elfordon tagits 
fram.  
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL   
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Erfarenhetsåterföring ska höja 
kvaliteten och effektiviteten på 
förbundet avseende 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande arbete samt 
ligga till grund för externa 
aktörers åtgärder och handlande 
efter en olycka. 

Brandkåren har följt upp samtliga 
händelser inom förbundet samt 
medverkat till Trafikverkets 
utredningar i samband med 
dödsolyckor i trafiken. 

 
 
 
 
                         

 
 

  

U-1: 
Brandkåren ska skapa underlag 
för framtida förbättringar och 
ökat skydd mot olyckor genom 
att erfarenheter, lärdomar, 
statistik och åtgärdsförslag från 
händelserapporter och 
olycksundersökningar delges 
ansvariga myndigheter, 
exempelvis MSB och 
Trafikverket. 
 

Brandkåren har hittills haft en 
uppmärksammad insats intill 
Tegera Arena i Leksand som är 
underlag för fördjupad 
olycksundersökning. 
Vid samtliga olyckor under 2020 
har en händelserapport 
upprättats.  

 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

U-2: 
I samband med årsbokslut ska 
prestationsmål i 
handlingsprogrammet följas 
upp. Deluppföljning och prognos 
ska redovisas vid delårsbokslut. 

Prestationsmålen är inte 
redovisade i delårsbokslutet men 
däremot i årsbokslutet. 
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE FINANSIELLA MÅL 
 

FINANSIELLT MÅL 1  
Resultatet efter finansiella 
poster ska uppgå till minst 200 
tkr i genomsnitt över en period 
som sammanfaller med 
värdkommunens budget och 
planperiod. 

Brandkåren Norra Dalarna nådde 
inte det finansiella målet om  
minst 200 tkr för 2020. Dock är 
målet utformat över en längre 
tidsperiod än ett år. 

 
 
    
                        
 
 

FINANSIELLT MÅL 2 
Investeringar ska finansieras 
med egna medel och det 
låneutrymme förbundet har 
enligt medlemskommunernas 
fattade borgensbeslut. 

De investeringar som har gjorts 
under året har finansierats med 
egna medel. 

 
 
            
                         
 

 
 
NYCKELTAL 
  
Följande nyckeltal redovisas för att möjliggöra årlig uppföljning samt jämförelse med liknande kommunalförbund. 
Antalet invånare grundar sig på SCB:s statistik per den 30 september 2019, med fördelningen Leksand 15 814 st, Mora 
20 417 st, Orsa 6 924 st, Vansbro 6 795 st och Älvdalen 7 041 st.  
 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Antal invånare 56 991 56 991   

Totalt antal larm 1 250 1 084   

 - Andel trafikolyckor 15.3% 12%   

 - Andel brand i byggnad 10.2% 21.7%   

 - Andel onödiga automatlarm 19.1% 25%   

 - Antal larm per dygn 3.42 2.97   

 - Antal larm per 1000 invånare 21.9 19.0   

Antal genomförda tillsyner 130 63   

 - Andel förelägganden 58% 67%   

Totalt anställda inkl brandvärn 293 299   

 - Varav heltidsanställda 35 34   

 - Varav brandmän i beredskap 194 201   

 - Varav anställda i brandvärn 64 64   
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BALANSKRAVSRESULTAT 
 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 
Årets resultat uppgår till en vinst på 50 tkr och är identiskt med balanskravsresultatet. Lån har inte tagits för att 
finansiera löpande utgifter, inga tillgångar har sålts. I resultatet finns inga underskott från föregående år, inte heller 
några realisationsvinster eller realisationsförluster.  Detta innebär att balanskravet bedöms vara uppfyllt.  
 
 

BALANSKRAVSRESULTAT Utfall 2020 Budget 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 50 200 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 50 200 

Balanskravsresultat 50 200 
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
 
Brandkåren Norra Dalarna hade 2020-12-31 totalt 
299 personer anställda, varav 64 av dessa var 
anslutna till ett brandvärn vilket innebär tjänst-
göring på ”frivillig basis” enligt tjänsteplikt. 
Majoriteten av personalen är anställda som 
brandmän i beredskap, vilket innebär att de 
tjänstgör genom beredskap var fjärde vecka samt 
vid larm och övning.  
 
Könsfördelningen återspeglar inte samhället som 
helhet utan kvinnor är kraftigt underrepresen-
terade generellt inom brandkåren, vilket även 
gäller för Brandkåren Norra Dalarna. För heltids-
anställda brandmän är könsfördelningen sämst, 
där finns ingen kvinna. Brandkåren har två kvinn-
liga brandmän som timanställda vikarier på 
heltiden, dessa omfattas dock inte av redovisad 
statistik.  
 
För brandmän i beredskap är fördelningen något 
bättre, men långt ifrån jämställd. Sannolikt är 
mångfald och jämställdhet enda sättet för svensk 
kommunal brandkår att klara rekryterings- 
 

 
 
behoven avseende brandmän i beredskap på sikt.  
För att möjliggöra ökad jämställdhet och mång-
fald inom Brandkåren Norra Dalarna krävs att 
arbetsgivaren arbetar aktivt för att öka intresset 
för yrket. En viktig del är dock att det finns 
förutsättningar ur arbetsmiljösynpunkt, bland 
annat har omklädningsrum för kvinnor saknats 
på brandstationerna i Mora och Särna. Mora har 
åtgärdats 2020 på den nya brandstationen. 
 
Könsfördelning - andel kvinnor respektive män: 
 
Andel kvinnor respektive män som är 
heltidsanställda 
Andelen kvinnor och män som är heltidsanställda 
visar att det enbart finns 3 % kvinnor och 97 % 
män. Ingen av dessa kvinnor har en operativ 
tjänst utan är anställda i administrativ funktion.  
 

Andel kvinnor respektive män som är RIB-
anställda 
Andelen kvinnor och män som är RIB-anställda 
visar att det finns 15 % kvinnor och 85 % män.  

 
 
 
VÄSENTLIGA NYCKELTAL FÖR PERSONAL 
 

 Ordinarie        Varav sjuk- o  

Åldersgrupp 
arbetstid, 

timmar Sjuk antal timmar 
aktivitetsersättning 

Sjuk % 

    0 - 29 13 405 196 0 1.5% 

  30 - 49 51 373 425 0 0.8% 

  50 - 99 32 753 115 0 0.4% 

  Total 97 531 736 0      0.8% 

     

 Ordinarie        Varav sjuk- o  

Kön 
arbetstid, 

timmar Sjuk antal timmar 
aktivitetsersättning 

Sjuk % 

  Kvinna 7 926 44 0 0.6% 

  Man 89 605 692 0 0.8% 

 Total 97 531 736 0      0.8% 
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Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dgr el mer 

    

Åldersgrupp Sjuktimmar, totalt Varav långtidssjuka Långtidssjuka, % 

    0 - 29 196 0 0 

  30 - 49 425 0 0 

  50 - 99 115 52,5 0 

  Total 736 52,5 7,1 

    
 
 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING  
 
De kostnadsökningar som är kända inför framtiden är 
lönekostnadsökningar, ökade utbildningskostnader 
samt ökade investeringskostnader.  
Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och 
investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att 
upprätthålla en ändamålsenlig och modern vagnpark. 
Planen bedöms vara klar under 2021. 
Personalomsättningen är hög för RIB-brandmän. För 
riket som helhet är personalomsättningen för RIB-
brandmän cirka 10% per år. Det skulle ge förbundet ett 

utbildningsbehov om cirka 20 brandmän per år.  Vi ser 
fortsatt en rekryteringsproblematik gällande RIB-
personal på mindre orter. 
Området kring Idre växer explosionsartat och 
fortsätter göra det de kommande åren. För att möta 
den förändrade riskbilden krävs att beredskapen ökar, 
exempelvis genom att numerären på 
beredskapsstyrkan blir 1+4 året runt. 
 

 
 
 
 
Direktionen  
Brandkåren Norra Dalarna 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET 2020 
 

Ansvar Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

RÄDDNINGSCHEF 45 816 46 601 -785 

STAB & SERVICE -3 823 -4 173 350 

FÖREBYGGANDE -1 795 -2 081 286 

OPERATIVT -956 -976 20 

MORA -12 395 -12 426 31 

ORSA -4 383 -4 486 103 

ÄLVDALEN -10 812 -10 377 -435 

LEKSAND -5 160 -5 412 252 

VANSBRO -6 442 -6 470 28 

Totalt 50 200 -150 

 
 
DRIFTREDOVISNING 
 
Sammanställning av utfall 2020 jämfört med budget: 
 

DRIFTREDOVISNING Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 4 513 5 087 -574 3 818 

Verksamhetens kostnader -71 146 -70 219 -927 -62 896 

Avskrivningar -4 127 -4 036 -91 -4 330 

Verksamhetens nettokostnader -70 760 -69 168 -1 592 -63 408 

Anslag från medlemskommuner 70 894 69 497 1 397 63 540 

Finansiella intäkter 14 0 14 0 

Finansiella kostnader -98 -129 31 -28 

Årets resultat 50 200 -150 104 

 
Kommentarer till driftredovisning: 
Personalkostnaderna är högre än budget, vilket är en anledning till att förbundet under hösten fick ansöka om 
utökade medlemsbidrag. Trots utökade medlemsbidrag nådde inte förbundet upp till målet om ett resultat på 200 tkr 
utan resultatet blev 50 tkr. De utökade personalkostnaderna förklaras till största delen med att budget för utbildning 
har saknats. Under året har ett flertal deltidsbrandmän påbörjat sin utbildning vilket medfört ökade lönekostnader då 
man har rätt till lön under utbildningen.  
Även coronapandemin har påverkat intäkterna i negativ riktning i stor utsträckning. 
 
Budget 2020 är felräknad när det gäller anslag från medlemskommuner, detta gäller hyresbidraget. 
Hyresbidraget är beräknat som att hyra för nya brandstationen belastar hela året men ska vara 10 månader, 
1 mars – 31 december, vilket ger en differens med 1 110 tkr. 



Sida 17(27) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

INVESTERINGSREDOVISNING 
 
 

              Mark            Maskiner   

INVESTERINGSREDOVISNING 2020 
     & Byggnader     &   Inventarier 

                  Totalt 

  Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

 Pågående anläggningar 0 0 0 0 0 0 

 Utgifter / inköp 2020 0 0 1 061 0 1 061 0 

 Anläggningar, anskaffade före 2020 0 0 31 973 29 966 31 973 29 966 

 Anläggningar, anskaffade 2020 0 0 0 0 0 0 

 
Kommentarer till investeringsredovisning 2020: 
Två lån har upptagits hos Kommuninvest AB med vardera 15 mnkr för att finansiera det övertagande av brandbilar och 
andra transportmedel samt inventarier som gjordes från respektive kommun 2019. 
Tre nya leasingbilar har tagits i bruk – två så kallade FIP-bilar, en till Särna och en till Idre, dessa kommer att 
vara färdigutrustade och klara för stationering i början av 2021. 
Den tredje bilen har stationerats i Mora. Bilarna leasas via Nordea Finans med en avskrivningstid på 5 år per bil. 
 
