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Året som gått 2019 
 

att Vansbro, liksom de flesta kommuner, går in i eko
nomiskt kärvare period. Vi lämnar högkonjunkturen 
bakom oss. De i arbetsför ålder ska också försörja allt 
fler barn och unga, samt äldre. 

För att leverera välfärdstjänster med god kvalitet 
till medborgarna behöver vi tänka om och hitta nya 
arbetssätt. Ny teknik kan frigöra tid för att arbeta 
med förbyggande insatser. Vi behöver stötta och hjälpa 
människor i alla åldrar i ett tidigt skede för att undvika 
ohälsa och utanförskap. Alternativet, att inte stämma 
i bäcken, skapar onödigt lidande för människor och 
höga kostnader. Det handlar om att hitta sociala 
investeringar för en hållbar framtid. 

Vi ska vända på alla stenar. Det här är inte enkelt, 
men det är heller inte omöjligt.  

Många av lösningarna framöver kommer att handla 
om ännu mer samverkan med våra grannkommuner, 
då vi delar många utmaningar med dem.Omställningar 
tar tid och kan skapa oro, det går inte att helt undvika. 
Men vi ska klara detta. Det krävs att vi tar vara på goda 
ideér och vågar testa nytt.  Vi ska fortsätta bedriva 
verksamhet med god kvalitet och samtidigt utveckla det 
som skapar mervärde och framtidstro så att människor 
vill bo kvar och flytta hit. Och vi, det är alla som bor 
och verkar i kommunen och inte minst alla som arbetar 
i kommunen. Bara tillsammans skapar vi den goda 
framtiden.  

 

Stina Munters 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Vansbro kommun var 2019 ett år av både glädje
ämnen och utmaning. Glädjeämnen i form av att mycket 
bra hänt, som behövs för att skapa framtidstro. Utma
ningen som till stor del handlar om ekonomi – och där
med servicen till alla som bor och verkar i kommunen. 

Först några av de positiva händelserna. 
Aktivitetsparken i Vansbro invigdes, där f lera 

åldersgrupper kan mötas samtidigt vara en samlings
plats för lek och aktivitet. Gångarna i parken har sin 
utformning från hur parken såg ut historiskt, även om 
den var större då. 

Kommunen löste driften med Plasket och kunde 
därmed hålla öppet under sommaren, vilket var upp
skattat av många. 

Statsminister Stefan Löven markerade i regerings
förklaringen att Vansbro är en av orterna som står 
på tur att få ett statligt servicekontor. I ett sådant 
samlas skattemyndigheten, försäkringskassan och 
pensionsmyndigheten. Samtal förs även med arbets
förmedlingen. Detta är positivt för oss i glesbygden 
och steg i rätt riktning med tillgång till statlig service 
i hela landet. 

Äntligen fick vi en ny sträckning av E16 mellan Hulån 
och Vansbro och en ny vacker utsmyckning i rondellen. 
Vägen invigdes med ett gålunkalöp lopp den 21 sep
tember, som blev en folkfest med hundratals deltagare 
i olika åldrar. Tack till Vansbrosimningen som till
sammans med föreningar, företag och privatpersoner 
gjorde detta möjligt!Vansbro kommun fick åter en fin 
placering i Svenskt Näringslivs ranking och tog första 
platsen i länet, plats 49:e i landet, ett väldigt gott betyg 
från företagen i Dalarnas minsta kommun. Men mycket 
kan och behöver bli bättre. Ett vitalt näringsliv är ett 
måste för framtiden. Näringslivssamverkan övergick i 
kommunens regi vid årsskiftet, och arbetet med en ny 
näringslivsstrategi pågår. 

Ett länsövergripande arbete tog fart som skall ge 
dalfolket tillgång till alla bibliotekens böcker, medier, 
och annat material, oavsett var i länet man bor och 
uppleva det som ”ett bibliotek”.  

Så till utmaningen. 
Årets resultat innebär ett underskott på nästan 

20 miljoner kronor. Ett underskott som vi enligt lag 
måste återställa på några års sikt. Till det kommer 
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Kommunfullmäktige har beslutat om strategiska mål 
i den strategiska planen. Måluppfyllelsen bedöms 
utifrån en sammanvägning av måluppfyllelsen för 
under liggande nämndmål. Nämndmålen mäts med 
indikatorer, där varje indikator har en egen målnivå 
och varje nämndmål totalt mäts med en eller flera 
indikatorer.

Perspektiv Strategiska mål 2019

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

Förvaltningsutveckling Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning

Medarbetare Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang 

och arbetsglädje

Ekonomi Vansbro kommun har en hållbar ekonomi

I vilken grad kommunen har uppnått och bedömt de olika målen framgår i redovisningen av nämndmålen på 
följande sidor.

Färgmarkeringarna anger i vilken grad målet uppnåtts: 

 Målet uppnått, förväntad målnivå eller bättre
 Målet delvis uppnått, minst 80 procent måluppfyllelse
 Målet ej uppnått, lägre än 80 procent måluppfyllelse

Måluppfyllelse
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Medborgare och kunder
Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019

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

Individ- och familjeomsorgen handlägger 

ärenden enligt gällande lagar och författningar

Socialt stöd och omsorg
 

Äldre och personer med funktionsnedsättning 

tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande

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
 

Deltagarna inom sysselsättningsverksamhet 

enligt socialtjänstlag och LSS är delaktiga i 

verksamheten

Socialt stöd och omsorg

 

Medborgarna har förtroende för kommunens 

myndighetsutövning

Samhällsbyggnad

Kommunen ger god service och ett gott 

bemötande

Alla

 Hög måluppfyllelse i skolan
Måluppfyllelsen i matematik är genomgående låg i 
de årskurser som haft nationella prov. Det finns inga 
större skillnader mellan pojkars och flickors resultat 
förutom att pojkarna tenderar få lägre resultat i svenska 
i de högre årskurserna. Det är främst läsintresset och 
förmågan och/eller viljan att skriva som påverkar 
resultatet.

Resultaten bland de äldsta eleverna pekar i samma 
riktning när det gäller matematik. Däremot finns en 
positiv trend i engelska, helt i linje med den nationella 
trenden där pojkars resultat ökar stadigt. Forskning visar 
att det är dataspelandet som till stor del har engelska som 
språk, som utvecklar elevernas kunskaper i engelska där 
resultatet sakta förbättras. 

Eleverna har genomgående lägre resultat i de teore
tiska ämnena och högre resultat i de praktiska ämnena, 
orsakerna är till viss del elevernas motivation. Faktorer 
som trygghet och studiero påverkar elevernas resultat 
och i klasser där det råder trygghet och god studiero 
presterar eleverna bra. Ledarskapet i klassrummet är 
otroligt viktigt.

Flera skolor använder tvålärarsystem med gott 
resultat. Det ger stabilitet i elevgrupperna eftersom det 
finns fler vuxna som samarbetar. Det ger också större 
möjligheter att förbättra undervisningen då lärarna 
tar hjälp av varandra i planering, genomförande och 
uppföljning av undervisningen.

Coacher, extra stöd på raster och ett strukturerat 
värdegrundsarbete gynnar också en positiv utveckling. 

Täta uppföljningar av elevernas resultat bidrar till 
att få alla elever med på tåget, och bättre användande 
av Skolverkets bedömningsstöd ger lärare möjlighet att 
tidigt upptäcka elever som behöver extra anpassningar 
och/eller särskilt stöd.

Många av dessa insatser är ett led i att skapa goda 
lärmiljöer för alla Vansbros elever från förskolan till åk 9.

 Individ- och familjeomsorgen handlägger 
ärenden enligt gällande lagar och författningar
Målet har uppnåtts och det är främst arbetet med 
kvalitetsledningssystemet som gett resultat. Kvalitets
ledningssystemet innehåller riktlinjer och rutiner för 
socialt stöd och omsorg och ska bland annat säkerställa 
att socialtjänsten arbetar utifrån lagar och författningar. 
Medarbetarna har själva varit med och tagit fram proces
ser och rutiner i kvalitetsledningssystemet, som håller på 
att införas. I kvalitetsledningssystemet ingår även egen
kontroller inom de olika verksamhetsområdena för att 
följa upp att verksamheten följer lagar och författningar.