(FIP-bil = FörstaInsatsPerson-bil. Bilen bemannas av brandman/styrkeledare som har bilen med sig 
i hemmet under beredskapen. Vid larm åker denne direkt till skadeplatsen för att påbörja en första 
insats i väntan på att övriga styrkan anländer.) 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

RESULTATRÄKNING, tkr    

     

 Not 2020 2019 

    

Verksamhetens intäkter 1 4 143 3 767 

Verksamhetens kostnader 2 -71 146 -62 896 

Avskrivningar 3 -3 757 -4 330 

VERKSAMHETENS NETTO-    

KOSTNADER  -70 760 -63 459 

    

Medlemsbidrag 4 70 894 63 540 

Generella statsbidrag och utjämning 5 0 51 

VERKSAMHETENS RESULTAT  134 133 

    

Finansiella intäkter 6 14 0 

Finansiella kostnader 7 -98 -29 

RESULTAT FÖRE     

EXTRAORDINÄRA POSTER  50 104 

    

Skatt  0 0 

    

ÅRETS RESULTAT 8 50 104 
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BALANSRÄKNING, tkr    

     

 Not 2020 2019 

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

    Maskiner och inventarier 11 24 947 27 643 

Summa anläggningstillgångar  24 947 27 643 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Fordringar 12 26 700 10 713 

Kortfristiga placeringar 13 2 513 0 

Kassa och bank 14 6 650 10 018 

Summa omsättningstillgångar  35 863 20 731 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  60 810 48 374 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     

OCH SKULDER    

EGET KAPITAL 15 104 0 

Årets resultat  50 104 

Summa eget kapital  154 104 

    

AVSÄTTNINGAR    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 3 038 1 367 

Summa avsättningar  3 038 1 367 

    

SKULDER    

Långfristiga skulder 17 32 456 35 820 

Kortfristiga skulder 18 25 163 11 084 

Summa skulder  57 619 46 904 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    

OCH SKULDER  60 810 48 374 
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KASSAFLÖDESANALYS, tkr 
 

  

     

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

    

    

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat  50 104 

Justering för av- och nedskrivningar 3 3 757 4 330 

Justeringar för gjorda avsättningar 9 3 038 1 367 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 -1 367 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  5 478 5 800 

    

Ökning/minskning kundfordringar  -17 722 -915 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  1 735 -9 798 

Ökning/minskning leverantörsskulder  -4 021 9 863 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  18 100 6 237 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 570 11 187 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -1 061 -31 973 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 061 -31 973 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Förändringar av räntebärande skulder  546 30 803 

Förändring av övriga långfristiga skulder  30 000 0 

Amortering av långfristiga skulder  -33 909 0 

Förändring av långfristiga fordringar  0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3 363 30 803 

    

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR    

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0 0 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -855 10 018 

     
Likvida medel vid årets början  10 018 0 

Likvida medel vid årets slut  9 163 10 018 
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Tilläggsupplysningar 
  

Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
Kommunal Redovisning vilket bl a innebär att:  
  
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet 
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 
  
Redovisning av anslag från medlemskommuner 
 
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidraget som är fördelat på de olika kommunerna utifrån dels 
kommunens yta, riskanalys och befolkning. Fördelningen på kommunerna är följande: 
 

- Mora  34,7% 
- Orsa  10,8% 
- Älvdalen 24,4% 
- Leksand  17,5% 
- Vansbro  12,6% 

 
Förbundet har från kommunerna även erhållit hyresbidrag för att täcka hyreskostnaden på lokalerna samt bidrag för 
ökade lönekostnader under 2020.  
  
Redovisning av intäkter 
 
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen 
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  

  
Kostnader  
 
Avskrivningar 
 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs linjärt baserat på den beräknade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
    
Bilar och andra transportmedel 1-15 år 
Inventarier 1-15 år 
    

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). 
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Avskrivningsmetod 
 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d v s lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången 
tas i bruk.  
 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
 
Tillgångar 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 halvt 
prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal. 
  
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Anskaffningsvärde 
 
Huvuddelen av förbundets materiella anläggningstillgångar är övertagna från medlemskommunerna 2019-01-01 till 
bokfört värde.  
 
 
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 
 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet beräknas enligt RIPS07. Pensionsförvaltaren Skandikon 
har tagit fram en beräkning av skulden per 2020-12-31.  
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Övriga pensionsåtaganden – efter 1998 – behandlas som indivuduell del enligt pensionsavtalen PFA-98, KAP-KL 
samt AKAP-KL. Den individuella delen 2020 redovisas som en kortfristig skuld och utbetalas i mars 2021. 
 
  
Redovisning av hyres-/leasingavtal 
 
Leasingavtal för bilar bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt 
är väsentligt. 
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Not 1  2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter   
Förebyggande, tillsynsavgifter, utan moms 358 590 

Automatlarm, avtalstjänster, restvärdesräddning, vägsanering 3 385 3 177 

Bidrag 400 0 

Summa intäkter 4 143 3 767 

    
   

Not 2 2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens kostnader   
Löner och sociala avgifter -43 894 -43 947 

Pensionskostnader -4 527 -1 744 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2 339 -743 

Bränsle, energi och vatten -649 -17 

Lokal- och markhyror -11 785 -6 893 

Övriga kostnader -7 952 -9 552 

Summa kostnader -71 146 -62 896 

   
Kostnad för revision 0 0 

varav kostnad för revisionskonsulter                          24 120 

andel kostnad för redovisningsrevision av total kostnad 0,03% 0,19% 
 

  

   
 

Not 3 2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar   
Avskrivning maskiner och inventarier -3 757 -4 330 

Summa avskrivningar -3 757 -4 330 

   
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper   

 
 

Not 4 2020-12-31 2019-12-31 

Bidrag mm från medlemskommunerna   
Mora kommun 20 541 19 085 

Orsa kommun 6 380 5 927 

Älvdalens kommun 14 429 13 406 

Leksands kommun 10 334 9 600 

Vansbro kommun 7 468 6 940 

   
Hyresbidrag Mora 5 794 974 

Hyresbidrag Orsa 486 471 

Hyresbidrag Älvdalen 1 845 1 818 

Hyresbidrag Leksand 1 617 1 593 

Hyresbidrag Vansbro 2 000 2 000 
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Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Mora 0 1 116 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Orsa 0 85 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Älvdalen 0 236 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Leksand 0 202 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Vansbro 0 88 

   

   
Summa bidrag mm från medlemskommunerna 70 894 63 540 

 

   
 
   

   

Not 5 2020-12-31 2019-12-31 

Generella statsbidrag och utjämning   
Utbildningsbidrag 0 39 

Övriga bidrag 0 12 

Summa generella statsbidrag och utjämning 0 51 
 
 

Not 6 2020-12-31 2019-12-31 

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter 14 0 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa finansiella intäkter 14 0 
 
 

Not 7 2020-12-31 2019-12-31 

Finansiella kostnader   
Bankkostnader -15 0 

Övriga finansiella kostnader -83 -29 

Summa finansiella kostnader -98 -29 
 
 

Not 8 2020-12-31 2019-12-31 

Årets resultat   
Årets resultat enligt resultaträkningen 50 104 

Samtliga realisationsvinster 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 50 104 

Reservering av medel till RUR 0 0 

Användning av medel från RUR 0 0 

Balanskravsresultat 50 104 

   

   
Jämförelsestörande poster   
Återbetalning momsersättning 0 0 

Summa jämförelsestörande poster 0 0 
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Not 9 2020-12-31 2019-12-31 

Justeringar för gjorda avsättningar   
Förändring avsättning till pensioner 2 445 1 100 

Förändring löneskatt på pensioner 593 267 

Summa avsättningar 3 038 1 367 
 
 

Not 10 2020-12-31 2019-12-31 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 367 0 

Summa övriga ej likviditetspåverkande poster -1 367 0 
 
 

Not 11 2020-12-31 2019-12-31 

Maskiner och inventarier   
Anskaffningsvärde   
Anskaffningsvärde  33 034 31 973 

Ackumulerade avskrivningar  -8 087 -4 330 

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 

Bokfört värde 24 947 27 643 

Avskrivningstider 1-15 år 1-15 år 

   
Maskiner och inventarier   
Redovisat värde vid årets början 27 643 0 

Investeringar 1 061 31 973 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade 
anläggningstillgångar 0 0 

Nedskrivningar 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -3 757 -4 330 

Redovisat värde vid årets slut 24 947 27 643 

   
Det bokförda värdet fördelar sig på:   
Inventarier 941 1 326 

Bilar och transportmedel 24 006 26 317 

Bokfört värde 24 947 27 643 

   
Genomsnittlig nyttjandeperiod 8,79 7,38 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner    
och inventarier. 
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Not 12 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 18 637 915 

Fordringar moms 3 408 5 070 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 655 4 728 

Summa kortfristiga fordringar 26 700 10 713 
 
   

Not 13 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga placeringar   
Korträntefond 2 513 0 

Summa kassa och bank 2 513 0 
 
 

Not 14 2020-12-31 2019-12-31 

Kassa och bank   
Bank 6 650 10 018 

Summa kassa och bank 6 650 10 018 
 
 

Not 15 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital   
Ingående eget kapital, enligt fastställd balansräkning 104 0 

Årets resultat 50 104 

Utgående eget kapital 154 104 
 
 

Not 16 2020-12-31 2019-12-31 

Avsättningar   
Ingående avsättning 1 367 0 

Korrigering avsättning -1 367 0 

Förändring av avsättning pensioner under året 2 445  1 100  

Förändring av löneskatt 593  267  

Utgående avsättning 3 038  1 367  

   
Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 1 545   
Efterlevandepension (EP) 0   
Ålderspension enligt överenskommelse (ÖK) 0   
Sjukpension (SP) 0   
Övrigt (SAPr) 900   
Summa pensioner 2 445   
Löneskatt 593   
Summa avsatt till pensioner 3 038   
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Not 17 2020-12-31 2019-12-31 

Långfristiga skulder   
Ingående låneskuld 35 820 0 

Korrigering skuld kommuner -33 910 0 

Skuld Kommuninvest 30 000 0 

Nyupplåningar Nordea Finans 546 2 405 

Amortering Nordea Finans 510 -495 

Utgående låneskuld 32 966 1 910 

   
Skuld till Mora kommun 0 7 275 

Skuld till Orsa kommun 0 5 016 

Skuld till Älvdalens kommun 0 12 333 

Skuld till Leksands kommun 0 8 319 

Skuld till Vansbro kommun 0 966 

Summa 0 33 910 

Summa långfristiga skulder 32 966 35 820 
 
 

Not 18 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 826 4 847 

Moms och punktskatter 291 312 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 914 2 271 

Upplupna sociala avgifter 1 429 0 

Upplupna semesterlöner 1 189 0 

Upplupen pensionskostnad individuell del  inkl löneskatt 1 680 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 834 3 654 

Summa kortfristiga skulder 25 163 11 084 
 

  

   
 

Not 19 2020-12-31 2019-12-31 

Leasing - finansiella avtal   
Med förfall inom 1 år 208 308 

Med förfall inom 1-5 år 2 429  1 802  

Med förfall senare än 5 år 0  0  
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Bakqrun
V

i
har

av
V

ästerdalarnas
U

tbildningsförbunds
revisorer

fått
iuppdrag

all
granska

bokslut
och

årsredovisning
för

räk
en

sk
ap

såret
2020.

U
ppdraget

ingår
irevisionsplanen

för
år

2020.

K
om

m
unalförbundets

revisorer
ska

enligt
12

kap
K

om
m

unallagen
(K

L)
bedöm

a
om

resultatet
iårsredovisningen

är
förenligt

m
ed

de
m

ål
som

fullm
äktige

beslutat.
R

evisorerna
ska

pröva
om

räkenskaperna
är

rättvisande.
R

evisorernas
uttalande

avges
irevisionsberättelsen.

1.1
S

yfte
o
ch

rev
isio

n
sfråg

a

S
yftet

m
ed

granskningen
är

att
bedöm

a
om

kom
m

unalförbundets
årsredovisning

har
upprättats

1 enlighet
m

ed
kom

m
unallag,

lagen
om

kom
m

unal
bokföring

och
redovisning

(L
K

B
R

)
och

god
redovisningssed

i
kom

m
uner

och
regioner.

R
esultatet

av
vår

granskning
utgör

underlag
för

revisorernas
utform

ning
av

revisionsberättelsen.

V
årt

uppdrag
är

att
granska

årsredovisningen
i syfte

att
ge

revisorerna
ett

tillräckligt
underlag

för
revisionsberättelsen.