 Äldre och personer med funktions nedsättning 
tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande
Målet har inte uppnåtts även om andelen personer 
som har en upprättad genomförandeplan ökade under 
året. Det socialt stöd och omsorg har gjort för att fler 
personer ska ha en genomförandeplan är digitalisering 
inom personlig assistans samt införande av genom
förandeplaner inom fler insatser enligt LSS.

Andelen personer som varit delaktiga vid upp
rättandet av genomförandeplan har ökat sedan 2018. 
Arbetet med att upprätta genomförandeplaner har 
även innefattat att göra den enskilde delaktig. Inom 
socialpsykiatrin har den enskilde varit mer delaktig än 
inom LSSverksamheten.

 Den enskildes situation förbättras genom 
kontakt med individ- och familjeomsorgen
Måluppfyllelsen är svår att bedöma eftersom indikatorn 
inte går att mäta, men individ och familjeomsorgen har 
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börjat med nya förebyggande insatser. Det ekonomiska 
biståndet har ökat 2019 och kommunen har intensifierat 
arbetet med att få den enskilde till egen försörjning, 
genom ökad samverkan med aktivitetscentrum.

Under 2019 har fler familjer efterfrågat icke bistånds
bedömda stödsamtal med familjeteamet. Det kan vara 
ett tecken på att medborgarna är nöjda med den öppna 
och förebyggande insatsen.

Sedan slutet av 2019 erbjuder kommunen föräldra
utbildningen ABC.

 Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda 
med hemtjänst och särskilt boende
Den samlade bedömningen för hela äldreomsorgen är 
att målet är uppnått.

Inom hemtjänsten nåddes inte målet helt. Det som 
gjorts för att nå målet är framför allt att personal
kontinuiteten förbättrats vilket innebär att antalet 
medarbetare som besöker en äldre är bland de lägsta i 
landet. Verksamheten har även lyft fram vikten av ett 
gott bemötande och bra genomförandeplaner. Andelen 
nöjda brukare har ökat från föregående år. Hemtjänsten 
har mest nöjda brukarna i Äppelbo.

Inom särskilt boende har målet överträffats och 
andelen nöjda brukare har ökat från föregående år. Det 
som bidragit till att nå målet är fungerande boenderåd, 
anhörigträffar, aktiviteter och gemenskap på boendet 
samt medarbetarnas engagemang och ett gott bemö
tande. De flesta nöjda brukarna finns på Söderåsens 
äldreboende.

Inom demensvården har arbetet med stöd av det 
nationella registret BPSD (Beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demens) bidragit till en ökad 
trygghet och kvalitet.

 Deltagarna inom sysselsättnings verksamhet enligt 
socialtjänstlag och LSS är delaktiga i verksamheten
Målet har uppnåtts. Indikatorn mäts genom en enkät 
till deltagarna i aktivitetscentrum. Resultatet har för
bättrats något sedan föregående år.

Det som bidragit till måluppfyllelsen är bland annat 
arbetet med att upprätta genomförandeplaner inom 
aktivitetscentrum, att deltagarna får ökad möjlighet att 
påverka vilka aktiviteter de vill delta i samt ett utvecklat 
individuellt stöd genom coacher. Caféverksamheten 
har blivit en uppskattad och efterfrågad aktivitet. 
Personalen har i samverkan med regionens habilitering 
utbildats inom olika funktionsvariationer.

 Medborgarna har förtroende för kommunens 
myndighetsutövning
Samhällsbyggnad uppnådde i stort sett målet om för
troendet för myndighetsutövningen, men rättsäkerhets
mätningen har inte genomförts 2019.

 Kommunen ger god service och ett gott 
bemötande
God service och gott bemötande mäts genom en service
mätning där en extern part ringer eller mejlar till kom
munen om olika frågor och till olika verksamheter. 
Bedömningen är att kommunen ger en god service och 
ett gott bemötande i telefon, att det tar för lång tid att 
svara på epost men att svarskvaliteten överträffar målet.
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puls höjande pass som morgonpuls och pulspass och i 
ämnet idrott och hälsa.

Simkunnigheten bland elever i åk 3 har ökat från 
förra året. Simhallspersonalen har blivit mer samspelta 
och eleverna har kunnat ta till sig av undervisningen 
på ett bra sätt. Inför nästa år förändras upplägget för 
simskolan och då ändras även indikatorn för målet.

 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar
Boende i området kring ungdomsgården i DalaJärna 
har upplevt det som störande när ungdomsgården haft 
öppet. Byn slöt upp på ett bra sätt då många vuxna 
anmälde sig frivilligt att gå runt i byn de kvällar 
ungdoms gården var öppen, med resultatet att det blev 
mycket lugnare.

Andelen behöriga förskollärare har minskat från 
förra året. Några av dem har börjat arbeta på skolan 
och några har gått till andra kommuner. Återväxten 
ser dock relativt bra ut då kommunen har några 
förskollärarstudenter genom partnersamverkan med 
Högskolan Dalarna men också personer från bygden 
som studerar vid andra högskolor.

 Människors arbetsförmåga, resurser och 
möjligheter till egen försörjning främjas och 
utvecklas
Målet är delvis uppnått då en minskning av försörj
ningsstöd började synas mot slutet av 2019. För att nå 
målet har socialt stöd och omsorg bland annat intensi
fierat stödet till klienter att komma till rätt försörjning. 
Samarbetet mellan individ och familjeomsorgen och 
aktivitetscentrum har ökat 2019 genom att aktivitets

Framtidstro och utveckling
Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019

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

Människors arbetsförmåga, resurser och 

möjligheter till egen försörjning främjas  

och utvecklas

Socialt stöd och omsorg

Ger goda förutsättningar för näringslivet  

att etableras och utvecklas

Samhällsbyggnad

Öka attraktiva boendemiljöer Samhällsbyggnad

Hållbar samhällsutveckling Samhällsbyggnad

Främja föreningsliv och folkhälsa Kommunkansli  

och intern service

Långsiktig hållbarhet Kommunkansli  

och intern service

 Ger elever goda förutsättningar till fortsatt 
arbete och/eller studier
Andelen behöriga lärare är fortsatt låg i kommunen. 
Andelen är relativt god bland de lägsta årskurserna 
och i åk 7–9 men i åk 4–6 är andelen behörig personal 
mycket låg. Lärare har därför flyttats till de skolor där 
behörigheten är låg inför läsåret 19/20. Den skola som 
utmärker sig negativt är Olympicaskolan, där elevernas 
kunskaper inför åk 7 är oroande och andelen behöriga 
lärare är mycket låg i de flesta ämnena.

Satsningen på den arbetsintegrerade utbildningen 
för lärare har gjort att det nu finns en student som läser 
och är aktiv och en student har ett studieuppehåll. 
Förhoppningen är att få ytterligare en student som 
läser den arbetsintegrerade utbildningen, som riktar 
sig till grundlärare åk 4–6.

När det gäller skolans attityder till företagande 
nådde Vansbro goda resultat med plats 17 i Svenskt 
Näringslivs rankning. Aktiva studie och yrkes
vägledare bidrar till goda relationer mellan skola och 
näringsliv.

 Främja föreningsliv och folkhälsa
Föreningslivet har fått samma stöd som tidigare, dels 
genom föreningsbidrag men också genom fritids
checken som delades ut även i år. Det är en mycket 
framgångsrik satsning som möjliggör att fler barn och 
ungdomar kan få delta i en fritidsaktivitet. Tyvärr har 
fritidsbanken lagts i malpåse och det är ovisst om den 
kommer tillbaka.

Skolan gör flera satsningar inom det hälsofräm
jande området genom aktiva raster, strukturerade 
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 Hållbar samhällsutveckling
Samhällsbyggnad nådde inte målen 2019, och kommer 
därför under 2020 att omprioritera arbetsuppgifter med 
fokus på hållbar samhällsutveckling.

 Främja föreningsliv och folkhälsa
Målet att främja föreningsliv och folkhälsa mäts genom 
antalet föreningar som får kommunalt bidrag. Antalet 
har ökat marginellt sedan 2018.

 Långsiktig hållbarhet
Antalet pappersutskrifter fortsatte minska vilket är 
positivt för miljön. Andelen ekologiska livsmedel var 
något lägre än målet på 25 procent. Att öka andelen 
ekologiska livsmedel är svårt eftersom det oftast även 
ökar kostnaderna, i ett läge då livsmedelskostnaderna 
även ökar generellt.