L
agen

om
kom

m
unal

bokföring
och

redovisning
(2018:597)

(L
K

B
R
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började
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ed
1januari
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ev
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n
sk

riterier

B
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ningsgrund
för

vårt
uttalande

av
seen

d
e

huruvida
årsredovisningen

iallt
väsentligt

är
uppräffad

ienlighet
m

ed
gällande

lagar
och

regler
bygger

på
följande

revisionskriterier:

•
K

om
m

unallag
(K

L)
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kom
m

unal
bokförings-

och
redovisningslag

(L
K

B
R

)
•

G
od

redovisningssed,
definierad

av
R

ådet
för

K
om

m
unal

R
edovisning

(R
K

R
)

och
S

veriges
K

om
m

uner
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R
egioner
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R

)
•

Interna
regelverk

och
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•
F
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äktigebeslut
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L
K

B
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en
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en
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resultaträkning,
balansräkning,
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investeringsredovisning
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m
anställda

räkenskaper
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an
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L

K
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R
).
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K

R
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K

R
R
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utifrån
tolkning

av
förarbeten

till
reglerna

om
balanskrav

i
L

K
B

R
och

K
L.

F
örbundet

redovisar
ett

nollresultat
efter

justering
av

kom
m

unbidragen
och

inga
justeringsposter

finns
att

beakta
varför

även
balanskravsresultatet

blir
noll.

K
om

m
unalförbundet

har
inga

tidigare
underskott

att
återställa.

©
2020

K
PM

G
A

B
,

a
S

w
edish

lim
iled

liability
com

pany
and

a
m

em
ber

firm
of

the
K

PM
G

netw
ork

of
in

d
ep

en
d
en

t
m

em
ber

firrns
affiliated

w
ith

K
PM

G
International

C
ooperative

(K
P

M
G

International),
a

7
S

w
iss

entity
A

ll
rights

reserv
ed

D
o

cu
m

en
t

C
lassificatio

n
:

K
PM

G
P

u
b
lic



2.RBSUtatavqransknnqentorts.
2.4

B
ed

ö
m

n
in

g
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fu
llm

äk
tig

es
m

ål
m

ed
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ety
d

else
av

god
ek

o
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o
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isk
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u
sh

ålln
in

g

K
om

m
uner

ska
ha

en
god

ekonom
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hushållning
isin
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het

och
isådan

verksam
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genom
såd
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personer
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av
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iK

L
10

kap.
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§
(hel-
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delägda
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m

unala
bolag,
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föreningar).

1 K
L

stad
g
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även
att

kom
m

unalförbundet
ska

ha
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god
ekonom

isk
hushållning,
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får

ses
som

ett
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ide

allra
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fallatt
det

inte
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m
ed

all
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det
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m
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i.

E
nligt

kom
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b

estäm
m
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ibudgeten
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m
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och
verksam

hetsm
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har

betydelse
för

god
ekonom
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R
evisorerna

ska
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om

resultatet
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är
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m
ed

de
av
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M
ed
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till

all
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är
under
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inte
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m

ål
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hetsm

ål
för

2020.
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2.5

R
esu

ltaträk
n
in

g

B
elo

p
p

i
M

k
r

2020-12-3
1

B
u

d
g

et
2020

2079-12-3
1

V
erksam

hetens
nettokostnader

-506
-987

-1
13

851

F
örändring

i
¾

,
jm

f
m

ed
2018

-99,6
-99,7

-2,6

M
edelm

sbidrag
523

1
002

113
928

F
örändring

i
¾

,
jm

f
m

ed
2018

-99,5
-99,1

-2,6

F
inansnetto

-17
-15

-77

Ä
rets

resultat
0,0

0,0
0,0

Ä
rets

resultat
uppgår

till
-523

tkr
vilket

är
479

tkr
bättre

än
det

budgeterade
resultatet

på
-1

002
tkr.

V
erksam

hetens
intäkter

har
ökat

genom
att

bidrag
har

utbetalats
under

året
som

av
ser

2019.
U

töver
det

finns
intäkter

för
vidarefakturerade

kostnader
som

fakturerats
förbundet

m
en

av
ser

respektive
kom

m
un.

D
e

ökade
intäkterna

påverkar
m
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budgeterat.

V
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n
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2020-12-31

2019-12-31
B

alansom
slutning
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R
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sat
eget

kapital
0

0
R

edovisad
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O
m
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K
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skulder

1
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24
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B
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B
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b
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m
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M
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2.7

K
assaflö

d
esan

aly
s

K
assaflödesanalys

beskriver
hur

verksam
het

och
investeringar

finansierats
och

hur
de

har
inverkat

på
verksam

hetens
likvida

ställning.

D
en

tilläm
pade

m
odellen

sy
n

es
ö

v
eren

sstäm
m

a
m

ed
R

K
R

R
I

3
K

assaflödesanalys.

V
år

bedöm
ning
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all

kassaflödesanalysen
redovisar

kom
m
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och
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och
att
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har
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m
ed
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m
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E
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L
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B
R

10:1
ska

driftredovisningen
innehålla

en
redovisning

av
hur

uffallet
förhåller

sig
till

den
budget
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har

fastställts
för

den
löpande

verksam
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E
nligt

R
K

R
R

14
D

rift-
och
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ska
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stäm
m
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av
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fullm
äktiges

budget.
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fter
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drifisredovisning

inte
aktuell

för
årets
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delar
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budget
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plan
för

investeringsverksam
heten.
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fram
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det
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fleråriga
p
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åen

d
e

och
under

året
avslutade

investeringar
ska

kunna
stäm

m
as

av
sam

t
ska

investeringsredovisningen
även

ska
om

fatta
kom

m
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ställning
till.
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aktuell
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verksam

het.
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is
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nature
and
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not
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to
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the
circum
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any
particular
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A

lthough
w

e
endeavor

to
provide

accurate
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there
can
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no

guarantee
that

such
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is
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it is
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that
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accurate
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future.
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should
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such
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professional
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after
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thorough
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of

the
particular

situation.
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Protokoll Sida 1 (1) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 89 Ärende KS 2021-00400 

Årsredovisning 2020 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Västerdalarnas utbildningsförbunds 

årsredovisning för 2020. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund är ett gemensamt kommunalförbund 

bildat av kommunerna Malung-Sälen och Vansbro för gymnasie- och 

vuxenutbildningen. Kommunerna beslutade i slutet av 2018 och början av 

2019 att avveckla kommunalförbundet. Från och med 1 januari 2020 

ansvarar respektive kommun för gymnasieutbildning och vuxenutbildning 

inom den kommunala förvaltningen. Förbundets samlade utfall för år 2020 

är ett utfall på 0 tkr. Förbundet har för år 2020 totalt nettokostnader på 523 

tkr som finansierats via medlemsbidrag. Ingen verksamhet har bedrivits 

under året, en medarbetare har haft anställning till och med juli, därefter 

finns inga anställda. En avvecklingsplan är upprättad och finns i 

sammanträdesprotokollet från direktionen.  

 

Revisorerna har granskat årsredovisningen och inte funnit några väsentliga 

felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 

redovisningssed. Granskningens resultat redovisas i bilagan Granskning av 

bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västerdalarnas 

utbildningsförbunds årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 43 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-05 

Årsredovisning VDUF 2020 

Direktion VDUF 240221 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-05-05 2021-00400 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Årsredovisning 2020 Västerdalarnas utbildningsförbund 

Rekommendation till beslut 

Beslut om ansvarsprövning överlämnas till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen 2020 för Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns. 

Ärendet 

Västerdalarnas utbildningsförbund är ett gemensamt kommunalförbund bildat av 

kommunerna Malung-Sälen och Vansbro för gymnasie- och vuxenutbildningen. 

Kommunerna beslutade i slutet av 2018 och början av 2019 att avveckla 

kommunalförbundet. Från och med 1 januari 2020 ansvarar respektive kommun för 

gymnasieutbildning och vuxenutbildning inom den kommunala förvaltningen. 

Förbundets samlade utfall för år 2020 är ett utfall på 0 tkr. Förbundet har för år 2020 

totalt nettokostnader på 523 tkr som finansierats via medlemsbidrag. Ingen verksamhet 

har bedrivits under året, en medarbetare har haft anställning till och med juli, därefter 

finns inga anställda.  

En avvecklingsplan är upprättad och finns i sammanträdesprotokollet från direktionen.  

 

Revisorerna har granskat årsredovisningen och inte funnit några väsentliga felaktigheter 

i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Granskningens resultat 

redovisas i bilagan Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning VDUF 2020 

Direktion VDUF 240221 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 VDUF 
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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. 

Malung-Sälens och Vansbro kommuners kommunfullmäktige beslutade under slutet av 2018 och början 

av 2019 att avveckla Västerdalarnas utbildningsförbund. Från 2020-01-01 ansvarar respektive 

medlemskommun för gymnasieutbildning och vuxenutbildning inom den kommunala förvaltningen.  

Händelser av väsentlig betydelse  

● Verksamhetsövergång första januari 2020 av gymnasieutbildning vid Malung-Sälens 

gymnasieskola och lärcentrum Malung till Malung-Sälens kommun respektive 

gymnasieutbildning vid Vansbro utbildningscentrum och lärcentrum Vansbro till Vansbro 

kommun. 

Förväntad utveckling  

● Västerdalarnas utbildningsförbund  bedriver inte någon operativ skoldrift från första januari 
2020 och aktiviteter har under året pågått för att avveckla förbundet. Under 2021 ska 
inkomstdeklaration avseende löneskatt 2020 redovisas för att sedan regleras under början av 
2022. Avregistrering av förbundets organisationsnummer planeras ske under våren 2021, samt 
upprättande av avslutande räkenskaper (resultat- och balansräkning för 2021). Uppbokningar i 
bokslut 2020 för revisionsarvode, räntor till skattekonto beräknas i huvudsak täcka regleringar 
som görs 2021.  
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Väsentliga personalförhållanden  

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

Antal anställda  2016 2017 2018 2019 2020 

Antal anställda, totalt 116 153 154 138 0 

Antal anställda, kvinnor 61 97 93 90 0 

Antal anställda, män 55 56 61 59 0 

Personalomsättning, procent 1 1 1 4 100 

 

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

Sjukfrånvaro i procent 2016 2017 2018 2019 2020 

Frisktal i procent 95,33 96,32 96,75 96,60 100 

Sjukfrånvarodagar per anställd 11,9 10,14 9,30 11,23 0 

Av tillgänglig arbetstid (totalt)  4,67 3,68 3,25 3,40 0 

60 dagar eller mer per tillfälle 68,67 52,79 46,93 51,02 0 

Kvinnor 6,99 5,01 3,72 3,62 0 

Män 2,41 1,35 2,46 3,06 0 

–29 år 4,07 5,63 7,30 3,60 0 

30–49 år 4,03 2,55 3,14 3,38 0 

50–år 5,74 4,60 2,4 3,47 0 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Förbundet har september 2019 (§ 45) fastställt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I och 

med den pågående avvecklingen av förbundet har vare sig ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål för 

år 2020 preciserats. 

Finansiella mål 

En ekonomisk budget har fastställts av direktionen för året och är att likställa med årets ekonomiska och 
finansiella mål. Årets utfall, 523 tkr innebär att totala nettokostnaden understiger fastställt finansiellt 
mål. 

Verksamhetsmässiga mål 

När det gäller verksamhetsmål och måluppfyllelse har inga mål fastställts för år 2020 med anledning av 

att förbundet är under avveckling.  

Balanskravsresultat 

Förbundets samlade resultat för år 2020 uppgår till en total nettokostnad med -523 tkr (fg års 

underskott -17,8 mnkr). 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 2020 innebär det följande fördelning av medlemsbidrag: 

    Fördelning av nettokostnad 
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Befolkningsstatistik från SCB 
Folkmängd  
1/11 -2019 Procent Kronor 

Vansbro kommun 6 792 40,24% 210 479 

Malung-Sälens kommun 10 087 59,76% 312 588 

Summa 16 879 100,0% 523 067 

 

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

Balanskravsutredning: 2020 2019 

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 verksamhetsåret 2020 ett utfall på -0,5 (-17,8) mnkr. 

Nettokostnaden täcks av medlemsbidrag från medlemskommunerna i enlighet med gällande 

förbundsordning. Verksamhetens resultat uppgår till 17 tkr.  

(tkr) 
Budget  

2020-12 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Verksamhetens intäkter  - 1 270 52 712 52 512 50 319 36 127 

Verksamhetens kostnader - 987 -1 776 -166 514 -169 398 -159 411 -125 051 

Avskrivningar - - - 49 - 49 - 16 - 

Verksamhetens nettokostnader - 987 - 506 -113 851 -116 935 -109 108 -88 924 

Medlemsbidrag 1 002  523 113 928 116 986 109 178 88 951 

Verksamhetens resultat  15  17  77  51  70  27 

 

Verksamhetens nettokostnad år 2020 uppgår till 506 tkr. Förgående år uppgick nettokostnaden till 

113 851 tkr inklusive avvikelse mot budget med 17 747 tkr, vilket reglerades genom underskottstäckning 

i enlighet med förbundsordningen. För år 2020 har nettokostnaden budgeterats till 987 tkr. I och med ett 

bättre utfall än budgeterad nettokostnad fördelas ett lägre medlemsbidrag, än budgeterat för året. 

Förändringen mellan åren förklaras av verksamhetsövergång första januari 2020 och pågående 

avveckling av förbundet. Årets utfall omfattar både verksamhetens intäkter och kostnader utöver 

budgeterad nivå. 

Verksamhetens intäkter för året uppgår till 1 270 tkr fördelat på försäljningsintäkter, bidrag och 

försäljning av verksamhet och konsulttjänster. I intäkterna ingår vidarefakturering av kostnader som 

avser år 2020 tillhörande respektive medlemskommuns gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet. 

Sammantaget har knappt 770 tkr vidarefakturerats under året. Utöver vidarefakturering omfattar 

intäkterna även nettointäkt för slutbesked av projekt, utveckling av Lärcentrum 2019 (+97 tkr) samt 

projekt validering (+167 tkr). Dessutom har högre andel beviljats än som bokats upp i bokslut 2019 av 

ansökta migrationsintäkter (+241 tkr). 

Verksamhetens kostnader omfattar löner till en anställd under perioden januari till juli, samt utbetald 

ersättning för a-kassutfyllnad från och med januari till september för en person.  Årets personal-
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kostnader har påverkats positivt av att utbetalda pensioner 2020 var lägre än uppbokat 2019 beroende 

på för hög prognos från pensionsadministratör i bokslut 2019. Inom verksamhetens kostnader finns hyra, 

interkommunal ersättning, lärlingsersättning, telefoni och konsultkostnader tillhörande år 2019 där 

fakturor med mera ankommit efter stängningsdatum för bokslut 2019. Totalt motsvarar det cirka 

170 tkr. Kostnader tillhörande år 2020 omfattar kostnader för diariesystem, ekonomisystem, löne- och 

personaladministration, ekonomiadministration, förbundschefstjänst, pensionsadministration, 

revisionskostnader samt lokalhyra. Totalt motsvarar detta drygt 800 tkr. 

I delårsbokslutet aviserades om osäkerhet för innevarande år (2020) och kommande år (2021) avseende 

åtagande för en tidigare medarbetare för a-kasseutfyllnad. I och med att den tidigare anställde från 

hösten 2020 har ett förordnande som sträcker sig till och med 2022 och åtagandet om a-kasseutfyllnad 

sträcker sig till och med 2021-03-25 tillkommer inga mer kostnader för åtagandet enligt besked från 

Omställningsfonden.  

Sammantaget är både verksamhetens intäkter och kostnader högre än budgeterat, vilket i huvudsak 

förklaras av att i och med avvecklingen, har förbundet fått kostnader som rör medlemskommunerna och 

har vidarefakturerats. Del i förklaringen att verksamhetens intäkter är högre än budget förklaras även 

med att projekt och beslut om statsbidrag härrörande till tidigare år haft ett positivt utfall jämfört med 

uppbokat i bokslut 2019.  

Utvärdering av ekonomisk ställning   

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

tidigare år har VDUF under stora delar av året utnyttjat checkräkningskrediten inom Malung-Sälens 

kommuns koncernvalutakonto. I och med beslut om avveckling och övergång av respektive skolenhet 

inkluderande dess verksamhet till tidigare medlemskommuner omfattar årets utfall främst 

avvecklingskostnader. För kommande år finns inga åtaganden och förbundet kommer att avvecklas i 

enlighet med fullmäktigebeslut. Utvärdering av ekonomisk ställning bedöms därmed inte relevant.  

 

Nyckeltal 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Balansomslutning 1 283 25 418 31 960 25 315 22 550 

Kassa och bank 0  1  1  0 12 441 

Eget kapital  0  0  0  0  0 

Omsättningstillgångar 1 283 25 288 31 781 25 087 22 550 

Kortfristiga skulder 1 283 24 187 31 316 25 035 22 507 

Balanslikviditet 1,00 1,05 1,01 1,00 1,00 
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Driftredovisning 

 
Budget 

202001-12 
Utfall  

202001-12  
Utfall 

201901-12 

(tkr) Intäkt Kostnad 
Netto 

budget Intäkt Kostnad 
Netto 
utfall 

Avvikelse 
mot 

budget Intäkt Kostnad 
Netto 
utfall 

Övergripande 1 002 -1 002 0 1 793 -1 793 0 0 113 931 -4 747 109 184 

Gymnasieutbildning - - - - - - - 37 201 -135 870 -98 669 

Vuxenutbildning - - - - - - - 15 508 -26 023 -10 515 

Årets resultat/utfall 1 002 -1 002 0 1 793 -1 793 0 0 166 640 -166 640 0 

 

Förbundets nettokostnad år 2020 uppgår till 523 tkr. Förgående år redovisade förbundet ett underskott 

jämfört med budgeterat medlemsbidrag med 17,8 mnkr. Nettokostnaden år 2020 täcks av 

medlemskommunerna med medlemsbidrag innebärande att förbundet redovisar ett sammantaget utfall 

motsvarande 0 tkr.  

Investeringsredovisning 

Västerdalarnas utbildningsförbund har inte fattat beslut om investeringsbudget för år 2020. Inga 

investeringar har gjorts under året. 

  202001-12   

(tkr) Budget Inkomster Utgifter 
Netto 

investering 
Avvikelse 

mot budget 
Netto 

20191231 

Fordon 0 0 0 0 0 0 

Årets investeringar 0 0 0 0 0 0 
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Räkenskaper  

Resultaträkningar 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter  2 1 270 52 712 

Verksamhetens kostnader 3 -1 776 -166 514 

Avskrivningar  - - 49 

Verksamhetens nettokostnader  - 506 -113 851 

Medlemsbidrag 4  523 113 928 

Verksamhetens resultat   17  77 

Finansiella kostnader 5 - 17 - 77 

Resultat efter finansiella poster   0  0 

Årets resultat   0  0 

Balansräkningar 

(tkr)    

TILLGÅNGAR  2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier 6 0 130 

Summa materiella anläggningstillgångar  0 130 

Omsättningstillgångar     

Fordringar 7 1 283 25 287 

Kassa och bank 8 0 1 

Summa omsättningstillgångar  1 283 25 288 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 283 25 418 

     

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 9  0 1 231 

Summa avsättningar   0 1 231 

     

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 1 283 24 187 

Summa skulder  1 283 24 187 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER 1 283 25 418 

    

Panter och ansvarsförbindelser  - - 

Panter och därmed jämförliga säkerheter    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna  - - 
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Kassaflödesanalyser 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  2020-12-31 2019-12-31 

Årets resultat   0  0 

Avsättning pensioner  -1 231  587 

Avskrivningar   0  49 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 231 636 

     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  24 004 6 493 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -22 904 -7 129 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -131 0 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  130 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  130 0 

     

Årets kassaflöde  -1 0 

Likvida medel vid årets början  1 1 

Likvida medel vid årets slut  0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Årsredovisning 2020 

 

 
Sida 8 

 

  

 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 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. I och med den pågående avvecklingen har samtliga 

anläggningstillgångar överlåtits till förbundsmedlemmarna. 

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS19 till och med år 

2019. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 

troligt att de kommer att leda till utbetalningar. I och med den pågående avvecklingen har avsättning för 

pensioner inklusive löneskatt övertagits av respektive medlemskommun. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter  2020-12-31 2019-12-31 

Försäljningsintäkter   75 1 538 

Avgifter och ersättningar  -  248 

Hyror och arrenden  -  11 

Bidrag   505 22 018 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster   690 28 894 

Övrigt  -  3 

Summa  1 270 52 712 

    

    

Not 3 Verksamhetens kostnader  2020-12-31 2019-12-31 

Personalkostnader  - 261 -77 500 

Köp av huvudverksamhet  - 179 -37 466 

Lokal- och markhyror  - 13 -14 503 

Övriga tjänster  -1 323 -35 552 

Lämnade bidrag  -  -1 493 

Summa  -1 776 -166 514 

    

    

Not 4 Medlemsbidrag  2020-12-31 2019-12-31 

Vansbro kommun   210 40 288 

Förlusttäckning  -  7 141 

Malung-Sälens kommun   313 55 863 

Förlusttäckning  -  10 636 

Summa  523 113 928 

    

    

Not 5 Finansiella kostnader  2020-12-31 2019-12-31 

Räntekostnader  -9 -3 

Ränta på pensionsavsättning  - -17 

Övriga finansiella kostnader  -8 -57 

Summa  -17 -77 

    

    

Not 6 Maskiner och inventarier  2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden   244  244 

Årets förändringar     

 - Försäljningar och utrangeringar  - 244  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   0  244 

     

Ingående avskrivningar  - 114 - 65 

Årets förändringar     

 - Avskrivningar  -  - 49 

 - Försäljningar och utrangeringar   114 - 

Utgående ackumulerade avskrivningar   0 - 114 

Utgående bokfört värde   0  130 

Avskrivningstider  -  5 

Linjär avskrivning har tillämpats för samtliga anläggningstillgångar tom år 2019. 

Samtliga anläggningstillgångar är sålda under inledning av år 2020. 
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Not 7 Fordringar  2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar  - 2 917 

Fordringar hos staten   233 2 556 

Fordringar hos koncernföretag  1 050 18 614 

Diverse kortfristiga fordringar  -  4 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  - 1 196 

Summa  1 283 25 287 

    

    

Not 8 Kassa & Bank  2020-12-31 2019-12-31 

Kassa  -  1 

Bank  -  0 

Summa   0 1 
Checkräkningskredit utnyttjad med 4 175 tkr per 2019-12-31 och klassificerad som 
koncernskuld. Banksaldo 527 tkr per 2020-12-31 är klassificerad som koncernfordran. 

     

Not 9 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser  

Avsatt till pensioner  2020-12-31 2019-12-31  

Förmånsbestämd/ kompl pension  -  991  

Summa pensioner  -  991  

Löneskatt  -  240  

Summa avsatt till pensioner  - 1 231  

      

Ingående avsättning   991  518  

Nya förpliktelser under året  -   473  

  varav ränte- och basbeloppsuppräkning  -   21  

  varav intjänade förmånsbestämd ålderspension  -   457  

  varav övrig post  -  - 5  

Årets överföring till medlemskommuner*  - 991 -  

Utgående avsättning   0  991  

Löneskatt   -  240  

Utgående avsättning inklusive löneskatt   0 1 231  

Överföring till medlemskommunerna inkluderar även ersättning för löneskatt 240 tkr. 

     

     

Not 10 Kortfristiga skulder  2020-12-31 2019-12-31  

Skuld till koncernföretag  - 4 175  

Leverantörsskulder  - 4 688  

Personalens skatter och avgifter  - 2 563  

Övriga kortfristiga skulder   673  947  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   610 11 814  

Summa  1 283 24 187  
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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 2020.

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 2020 och av dess
finansiella resultat 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 misstag.

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
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentiigheter är högre än för en väsentlig
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felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämoanden, 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 revisionshevisen, 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 vii 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.

• utvärderar 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 2020.

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
Reuisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt
fullgjort värt 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 ersättningsskyldighet
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.