Kommunen måste också öka återvinningen av 
datorer och telefoner som inte längre används i 
verksamheten.

centrum tillhandahåller några platser för de personer 
som ska delta i sysselsättningsaktivitet. Det går dock 
inte att ställa krav på alla klienter som står till arbets
marknadens förfogande att delta i aktivitet då behovet 
är större än tillgången och aktivitetscentrum inte har 
tillräckligt med platser. Flera klienter behöver hjälp 
med att få ersättning från Försäkringskassan och där 
arbetar verksamheten med att stödja personer att få 
fram de läkarintyg som krävs.

Inom aktivitetscentrums verksamhet har f lera 
personer genom extratjänster och arbetslivsinriktat 
stöd gått vidare till anställning.

Under året har verksamheten kunnat erbjuda 
samhällsinformationsutbildning på flera språk genom 
samverkan med DalaWux.

 Ger goda förutsättningar för näringslivet att 
etableras och utvecklas
Samhällsbyggnad nådde delvis målet att ge goda förut
sättningar för näringslivet att etableras och utvecklas.

Näringslivet bedömer att tjänstemännen har en 
positiv attityd till företagande, men tillgången till 
höghastighetsbredband uppnådde inte målen.

 Öka attraktiva boendemiljöer
Samhällsbyggnad nådde delvis målen om attraktiva 
boendemiljöer. Verksamheten har börjat arbeta för att 
enklare kunna följa upp allmänhetens synpunkter på 
verksamheterna, däremot har planen för kommunens 
gatubelysning inte påbörjats än.
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Förvaltningsutveckling
Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019

Vansbro kommun har 
en modern och effektiv 
förvaltning.

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Utbildning, kultur och fritid

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Socialt stöd och omsorg
 

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Kommunkansli  
och intern service

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Digitaliseringen pågår men indikatorerna har inte 
rapporterats i årsredovisningen eftersom mängden 
enheter inte direkt mäter kvaliteten på hur väl digitali
seringsprocessen fortgår. Nya indikatorer är planerade 
till nästa år.

Tillgången till datorer, chromebooks och surf plattor 
ökar i verksamheterna, i åk 6–9 har alla elever sin 
egen chromebook. I lägre åldrar finns en blandning av 
datorer, chromebooks och surfplattor. Den pedago
giska utvecklingen stöds av kommunens IKTpedagog 
(informations och kommunikationsteknik). IKT
pedagogen leder utvecklingen med stöd av rektorer 
samt ett antal förskolepedagoger och lärare. En översyn 
av digital plattform och itstöd är på gång eftersom de 
inte fungerar optimalt. Övergången till GSuite med 
Google Drive och classroom har fungerat bra och 
det är en stor fördel att alla använder samma system i 
både förskolan och grundskolan. Kommunikationen 
till föräldrar behöver utvecklas både när det gäller 
elevernas måluppfyllelse och information om aktuella 
händelser i verksamheterna.

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Målet är uppnått. Det socialt stöd och omsorg gjort för 
att uppnå målet är införandet av fjärrtillsyn nattetid. 
Arbetet startade hösten 2019 och vid årsskiftet hade 
fyra personer tillsyn nattetid via fjärrtillsyn.

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Målet för 2019 var att införa automatiserad lösenords
återställning för att minska den manuella hanteringen, 
men denna automatisering har inte införts.
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Hållbart medarbetarengagemang

 Utbildning, kultur och fritid
Arbete på alla enheter med handlingsplaner utifrån 
resultatet i förra årets HMEenkät har gett bättre 
resultat än 2018. Den del som verksamheten behöver 
fortsätta utveckla är uppföljningen av mål och utvär
deringen av verksamheten. Inom för och grundskola är 
personalen väl förtrogen med målen inom det nationella 
uppdraget men mer osäkra på kommunens mål. I alla 
verksamheter och samverkansforum presenteras stra
tegiska mål, nämndmål, indikatorer och hur de hänger 
ihop med skolans kvalitetsledningssystem.