Vansbro den dag som framgår av vår signering

Thomas Bajer Allan Holmgren

Emil Forsling
Auktoriserad revisor
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Protokoll Sida 1 (2) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 91 Ärende KS 2021-00368 

Årsredovisning 2020 Stiftelsen Vansbrohem 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 

2020. 

Ärendet 

Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2020 med 

tillhörande resultat- och balansräkning Årets resultat är ett överskott på 62 

tkr. 

 

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet 

inklusive 2020 års överskott, totalt 2 299 630 kronor överförs i ny räkning. 

 

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2020 samt att överlämna 

årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna gör bland annat följande uttalanden: 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem för 

år 2020. 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 2020 och av dess 

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

 

Utöver revisionen av årsredovisningen har revisionen även utfört en revision 

av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2020. Enligt deras 

uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet 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. 2019-12-31. Vid årets slut var 114 mkr nyttjade. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Stiftelsen 

Vansbrohems årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 44 
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Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-05 

Revisionsberättelse 

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

 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-05-05 2021-00368 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Årsredovisning för Vansbrohem 2020 

Rekommendation till beslut 

Godkänna Årsredovisningen för 2020 

Bevilja styrelseledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ärendet 

Från Stiftelsen Vansbrohem föreligger årsredovisning för år 2020 med tillhörande 

resultat- och balansräkning Årets resultat är ett överskott på 62 tkr.  

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att det ansamlade resultatet inklusive 

2020 års överskott, totalt 2 299 630 kronor överförs i ny räkning.  

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2020 samt att överlämna 

årsredovisningen till revisorerna för revision samt till kommunfullmäktige.  

Revisorerna gör bland annat följande uttalanden: Vi har utfört en revision av 

årsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem för år 2020. 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 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Utöver revisionen av årsredovisningen har revisionen även utfört en revision av 

styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vansbrohem för år 2020. Enligt deras uppfattning 

har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 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. 2019-12-

31. Vid årets slut var 114 mkr nyttjade.  
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Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 

Årsredovisning 

 

Beslutet expedieras till: 

Stifelsen Vansbrohem 

Redovisningsekonomi Elenor Andersson 
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Vår ref Datum

Vansbro kommun
Kommunfullmäktige
Medborgarhuset
786 31 VANSBRO

Översänder härmed Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning avseende år
2020 enligt beslut 202 1.03.04 § 15, samt revisionens revisionsberättelse
avseende 2020 års årsredovisning.

Va o2021. 3.26

Jorgen Israelsson

Bif. Stiftelsen Vansbrohems årsredovisning för 2020
Revisionens revisionsberättelse för 2020
ProtokollsutdragVansbrohem § 15 dat. 21.03.04

Stiftelsen Vansbrohem Telefon: Telefax:
Järnvägsgatan 25 0281-75400 0281-71212
786 31 Vansbro
E-post: stiftelsen@vansbrohem.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STYRELSEN FOR Sammantrödesdahjm
STIFTELSEN VANSBROHEM 202 1M3M4

Tid och plats Stiftelsen Vansbrohems kontor, Jämvägsgatan 25, Vansbro,
torsdagen den 4 mars 2021 kl. 15.00-17.00.

Beslutande
Änneli Hultgren, ordf.
Nall Lars Göran Andersson, digitalt via Teams
Sören Johansson
Monica Ericsson, digitalt via Teams
Johan Nyberg, digitalt via Teams

övriga närvarande Jörgen Israelsson

Justering Johan Nyberg
Justerare

Plats och tid

Justerade paragrafer ,,.._J1 - 21
,i ,

Underskrifter 1 /3ki
Sekreterare 47 1/

Jörgen Israelsson

Ordförande

Änneli Htgren

Justerare ,,/,_...__

Johan4vberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet dr justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned
Förvaringspiats
för protokollet

Underskrift

Utdrag5bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9
STYRELSEN FÖR Sammantradesdatum
STIFTELSEN VANSBROHEM 202 1.03.04

Årsredovisning 2020: § 15

förelåg årsredovisning för år 2020 med resultat- och
balansräkning samt tillhörande noter, vilka föredrogs.
2020 års verksamhet gav ett ekonomiskt överskott på 61.967:-
Styrelsen beslöt
att det ansamlade resultatet, inki. 2020 års överskott, totalt

2.299.630:- överförs i ny räkning,
att godkänna 2020 års redovisning,
att överlämna 2020 års redovisning till revisorerna, samt
att överlänma 2020 års redovisning till Kommunflillmäktige.

8

Justerare Utdragsbeslyrkande
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vÄNSBRÖIIBM
HYRBSGÄSTEN 1 CENTRUM

Stiftelsen Vansbrohcm
Org nr 882600-2035

Årsredovisning för räkcnskapsret 2020

Styrelsen avger följande årsredovisning.

limehåll Sida

- förvaltningsberättelse 1-5
- resultaträkning 6
- balansräkning 7-8
- noter 9-12

Om inte aimat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.



2

Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

FörvaItningsberitte1se

Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem, org.nr. 882600-2035, i Vansbro kommun får härmed
avlämna följande berättelse över 2020 års förvaltning, Vansbrohems 72:a 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 afifirsangelägenheter 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 bostadsförsöijningen inom kommunen och skapa goda boenderniljöer
för dess invånare.

Styrelse

Utsedda av Vansbro kommunfttllmäktige:

Ledamöter Ersättare
Torsten Larsson (kd) ordf Anders Lundin (c)
Nall Lasse Andersson (s) v.ordf Per Månsson (v)
Sören Johansson (c) Magdalena Busk (m)
Anneli Hultgren (c) Mattias Johansson (lpo)
Monica Ericsson ts) Kurt Lennart Karlsson (v)

Revisorer

Utsedda av Vansbro kommunftillmäktige:

Ordinarie Ersättare
Thomas Bajer Gösta Lindkvist
Allan Holmgren Karin Karlsson, t.o.m. 20.0 1.27

Jörgen Steffansson, fr. 20.01.27

Verkställande funktionär

Jörgen Israelsson är Stiftelsen Vansbrohems verkställande funktionär.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under 2020 haft 8 st protokollförda sammanträden, samt 1 st sammanträde med
Hyresgästföreningen om nya hyror från 1 januari 2021.

Organisationsanslutning

Stiftelsen Vansbrohern är medlem i
• Sveriges Allmännytta (F.d. SABO)
• Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a

• fastighetsbranchens Arbetsgivarorganisation - fastigo
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Stiftelsen Vansbrohem
Org nr 882600-2035

Personal

Vansbrohem har under året i medeltal haft 15,2 årsarbetare anställda.

Under sommarsäsongen har vi haft ca:5 personer anställda samt ett 15-tal skolungdomar i
samarbete med kommunens feriejobbsatsning.

Vi årets slut var antalet anställda följande:
Administrativ personal 5 st varav 1 st deltid och 3 kvinnor
Fastighetsarbetare 10 st varav 3 st deltid och 3 st kvinnor

Förvaitningsuppclrag

Stiftelsen Vansbrohern utför fastighetsskötsel på uppdrag åt:
• Vansbro kommun (kommunala fastigheter samt (j ourverksamhet)
• PEAB (viss yttre skötsel vid kommunala fastigheter)
• Maserfrakt AB (yttre skötsel vintertid kommunala fastigheter)
• Brf Vansbro Fritid (fastighetsskötsel)
• Nicmon (fastighetsskötsel)

Bostadsmarknaden

Bostadsrnarknaden har under året varit fortsatt stabil med relativt stor efterfrågan på bostäder,
med undantag för Nås, där efterfråga är svag. Vi har även under 2020 haft ett antal lägenheter
under reparation, vilket inneburit att dock har ett antal lägenheter varit under reparation vilket
inneburit att andelen outhyrda (inki. under reparation) varit i snitt 2,8% under året. Som mest
var 18 st lägenheter under reparation vid samma tillffille. Situationen har dock förbättrats
under året och vid årsskiftet uppgick antalet outhyrda lägenheter till 16 st varav 12 st var
under reparation.

Under 2020 har ytterligare 2 st lägenheter tillkommit vid Ripstigen 3 och 3 st vid Norra
Allégatan 14 efter HVB-hoendes avveckling. Ytterligare lägenheter tillkommer under 2021.

De 16 outhyrda lägenheterna vid årets slut fördelas på 12 st i Vansbro samt 4 st i Nås.

Arbetet med att planera för $ st seniorbostäder i Dala-Järna har pågått och fortsätter under
början av år 2021.

Hyror

Efter förhandling med Hyresgästföreningen Region Mitt höjdes hyrorna med 2,25% den 1
januari 2020.

Förhandling har även genomförts betr. hyreshöjning den 1 januari 2021, vilket resulterade i en
höjning med 1,57% efter yrkande på 4,3 8%.
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Pågående och genomförda projekt

Ombyggnaden av gamla delen av kv. Hörnan har ffirdigställts under året och nu inryms 3 st
nya lokalhyresgäster i byggnaden.

Ombyggnation av diverse lokalytor vid afffirshuset i Dala-Järna har påbörjats och har visat sig
vara ganska omfattande med bl.a. sanering efter tidigare tandklinik m.m. Arbetet beräknas
vara f.rdigstäIlt under februari månad 2021 och innebär att kommunen flyttar ur lokalerna för
hemtjänsten i Dala-Jäma och Nås.

förutom den planerade byggnationen av $ st seniorbostäder i Dala-Jäma har diskussioner och
arbete påbörjats med kommunen för att se över möjligheter till ytterligare byggnation av
bostäder då behovet av bostäder förväntas att öka inom kort.

Und erli i II

Årets underhållskostnader uppgick till 7,9 miljoner, vilket är 0,4 milj lägre än föregående år.
Huvuddelen avser lägenhets underhåll, och 993 tkr avser erhållna rabatter för avstått lägen
hetsunderhåll.

Bland det övriga underhållet kan noteras omläggning av yttertak vid Elfsborgsvägen 2-4 i Nås
samt en hel del fasadförbättringar på Bergheden i Äppelbo.

Ekonomi

Årets resultat har gett ett överskott på 62 tkr, vilket innebär ytterligare ett år med positivt
resultat. Positiva resultat har redovisats de senaste 11 åren. Hyresintäkterna har ökat med
knappt 1,2 miljoner. Övriga intäkter har dock minskat med 2,3 miljoner, i huvudsak minskade
förvaltningsuppdrag med 0,9 miljoner, och minskade försäkringsersättningar, 1,3 miljoner.
Kostnaden för återställande av skador ligger på samma höga nivå som föregående år.
Positivt är att driftskostnaderna har minskat något, framförallt uppvärrnnings- och el-
kostnader, vilket kan förklaras till viss del av att året var förhållandevis varmt jämfört med
föregående år.
Inför 2021 har det aviserats att Migrationsverket kommer att säga upp hyresavtalen för de 27
lägenheterna man hyr av Vansbrohem, vilket sannolikt kon;mer att innebära hyresförluster då
en stor del av lägenheterna finns i Nås där efterfrågan f.n. är mycket låg.

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 ftillvärdesförsäkring 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. Vi är anslutna till Allmännyttans Klimatinitiativ och
arbetar med energibesparande åtgärder och att minska vår milj öpäverkan i vår verksamhet.

7 - %], 44 i
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Resultat

Årets vinst 61.967:-
Balanserat resultat 2.237.663:-
Summa 2.299.630:-

Visentliga händelser under räkenskapsåret

Inga händelser som är av väsentlig betydelse har inträffat under året

flerårsöversikt

2020 2019 201$ 2017
Nettoomsättning, tkr 47 591 48 971 46 $01 46 587
Resultat efler finansiella poster, tkr 62 312 1 054 316
Soliditet,% 10,7 10,8 10,5 9,9

Föräntlringar 1 eget kapital

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

medel

Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansrähing 1 498 $ 089 3 200 1 926 312 15 025
Resultatdisposition
Balanseras i ny räkning - - 312 312
Årets resultat : 62 62
Belopp vid årets utgång 1 498 &O 3 200 2 23$ i5fL1

Resultatclisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade resultatet överförs i
ny räkning med 2 299 630
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Not 2020-01-01 2019-01-01
Resultatrikning -2020-12-31 -2019-12-31

Rörelseintäkter
Hyresintäkter 43 $03 401 42 $46 434

Övriga rörelseintäkter 3 727 619 6 124 782

Summa rörelseintiikter 47 591 020 48 971 216

Rörelsekostnad er
Fastighetskostnader -22 352 533 -29 352 19$

Övriga extema kostnader -3 943 159 -3 804 737

Personalkostnader 2 -$ 834 491 -8 965 149

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -5 381 020 -5 398 444

Summa rörelsekostnader -46 511 203 -47 520 52$

Rörclscresultat 1 079 817 1 450 68$

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och 1iknaide resultatposter 3 151 206 75 903

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -1169 056 -1 214 374

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella poster -1 017 $50 -113$ 471

Resultat efter finansiella poster 61 967 312 217

Resultat före skatt 61 967 312 217

Årets restiltat 61 967 312 217
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Ba]ansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Änläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnaderochmark 5 113910010 117010768
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 514 917 1 525 995
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 7
materiella anläggningstillgångar 5 671 593 37 470
Summa materiella anhiggningstillgångar 121 096 520 118 574 232

Finansiella anläggningstiflgångar
Andra långfristiga fordringar 8 211 259 197 426
Summa finansiella anhiggningstillgångar 211 259 197 426

Summa anhiggningstillgångar 121 307 779 11$ 771 659

Ornsättningstillgångar

Varulager in m

Råvaror och förnödenheter 186 85$ 113 383
Summa varulager 186 858 113 383

Kortfristiga fo rtl ringar
Kundfordringar 750 539 968 906
Övriga fordringar 1 662 181 2 446 084
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 401 522 1 302 424
Summa kortfristiga fordringar 3 814 242 4 717 414

Kassa och bank
Kassa och Bank 15 72$ 229 16 101 723
Summa kassa och bank 15 728 229 16 101 723

Summa omsättningstillgångar 19 729 329 20 932 520

Summa tillgångar 141 037 10$ 139 704 179

‘If ( 47tkL %- fU
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Balansräkning Not 2020-12-31

12 787 164
12 787 164

2 237 663
61 967

2299630

15 086 794

2019-12-31

12787 164
12 787 164

1 925 446
312 217

2237663

15 024 827

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Btindct eget kapital
Eget kapital
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga sktildcr
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
114200 000

114200 000

5054265
666 073

6 029 976

11750314

141 037 108

114200 000

114200000

3 605 131
677 362

6 196 $59

10 479 353

139 704 179
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Noter

Not 1 Reciovisnings- och virderingsprincipcr

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 resultatrilkningen

Not 2 Medelantalet anställda

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Medel antalet anställda under räkenskapsåret har varit 152 i42

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Varav från koncernföretag -

Not 4 Räntekostnader och liknan de resultatposter

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Borgensavgift till Vanshro Kommun 246 000 246 000
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Upplysningar till ba1ansrikningen

Not 5 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- förs älj ningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

219 315 625
1 69$ 816
-296 $91

220 717 550

216 159 719
3 155 906

-0
219 315 626

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

-102 304 857

146 487
-4649 170

-106 $07 540

-97 544 913

0
-4 759 945

-102 304 85$

Redovisat värde 113 910 010 117 010 76$

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Försälj ningar/utrangeringar
- Utgående anskaffhingsvärden

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

Redovisat värde 1 514 917 1 525 993

7,
,

8 109 612
720 774

-0
$ $30 386

7 550 145
559 467

-0
$ 109 612

-6583619 -5945 11$

0 0
-731 $50

-7 315 469
-638 501

-6523 619
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Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Tillkommande under året
- Aktiverat under året
Utgående anskaffningsvärden

37470
7 204 455

-1 570 332
5 671 593

1118664
2 074 712

-3 155 906
37 470

Redovisat värde

Not 8 Ändra långfristiga fordringar

5 671 593 37 470

Redovisat värde

Not 9 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

211259 197426

2020-12-31 2019-12-31

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

Not 10 Stillc1a säkerheter

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Fastighetsinteckning
Varav i eget förvar

76 928 252
-56 68$ 052
20 240 200

76 92$ 252
-56 68$ 052
20 240 200

jtJ -

Ingående anskaffningsvärden 197 426 179 132
förändring under året 13 833 18 294
Utgående anskaffningsvärden 211 259 197 426
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Not ii Eventualförpliktctser

2020-12-31 2019-12-31

Garantifond Fastigo 117 720 113 410

Vansbro 4 mars 2021

Anneli Hultgren Nall Lasse Andersson Monica Ericsson
Ordförande v.Ordförande

Sören Johansson Johan yberg örgen Israelsson
Verkställande funktionär

Vår revisionsberättelse har lämnats 22 mars 2021.

Emil Forsling Thomas Bajer Allan Holmgren
Auktoriserad revisor ,//























 

Protokoll Sida 1 (2) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 92 Ärende KS 2021-00553 

Årsredovisning 2020 samordningsförbundet Finsam 
Västerdalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarnas årsredovisning för 2020. 

Ärendet 

Förbundets resultat uppgick till -42 tkr mot budgeterade -223 tkr, en positiv 

avvikelse på 181 tkr mot budget. Av förbundets totala kostnader har 56 

procent gått till insatser och 44 procent till administration. De förstnämnda 

uppgick till 1 mkr och administrationen till 786 tkr. Resultatet har påverkats 

negativ med anledning av en uppgörelse om en tidigare tvistig fordran på 

Malung-Sälens kommun med 186 tkr. 

 

Avvikelsen mot budget beror främst på att 516 tkr mindre än budgeterat gått 

till insatser på grund av att medel till insatser inte sökts av huvudmännen. 

Dessutom har budgeterade medel för förebyggande insatser inte utnyttjats. 

Administrativa kostnader, förutom uppgörelsen, visar på en negativ 

avvikelse mot budget på 141 tkr. Avvikelsen beror främst på att kostnader 

för arvoden och köp av tjänst förbundschef har varit högre än budgeterat. 

Det balanseras delvis av lägre kostnader för kompetensutveckling.  

Från tidigare år har förbundet ett ingående överskott på 530 tkr. Årets 

resultat innebär att utgående överskott minskar till 489 tkr. Det egna 

kapitalet uppgår vid årets slut till 28 procent av årets intäkter och överskrider 

således rekommenderat tak som bör ligga på en nivå runt 20 procent av det 

totala bidraget.  

 

Revisorerna gör följande uttalande: 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för samordningsförbundet 

Finsam Västerdalarna för år 2020. 

 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning 

per den 31 december 2020 och dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstryker därför att resultaträkningen och balansräkningen för 

samordningsförbundet fastställs. 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 

styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna för år 

2020. 

 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontroller har 

varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningslagen är 

förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

 

Vi tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-05-25 KS Au § 46 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Underlag för beslut om ansvarsfrihet Finsam Västerdalarna 2020 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-05-10 2021-00553 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-ange tel.nr   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
 

Årsredovisning Finsam Västerdalarna 2020 

Rekommendation till beslut 

Att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2020. 

Att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020 

Ärendet 

Sammanfattning av ärendet ska alltid finnas med. Texten under denna rubrik ska vara 

möjlig att föra in i protokoll och ska därför skrivas i enlighet med framtagna skrivregler. 

Förbundets resultat uppgick till -42 tkr mot budgeterade -223 tkr, en positiv avvikelse 

på 181 tkr mot budget. Av förbundets totala kostnader har 56% gått till insatser och 

44% till administration. De förstnämnda uppgick till 1 mkr och administrationen till 786 

tkr. Resultatet har påverkats negativ med anledning av en uppgörelse om en tidigare 

tvistig fordran på Malung-Sälens kommun med 186 tkr.  

Avvikelsen mot budget beror främst på att 516 tkr mindre än budgeterat gått till insatser 

pga att medel till insatser ej sökts av huvudmännen. Dessutom har budgeterade medel 

för förebyggande insatser inte utnyttjats. Administrativa kostnader, förutom 

uppgörelsen, visar på en negativ avvikelse mot budget på 141 tkr. Avvikelsen beror 

främst på att kostnader för arvoden och köp av tjänst förbundschef har varit högre än 

budgeterat. Det balanseras delvis av lägre kostnader för kompetensutveckling.  

Från tidigare år har förbundet ett ingående överskott på 530 tkr. Årets resultat innebär 

att utgående överskott minskar till 489 tkr. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 

28% av årets intäkter och överskrider således rekommenderat tak som bör ligga på en 

nivå runt 20% av det totala bidraget.  

 

Revisorerna gör följande uttalande: 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarna för år 2020.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och dess 

finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

 

Vi tillstryker därför att resultaträkningen och balansräkningen för 

samordningsförbundet fastställs.  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 

förvaltning för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna för år 2020.  

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt att den interna kontroller har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningslagen är förenlig med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Beslutsunderlag 

Underlag för beslut om ansvarsfrihet Finsam Västerdalarna 2020 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se






















































 

Protokoll Sida 1 (2) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 95 Ärende KS 2021-00501 

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att frågan 

har hanteras i den organisationsutredning som pågått. 

Reservation 

Kurt-Lennart Karlsson (V) och Nall Lars-Göran Andersson (S) reserverar sig 

mot beslutet. 

Ärendet 

En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och Kurt-

Lennart Karlsson (V). Motionärerna föreslår att Vansbro kommun ska 

återinföra tidsbegränsade förordnanden vid anställningar av 

verksamhetschef- och enhetschefer. 

 

Ärendet hanterades på kommunstyrelsen 2020-10-20, KS § 196, som 

återremitterade ärendet för att invänta pågående omorganisation. Ny 

organisation är nu förhandlad och rekrytering har gjorts. De nya sektorchefer 

(tidigare benämning förvaltningsområdeschef/verksamhetschef) som anställs 

erbjuds ett chefsförordnande med grundanställning i kommunen.  

Motionen föreslås därför vara besvarad. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att frågan 

har hanteras i den organisationsutredning som pågått. 

 

Kurt-Lennart Karlssons (V) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Torsten Larsson (KD) och Lars-Olov Liss (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

 

Nall Lars-Göran Andersson (S) yrkar bifall till Kurt-Lennart Karlssons (V) 

förslag. 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Kurt-Lennart Karlssons (S) förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

 

Ja röstar Stina Munters (C), Lars-Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), 

Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD) och John Säljgård 

(LPO). 

 

Nej röstar Pär Skagerling (M), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran 

Andersson (S), Kurt-Lennart Karlsson (V) och Karin Sjöberg (S). 

 

Med utfallet 6 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 48 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Motion angående tidsbegränsade förordnanden som chefer, Vansbro 2019-

05-08 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-20 KS § 196 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Verksamhetsstöd personal/HR 2021-05-10 KS2021-00501  
KS 2019/404 

Personalchef Lillemor Tännström   

lillemor.tannstrom@vansbro.se   

Tel: 0281-75004   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att frågan har 

hanteras i den organisationsutredning som pågått. 

 

Ärendet 

En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och Kurt-Lennart 

Karlsson (V). Motionärerna föreslår att Vansbro kommun ska återinföra tidsbegränsade 

förordnanden vid anställningar av verksamhetschef- och enhetschefer.  

Ärendet hanterades på kommunstyrelsen den 2020-10-20, KS § 196, som 

återremitterade ärendet för att invänta pågående omorganisation. Ny organisation är nu 

förhandlad och rekrytering har gjorts. De nya sektorchefer (tidigare benämning 

förvaltningsområdeschef/verksamhetschef) som anställs erbjuds ett chefsförordnande 

med grundanställning i kommunen.  

Motionen förslås därför vara besvarad. 

Bakgrund 

I enlighet med kommunallagen lämnade fullmäktigeledamöterna Nall Lars-Göran 

Andersson och Kurt-Lennart Karlsson (V) in en motion som anmäldes på fullmäktiges 

sammanträde 2019-05-27, KF§49. 