 Socialt stöd och omsorg
Målet uppnåddes inte. Det samlade resultatet i HME
enkäten 2019 förbättrades något sedan 2018 för förvalt
ningsområdet socialt stöd och omsorg, men resultatet 
varierar mellan olika arbetsplatser. Främst är det 
uppföljningen av verksamhetens mål utifrån resultatet i 
enkäten som behöver utvecklas. Medarbetarna är mest 
nöjda med det stöd de får från sin närmaste chef.

 Samhällsbyggnad
2019 var ett turbulent år med stora ekonomiska utma
ningar med oro och osäkerhet som följd. Trots det så gav 
HMEenkäten en positiv bild av arbetsmiljön. Fokus 

på medarbetarna genom engagemang och delaktighet 
har gett resultat.

Gällande styrningen bedömer samhällsbyggnad att 
arbetet med den strategiska planen behöver förankras 
bättre och att nämndmålen sätts i sitt sammanhang för 
medarbetarna.

 Kommunkansli och intern service
Resultatet i HMEenkäten var ungefär detsamma 
som 2018. Målet för 2019 var att förbättra framför allt 
känne domen om målen för verksamheten. Verksam
heten har haft genomgångar kring mål för verksam
heten men de har inte slagit igenom i resultatet. Nya 
genomgångar och förtydliganden har gjorts inför 2020.

Fungerande samverkansarbete

 Utbildning, kultur och fritid
Samverkan har kommit igång bra på de flesta enheter 
och alla enheter har arbetsplatsträffar där personalen 
arbetar med innehållet. Ett mål har varit att utveckla 
förtroendefulla och tillitsfulla relationer mellan medar
betare och mellan skolledning och medarbetare. Några 
enheter har bildat lokala samverkansgrupper, Esam, för 
att utöka forumen för dialog. Uppföljningen av HME
enkäten har fungerat bra.

Medarbetare
Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019

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

Hållbart medarbetarengagemang Utbildning, kultur och fritid
 

Fungerande samverkansarbete Utbildning, kultur och fritid
 

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Utbildning, kultur och fritid

Hållbart medarbetarengagemang Socialt stöd och omsorg

Fungerande samverkansarbete Socialt stöd och omsorg

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Socialt stöd och omsorg

Hållbart medarbetarengagemang Samhällsbyggnad
 

Fungerande samverkansarbete Samhällsbyggnad
 

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Samhällsbyggnad
 

Hållbart medarbetarengagemang Kommunkansli 
och intern service

Fungerande samverkansarbete Kommunkansli  
och intern service

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Kommunkansli  
och intern service
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 Socialt stöd och omsorg
Medarbetarna tycker i hög grad att arbetet känns 
meningsfullt och vet vad som förväntas av dem i arbetet. 
Medarbetarna tycker även i ganska hög grad att när
maste chef visar förtroende för mig som medarbetare, 
att närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar 
i mitt arbete och att man är insatt i arbetsplatsens mål.

Medarbetarna tycker i mindre grad att de lär nytt och 
utvecklas i sitt dagliga arbete, att närmaste chef visar 
uppskattning för medarbetarens arbetsinsatser och ser 
fram emot att gå till arbetet.

Medarbetarna tycker i låg grad att arbetsplatsens mål 
följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Medarbetarna behöver bli mer involverade i verk
samhetens mål och uppföljning. De insatser som gjorts 
är bland annat införandet av Stratsys. Chefer inom för
valtningsområdet har inlett ett arbete med att förtydliga 
innehåll och syfte med arbetsplatsträffar. En bidragande 
orsak till resultatet kan även vara flera chefsbyten samt 
periodvisa vakanta chefstjänster under året.

 Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad har jobbat med regelbundna arbets
platsträffar och facklig samverkansgrupp, och har även 
hållit informationsmöten varje månad.

 Kommunkansli och intern service
Resultatet i HMEenkäten var ungefär detsamma 
som 2018. Målet för 2019 var att förbättra framför allt 
känne domen om verksamhetens mål. Verksamheten har 
haft genomgångar kring målen men de har inte slagit 
igenom i resultatet. Nya genomgångar och förtydlig
anden har gjorts inför 2020.