I motionen föreslås att: 

Vansbro kommun återinför tidsbegränsade chefsförordnanden vid anställning av 

verksamhets- och enhetschefer med motiv att behålla vitaliteten i chefsgrupperna. 

Fram till år 2012 var vissa av verksamhetscheferna (nuvarande förvaltningsområdes-

chefsnivå) anställda på tidsbegränsade förordnanden med grundanställning 

(tillsvidareanställning på definierad nivå). Detsamma gällde vissa rektorer fram till år 

2014. Efter det har alla chefer, förutom kommunchef haft tillsvidareanställningar. 

Nuvarande kommunchef har ett förordnande på fyra år som kommunchef och en 

grundanställning tillsvidare, föregående kommunchef hade enbart ett förordnande. 
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Nu har organisationsöversyn gjorts och i och med ny organisation hanteras 

nyanställningar på sektors nivå med en grundanställning tillsammans med ett 

chefsförordnande.  

Konsekvenser 

En del kommuner tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden i vissa chefsled, det kan 

handla om exempelvis förvaltningsledning eller ledet under förvaltningsledning. I 

Vansbro kommun finns en förvaltningschef, kommunchefen. Chefsrekryteringar är 

dyrbara både i rekryteringsprocess men även i det som i företag kallas 

produktionsbortfall, det kan handla om värdeskapande delar, budgetprocesser och andra 

långsiktiga delar.  

Konsekvensen av tidsbegränsade förordnanden kan bli många, dels svårigheter att 

rekrytera på grund av osäkerheten om man har fortsatt arbete efter det att förordnandet 

upphör eller lättare att rekrytera för de individer som gärna byter arbetsgivare efter två 

till tre år. Det finns för och nackdelar med bägge alternativen, både för arbetsgivare och 

för den som söker arbete. 

Tidsbegränsade förordnanden har ofta en tillsvidareanställning i ”botten” som innebär 

att man garanteras ett arbete på en viss nivå i organisationen om förordnandet inte 

förlängs. Det betyder att man behöver ha beredskap för att hantera övertalighet i de led 

där grundanställningarna finns. Väljer man den vägen kommer fler än chefer att 

påverkas av tidsbegränsade chefsförordnanden. 

Motionärerna beskriver att motivet med att återinföra tidsbegränsade chefsförordnanden 

är att behålla vitaliteten inom chefsgrupperna.  

Slutsats 

En organisationsöversyn har gjort och en delning av det största området socialt stöd och 

omsorg har gjorts. Därutöver har före detta utbildning kultur och fritid förändrats till att 

nu omfatta enbart lärande. Simhall och bibliotek har flyttats till sektor samhälle. I 

samband med dessa förändringar har tidsbegränsade förordnanden införts på nya 

sektorchefer. Övriga på sektor nivå kommer att hanteras vid nyanställningar.  

Att införa tidsbegränsade förordnanden på enhetschefsnivå kan inte anses genomförbart.  

Förslaget är därför att motionen anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion angående tidsbegränsade förordnanden som chefer, Vansbro 2019-05-08 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-20 KS § 196 

Beslutet expedieras till: 

Motionärer 

Kommunchef  
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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.



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-05-11  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 71 Ärende KS 2021-00319 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2020 kvartal 4 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 4 2020. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 4 2020. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-03-23 

Rapport kvartal 4 2020 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2021-03-23 KS 2021-00319 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
år 2020 kvartal 4 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

4 2020. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 4 2020. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där 

verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång per kvartal. Gäller 

lika för LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

En kommun som har beslut som inte verkställts inom skälig tid, inom tre (3) 

månader, kan utdömas att betala vite. 

Konsekvenser 

Ärenden som rapporterats finns inom äldreomsorgen, individ- och 

familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen har inga beslut som ej är 

verkställda. 
 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


  2(2) 

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

 

Insatsen dagverksamhet för personer med demens, ledsagning och 

hemtjänstinsats i form av utevistelse/socialsamvaro har ej verkställt med 

anledning av coronapandemin. Skälet till att dessa insatser inte har verkställt 

grundar sig på de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten 

och smittskydd Region Dalarna. Rekommendationerna har syftat till att 

begränsa risker för smittspridning bland äldre. Samtliga personer som ej fått 

beviljad insats utförd har varit informerad om skälet och det har gjorts 

individuell bedömning i varje enskilt fall om annan kompenserande insats har 

varit nödvändig eller möjlig att erbjuda. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 4 2020 

Beslutet ska expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

Elisabeth Hekkala, socialchef 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), gynnande beslut 

enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Avser: kvartal 4, 2020  Datum för rapportperiod: 1/10 – 31/12 2020 

Gynnande beslut som ej verkställt inom tre månader från dagen för respektive beslut 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
      

Totalt antal ärenden     
 

Gynnande beslut där verkställighet inte skett på nytt inom tre månader efter att verkställigheten avbrutits. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
4 kap. 1 § SoL, ÄO Hemtjänst 1   Annat skäl. Förändringar i verkställighet av insatsen 

utevistelse/socialsamvaro pga. Covid -19. Avslutats utan att 
verkställas. Avsagt sig insats. 

4 kap. 1 § SoL, ÄO Ledsagning  1  Annat skäl. Förändringar i verkställighet pga. Covid -19 från och 
med 2020-07-02. Verkställt 2020-10-30. 

4 kap. 1 § SoL, ÄO Hemtjänst 1   Annat skäl. Förändringar i verkställighet av insatsen 
utevistelse/socialsamvaro pga. Covid -19 från och med 2020-05-
05. Verkställt 2020-10-27. 

4 kap. 1 § SoL, ÄO Dagverksamhet  6  Annat skäl. Förändringar i verkställighet pga. Covid -19 från och 
med 
2020-04-27. Verkställdes 2020-11-02. 

Totalt antal ärenden 2 7   

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar utan 
verkställighet 

Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 

      

Totalt antal ärenden     

 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-05-11  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 72 Ärende KS 2021-00445 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS år 2021 kvartal 1 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

1 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 1 2021. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

1 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisas rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 1 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-04-19 

Rapport kvartal 1 2021 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2021-04-19 KS 2021-00445 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
år 2021 kvartal 1 

 

 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

1 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 1 2021. 

 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där 

verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång per kvartal. Gäller 

lika för LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

En kommun som har beslut som inte verkställts inom skälig tid, inom tre (3) 

månader, kan utdömas att betala vite. 
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Konsekvenser 

Ärenden som rapporterats finns inom funktionshinderomsorgen, individ- och 

familjeomsorgen och äldreomsorgen har inga beslut som ej är verkställda. 
 

Ett beslut om kontaktfamilj har ej verkställt inom tre månader efter att tidigare 

uppdragstagare avsa sig uppdraget. I dialog med familjen erbjöds korttidshem i 

stället vilket accepterades. Korttidsvistelsen kunde dock inte påbörjas inom tre 

månader.   

 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 1 2021 

Beslutet ska expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

Elisabeth Hekkala, socialchef 
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Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), gynnande beslut 

enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

 

Avser: kvartal 1, 2021  Datum för rapportperiod: 1/1 – 31/3 2021 

Gynnande beslut som ej verkställt inom tre månader från dagen för respektive beslut 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
      

Totalt antal ärenden     
 

Gynnande beslut där verkställighet inte skett på nytt inom tre månader efter att verkställigheten avbrutits. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
SoL OF, Omsorger om 
personer med 
funktionsnedsättning 
(4 kap. 1 § SoL) 

Kontaktfamilj 1  121 Resursbrist. Beslutet avbröts efter att kontaktfamiljen avsagt 
sig uppdraget. Beslutet verkställt genom nyöppnat 
korttidsboende i kommunens regi som sökande accepterat. 
Verkställt 2021-01-07. 

      

Totalt antal ärenden 1    

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar utan 
verkställighet 

Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 

      

Totalt antal ärenden     

 



 

Protokoll Sida 1 (1) 

2021-04-13  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 63 Ärende KS 2021-00169 

Ansökan om tilläggsköp av mark söder om Grönalid 
2:16 

Beslut 

Del av Vansbro Grönalid 3:3 säljs till intressenten, enligt föreslaget 

köpekontrakt, för 49 000 kr. 

att villkora köpet, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två 

år. I annat fall går köpet tillbaka. 

Ärendet 

En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa del av Vansbro 

kommuns fastighet Grönalid 3:3. Delen omfattar 3000 m2. Grönalid 3:3 är 

detaljplanelagd för småindustri och ligger ute till försäljning på 

Objektvision. Vansbro kommun har tidigare sålt industrimark för 10 kr/m2, 

varför priset industrimarken på denna del av Grönalid 3:3 också bör sättas 

till 30 000 kr.  

Förslag 

Ordförandes förslag: 

Del av Vansbro Grönalid 3:3 säljs till intressenten, enligt föreslaget 

köpekontrakt, för 49 000 kr. 

att villkora köpet, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två 

år. I annat fall går köpet tillbaka. 

 

Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-03-17 

Förslag till köpekontrakt 

Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

upphandling/inköp 
 

2021-03-17 KS2021-00169 

Utredare Tobias Eriksson   

tobias.eriksson@vansbro.se   

75356   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Försäljning av Industrimark, del av Grönalid 3:3 

Rekommendation till beslut 

Del av Vansbro Grönalid 3:3 säljs till intressenten, enligt föreslaget köpekontrakt, för 

49 000 kr. 

att villkora köpet, med s.k. vilande lagfart, att byggstart skall ske inom två år. I annat 

fall går köpet tillbaka. 

Sammanfattning 

En intressent har inkommit med förfrågan om att få köpa del av Vansbro kommuns 

fastighet Grönalid 3:3. Delen omfattar 3000 m2. Grönalid 3:3 är detaljplanelagd för 

småindustri och ligger ute till försäljning på Objektvision. Vansbro kommun har 

tidigare sålt industrimark för 10 kr/m2, varför priset industrimarken på denna del av 

Grönalid 3:3 också bör sättas till 30 000 kr.  

 

Analys 

Del av fastigheten är 3000 m2 stor. Vansbro kommun har tidigare sålt industrimark för 

10 kr/m2, varför priset på industrimarken på denna del av Grönalid 3:3 bör sättas till 30 

000 kr. 

Vansbro kommun sålde i slutet på år 2020 intilliggande fastigheten Grönalid 2:16 till 

samme intressent. Denne vill nu utöka med del av Grönalid 3:3 för att få bättre plats 

med den verksamhet vilken planeras byggas.  

Skogen på denna del av Grönalid 3:3 har värderats av Mellanskog, 2021-03-24, till 

19 000 kr.  

Intressenten ämnar bygga lokaler för ny verksamhet, därav det tidigare köpet av 

Grönalid 2:16. Intressenten beräknar komma igång med byggnation under år 2021. 

Syftet är att bygga en industrilokal på ca 400m2, för att bedriva verksamhet inom 

renovering av motorer/cylinderhuvuden. 

Försäljningen av Grönalid 2:16 villkorades med att byggnation skall påbörjas inom två 

år ifrån ev. köpeavtals tecknande. Lagfarten blir då vilande hos lantmäteriet, och köpet 
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går tillbaka om villkoret inte uppfylls. Även försäljningen av del av Grönalid 3:3 bör ha 

det villkoret. 

Slutsats 

Del av (3000 m2) Vansbro Grönalid 3:3 bör säljas till intressenten, enligt föreslaget 

köpekontrakt, för 49 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Förslag till köpekontrakt 

Karta och ortofoto över fastigheten och närliggande område.  

 

Beslutet expedieras till : 

 



  

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
 

 

Ägare Vansbro Grönalid 3:3:   Vansbro kommun 

    Org.nr: 212000 - 2130 

    Norra Allégatan 30  

780 50 Vansbro  

 

Ägare Vansbro Grönalid 2:16:  928 Engineering AB 

    Orgnr: 559007 - 1535 

    Verkstadsvägen 10 

    786 33 Vansbro 

 

1.  Marköverföringens innebörd 

 

Vansbro Grönalid 2:16 erhåller del (ca 3000 m2) av Vansbro Grönalid 3:3  

(se bilagd karta för markerad del av Grönalid 3:3) 

 

 

2. Ersättning 

 

Till följd av fastighetsregleringen skall ägaren till Grönalid 2:16 betala 49 000 kr till Vansbro 

kommun. 

  

 

3. Tillträdesdag 

 

Tillträde sker 2021-04-15.  

 

 

4. Ersättning 

 

Mottagande part erlägger kontant senast på tillträdesdagen 49 000 kr. 

 

Betalning skall ske till Vansbro kommuns konto i Handelsbanken.  

Kontonummer 6473 13 255 251 

 

 

5. Inteckningar m.m. 

 

Mottagande part har tagit del av utdrag ur fastighetsregistret. 

 

 

6. Ej inskrivna rättigheter 
 

Frånträdande part garanterar att egendomen inte besväras av några ytterligare oinskrivna 

rättigheter. Denna garanti gäller dock inte sådana rättigheter som på grund av lag gäller mot 

ny ägare. 

 



 

 

 

7. Fastighetsbildning 

 

Ägaren till Grönalid 2:16 ansöker om fastighetsbildning, vilken skall genomföras som 

fastighetsreglering med denna överenskommelse som grund. Ansökningen biträds av övriga 

parter. 

 

Nödvändiga jämkningar av gränser och rättigheter såsom t ex att förändra, nybilda och 

upphäva servitut får ske i den omfattning som behövs för att tillgodose fastighetsbildningens 

målsättning. Parterna skall utan ersättning tåla sådana mindre jämkningar som därvid kan 

påkallas. 

 

 

8. Fastighetsbildningskostnader 
 

Fastighetsbildningskostnader betalas av ägaren till Grönalid 2:16 (mottagande fastighet). 

 

 

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

 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit 

var sitt. 

 

 

Grönalid 3:3   Grönalid 2:16 

 

Vansbro 2021-  Vansbro 2021- 

 

  

 

………………………….  …………………………… 

Stina Munters   

Kommunalråd   

 

 

………………………….   

Catarina Willman   

Kommunchef 

 

Ägaren till Grönalid 3:3:s egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 

 

…………………………..  ……………………………. 
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Protokoll Sida 1 (1) 

2021-05-11  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 73 Ärende KS 2021-00472 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Beslut 

Kommunstyrelsens rekommenderar kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt, samt anledningen till detta. I enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag beredas så att 

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

väcktes. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens rekommenderar kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-04-21 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2021-04-21 KS 2021-00472 

Kommunsekreterare Mikael 
Granath 

  

mikael.granath@vansbro.se   

0281-75008   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Förteckning över inkomna ej besvarade 
medborgarförslag 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt, samt anledningen till detta. I enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag beredas så att 

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

väcktes. 

Bakgrund 

Medborgarförslag som fullmäktige beslutat får ställas: 

1. Medborgarförslag om gång- och cykelväg i Nås. 

Förslagsställare: Mats Thörnberg 

Anmäldes: 2021-03-29 

 

2. Medborgarförslag om cementpark och ramp 

Förslagsställare: Melvin Morén 

Anmäldes: 2021-03-29 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2021-04-21 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


 

Protokoll Sida 1 (2) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 96 Ärende KS 2021-00568 

Angörande av hårdgjord delvis asfalterad yta, del av 
fastigheten Grönalid 1:1  

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med 

assisCo AB 559093–7958 att avsätta 1 200 000 kronor i investeringsmedel 

för angörande av delvis asfalterad hårdgjord yta på del av fastigheten 

Grönalid 1:1. 

 

Investeringen är intäktsfinansierad och därmed ingår den inte i den 

investeringsram som kommunen årligen avsätter. 

Ärendet 

Vansbro kommun har fått förfrågan från assisCo AB om mark för 

upprättande av padelhall med tillhörande moduler för dusch och wc. 

 

Förfrågan gäller ett arrendeavtal om 15 år som innefattar en hårdgjord delvis 

asfalterad yta.  Lokaliseringen är nordöst om nuvarande brandstation vid 

korsningen Fabriksvägen och Kroons väg, på fastigheten Grönalid 1:1 som 

ägs av Vansbro kommun. 

 

För att iordningsställa den hårdgjorda ytan samt att dra fram 

anslutningspunkt för Vatten och avlopp beräknas kostnaden bli 1,2 mkr. 

 

Arrendeavtalets prissättning regleras utifrån marknadsmässiga priser. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige beslutar, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med 

assisCo AB 559093–7958 att avsätta 1 200 000 kronor i investeringsmedel 

för angörande av delvis asfalterad hårdgjord yta på del av fastigheten 

Grönalid 1:1.  

 

Investeringen är intäktsfinansierad och därmed ingår den inte i den 

investeringsram som kommunen årligen avsätter. 

 

Anneli Hultgren (C), Lars-Olov Liss (C), Torsten Larsson (KD), Kurt-

Lennart Karlsson (V) och John Säljgård (LPO) yrkar bifall till ordförandens 

förslag. 



 

Protokoll Sida 2 (2) 

2021-06-01  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-05-25 KS Au § 50 

Sektorchef samhälle, tjänsteutlåtande 2021-05-31 

Situationsplan 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle 2021-05-31 2021–00568 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

per-erik.nilsson@vansbro.se   

Tel: 0281-75 012   

 

 Kommunstyrelsen  
 

Angörande av hårdgjord delvis asfalterad yta del av fastigheten 
Grönalid 1:1 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med assisCo AB 

559093–7958 att avsätta 1 200 000 kronor i investeringsmedel för angörande av delvis 

asfalterad hårdgjord yta på del av fastigheten Grönalid 1:1.  

 

Investeringen är intäktsfinansierad och därmed ingår den inte i den investeringsram som 

kommunen årligen avsätter.  

Ärendet 

Vansbro kommun har fått förfrågan från assisCo AB om mark för upprättande av 

padelhall med tillhörande moduler för dusch och wc. 

Förfrågan gäller ett arrendeavtal om 15 år som innefattar en hårdgjord delvis asfalterad 

yta.  Lokaliseringen är nordöst om nuvarande brandstation vid korsningen Fabriksvägen 

och Kroons väg, på fastigheten Grönalid 1:1 som ägs av Vansbro kommun.  

För att iordningsställa den hårdgjorda ytan samt att dra fram anslutningspunkt för 

Vatten och avlopp beräknas utgiften bli 1,2 mkr.  

Arrendeavtalets prissättning regleras utifrån marknadsmässiga priser.  

Bakgrund 

assisCo AB har inkommit med en muntlig förfrågan om mark för upprättande av 

padelhall till Vansbro kommun. Företaget vill arrendera lämplig mark av kommunen för 

verksamheten som innefattar ett tält med tillhörande moduler för dusch och wc. Ytan 

som förfrågan gäller är om 65x65 meter varav den del som hallen upprättas på är 

asfalterad. 

Uppgörelsen och arrendeavtalet bygger på att kommunen angör ytan som även omfattar 

anslutning till vatten och avlopp. Utgiften bedöms uppgå t till ca 1,2 mkr, enligt 

inkomna offerter.  

Konsekvenser 

Vid avslag på investering kan arrendeavtal inte upprättas och etableringen av Padel 

uteblir troligtvis.  

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Om investering genomförs beräknas kommunen ha utgifter på 1,2 mkr vid upprättandet.  

 

Kapitalkostnaden (avskrivningar och internränta) uppgår det första året till 75 tkr. 

Avskrivningen uppgår till 60 tkr årligen och kostnaden för internräntan minskar i takt 

med avskrivningarna. Internräntan uppgår under innevarande år till 1,25 % och kan 

förändras. Arrendeintäkten uppgår till 100 tkr per år.  

 

Investeringen kommer att finansieras med likvida medel och ingen ny upplåning 

kommer att ske.  

Restvärdet på investeringen uppgår till 300 tkr efter 15 år.  

Slutsats 

Aktiviteter kopplat till motion och rörelse i alla åldrar ses som positivt för människor i 

alla åldrar. För att möjliggöra arrendeavtal för del av fastighet Grönalid 1:1 behöver 

kommunen genomföra en investering. Investeringen uppgår till 1,2 mkr och möjliggör 

etablering av padelverksamhet i kommunen.  

Investeringen är intäktsfinansierad och belastar inte kommunens investeringsram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande  

Situationsplan  

Beslutet expedieras till: 

Ekonomichef  

Upphandlare 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sektor Samhälle 2021-06-02 2021-00568 

Sektorchef Per-Erik Nilsson   

per-erik.nilsson@vansbro.se   

Tel: 0281-75 012   

 

  
 

Angörande av hårdgjord delvis asfalterad yta, del av fastigheten 
Grönalid 1:1 

Ärendet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i beslut 2021-06-01 § 96 att avsätta 

1 200 000 kronor i investeringsmedel för angörande av delvis asfalterad hårdgjord yta 

på del av fastigheten Grönalid 1:1, förutsatt att arrendeavtal är upprättat med assisCo 

AB 559093-7958. 

Följande information delgavs kommunstyrelsen muntligt vid sammanträde 1 juni 2021 

vid behandling av ärendet, och rör en presentation av företagets (assisCo AB 559093-

7958) avsikter med sin etablering av padelhall. 

”Hallen är en isolerad tälthall med plats för tre dubbelbanor och en singelbana, vi har 

kollat på tält från två olika leverantörer och beslutat oss för OB Wiik´s, eftersom det 

finns en exakt likadan hall i Mora och vi har pratat med ägaren som intygar att allt 

funkar bra och att värmen håller fint trots mycket låga utetemperaturer. Värme och 

ventilationspaketet som ingår är en trygg och gedigen lösning. Leverantören av 

banorna är Padel total är av samma typ som den vi har på vår fastighet Villa 

Hälgholmen fast den här varianten skruvas inte i betongen eftersom vårt underlag i 

Vansbro är asfalt istället är det skivor som håller banorna på plats. Vi har kollat på 

dessa banor samt ljus eftersom hallägaren i Mora också valt dem som leverantör. 

Ljusen är tillval och något vi tror är viktigt för att kunna erbjuda spelarna bästa 

möjliga spelupplevelse. Vi väljer att bygga 4 banor varav en är en singelbana vilket är 

bra för nya spelare att träna slag 2 och 2.    

  

Totalt kommer investeringen att landa på cirka 5 500 000:- (Hall, Banor, påkoppling 

vatten, anslutning el,  bygglov, mm) Vi kommer själva att gå in med 20% eget kapital 

och är i dialog med ALMi och banken för att sätta finansieringen tillsammans.  

  

Vi står i kö för att hitta en lägenhet hos Vansbrohem då [en av företagsägarna] kommer 

att arbeta heltid i Vansbro för att introducera nya spelare och företag för padel. Vi 

tänker oss också en liten shop i hallen med ett grundutbud av bollar, lite rack och lindor 

som är öppen under de bemannade tiderna. Vi har sett att de flesta hallar i 

kranskommunerna i dalarna har obemannade hallar vilket är ett koncept vi inte tror på. 

Vi vill att vår hall blir en mötesplats med mycket liv och rörelse. Vi kommer att lägga 

stort fokus på lokala turneringar, affärsnätverksträffar, seriespel för dam, herr och 

ungdomar samt utveckla och satsa på att yngre spelare kommer in och håller sporten i 

liv. Under det året som vi haft glädjen att arbeta med padel har vi ett stort nätverk både 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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nationellt och internationellt vilket vi kommer att använda oss av, genom att ta med dem 

upp till Vansbro. Vi kommer också att kopiera ett koncept vi ser i hallarna i vårt 

område vilket innebär att engagera ambassadörer för olika åldersgrupper som bjuder 

in sina nätverk på turneringar, seriespel och andra evenemang.  

  

Vi brinner verkligen för sporten och den glädjen och gemenskapen som skapas på och 

utanför planen. Vi vill att hallen skall bli ett ställe för alla åldrar att naturligt mötas och 

ha roligt tillsammans.” 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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