Verksamheten bidrar till  
en låg sjukfrånvaro

 Utbildning, kultur och fritid
Sjukfrånvaron varierar mellan enheterna. Flera 
långtidssjuka har ökat snittet och en del av långtids
sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade. Däremot 
finns en hel del korttidsfrånvaro som är kopplad till 
arbetet. Då viktiga stödfunktioner har saknats har 
flera medarbetare känt sig otillräckliga vilket lett till 
några sjukskrivningar. Arbetet med barn som är extra 
utmanande och är i behov av särskilt stöd skapar stress
siga situationer för personalen och bidrar också till 
sjukskrivningar.

Några felaktiga registreringar hos lönefunktionen har 
ökat sjuktalet felaktigt på någon enhet.

Oro i samband med omorganisation och inför hur 
framtiden ska bli har i några fall bidragit till sjukskrivning 
eller svårigheter att komma tillbaka till arbetet.

 Socialt stöd och omsorg
Målet är inte uppnått för hela förvaltningsområdet. 
Resultatet varierar kraftigt mellan olika verksamheter. 
Sjukfrånvaron ökade inom flera verksamheter 2019 och 
det är främst äldreomsorgen som står för ökningen. 
Ökningen av både korttidssjukfrånvaro och långtids
sjukfrånvaro inom äldreomsorg beror bland annat på 
stress och ökad arbetsbelastning. Bidragande orsaker 
var vikariebrist som lett till ökad belastning för ordi
narie personal samt hög personalomsättning. Andelen 
långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade 
har ökat.

De åtgärder som gjorts för att minska sjukfrånvaron 
är starten av projektet Bemanningsekonomi, fortsatt 
utveckling och samverkan med bemanningsfunktionen 
och utbildningar i arbetsmiljöarbete för chefer och 
skyddsombud. Chefer deltar aktivt i rehabprocessen 
med tidig kontakt med medarbetaren redan dag tre. På 
arbetsplatserna poängteras vikten av att tidigt signalera 
eventuella risker för ohälsa, både vad gäller den fysiska, 
psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.

 Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad har jobbat med ökad chefnärvaro och 
har skapat engagemang och delaktighet som har lett 
till bättre samspel mellan chefer och medarbetare. För
hoppningen är att det ska leda till en bättre arbetsmiljö.

 Kommunkansli och intern service
Sjukfrånvaron ökade 2019 beroende på flera långtids
sjukskrivningar, vissa arbetsrelaterade och andra inte. 
Rehabiliteringsarbete pågår.
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Ekonomi – finansiella mål
Strategiska mål Nämndmål 2019

Vansbro kommun har en 
hållbar ekonomi.

Politiska beslut stödjer en hållbar ekonomi

Har en långsiktig ekonomisk planering

Har ett överskott på 1 procent 2019

 Målet är inte uppnått. Under året har kommun
styrelsen främst fokuserat på åtgärdsplan och ekonomi 
i balans. Kommunen har fattat flera beslut kopplade till 
åtgärdsplanen men på grund av de stora underskotten 
inom framför allt individ och familjeomsorgen och 
underskotten för Västerdalarnas utbildningsförbund 
som finns sedan tidigare och måste återställas, har det 
varit omöjligt att fatta alla beslut som krävs för att få 
en balans i ekonomin 2019.

Under året sålde kommunen bioenergianläggningen 
med en reaförlust på 16 mkr. Detta underskott betraktas 
som synnerliga skäl och är bokfört som extraordinär 
kostnad. Försäljningen minskar kommunens risk att 
behöva investera i en anläggning som inte är kärn
verk samhet.

 Målet är inte uppnått. Innan de stora under skotten 
uppstod hade kommunen inlett ett arbete för att ha en 
långsiktig planering. En långsiktig finansiell analys har 
tagits fram som en grund för planeringen. Eftersom 
fokus 2019 har varit att göra så mycket som möjligt för 
att minska underskotten har den långsiktiga plane
ringen fått stå tillbaka. 

 Målet är inte uppnått. Underskottet uppgick till 4,6 
procent exklusive den extraordinära kostnaden för rea
förlusten vid försäljningen av bioenergianläggningen. 
Av tidigare års upparbetade resultatutjämningsreserv 
finns inget kvar, vilket gör att hela resultatet exklusive 
den extraordinära kostnaden ska återställas inom sex år.
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Vart gick skattepengarna?

Härifrån fick kommunen sina pengar 2019
76 % Skatter och generella statsbidrag

10 % Riktade statsbidrag

14 % Avgifter och ersättningar som kommunen får för den 

service kommunen erbjuder

Och 100 kronor i skatt till kommunen  
användes under 2019 så här

0,35 kr Kommunfullmäktige

0,66 kr Kommunstyrelsen

20,83 kr Utbildning, kultur och fritid

42,00 kr Socialt stöd och omsorg

3,33 kr Samhällsbyggnad

18,93 kr Kommunkansli och intern service

0,85 kr Kollektivtrafik

2,13 kr Brandkåren Norra Dalarna

10,79 kr Västerdalarnas utbildningsförbund

0,12 kr Revisorer

100,00 kr

Nettokostnad per invånare (kr)
  

548 krKollektivtra�k

1 382 krBrandkåren Norra Dalarna

2 155 krSamhällsbyggnad

6 990 krVästerdalarnas utbildningsförbund

12 262 krKommunkansli och intern service

13 492 krUtbildning, kultur och fritid

27 200 krSocialt stöd och omsorg

88 krRevisorer

227 krKommunfullmäktige, jävsnämnd, 
överförmyndare, valnämnd 

424 krKommunstyrelsen
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Översikt över verksamhetens  
utveckling
Finansiella nyckeltal
(tkr om inget annat anges) 2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare 31 december 6 715  6 884  6 836  6 807  6 805 

 

Årets resultat  8 960  6 877 – 3 617 – 13 507 – 35 507 

Att återställa enligt balanskravet  3 674  9 395  28 838 

Nettokostnad i procent av skatteintäkter 98 % 98 % 101 % 104 % 97 %

Nettokostnad i procent av skatteintäkter exklusive 

Bäckaskog – – – – 105   %

Verksamhetens nettokostnader – 368 765 – 392 974 – 412 454 – 423 547 – 406 412 

Skatteintäkter  377 594  399 513  407 999  407 936  417 355 

Investeringar  10 529  20 118  25 663  31 532  33 694 

Finansiella kostnader – 5 154 – 5 274 – 2 200 – 1 842 – 33 378 

Finansiella intäkter  5 285  5 612  3 038  3 946  2 992 

Omsättningstillgångar per invånare  19  36  14  13  23 

Likvida medel  79 792  185 860  53 348  42 205  117 481 

Anläggningstillgångar per invånare  54  53  59  61  48 

Totala tillgångar per invånare  74  89  74  74  70 

Låneskuld  25 000  145 000  145 000  145 000  145 000 

Låneskuld per invånare  4  21  21  21  21 

Eget kapital per invånare  33  33  33  31  26 

Soliditet i procent  45  37  45  42  37 

Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande  9  11  14  12  8 

 

Antal årsarbetare  610  620  606  573  565 

Frisktal i procent 95 94 93 93 92

Hållbart medarbetarengagemang (HME), index  74  74  75 

Skattesats
2015 2016 2017 2018 2019

 Vansbro kommun  22,77  22,77  22,77  22,30  22,30 

 Landstinget/Region Dalarna  11,16  11,16  11,16  11,63  11,63 

 Begravningsavgift  0,35  0,35  0,35  0,35  0,35 

 Avgift till Svenska kyrkan  1,28  1,28  1,28  1,28  1,28 

 Summa inklusive kyrkoavgift  35,56  35,56  35,56  35,56  35,56 

 Summa exklusive kyrkoavgift  34,28  34,28  34,28  34,28  34,28 

Mandatfördelning
 2015–2018  2019–2022 

Majoritet   

Centerpartiet 11 8

Kristdemokraterna 3 4

Moderata samlingspartiet 1 3

Landsbygdspartiet oberoende 3 3

Folkpartiet/Liberalerna 1 0

 16  18 

 2015–2018  2019–2022 

Opposition   

Socialdemokraterna  10  8 

Vänsterpartiet  2  2 

Kommunpartiet  2  2 

Sverigedemokraterna  1  1 

 15  13 
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Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige
31 ledamöter

Revision

Valnämnd

Överförmyndare

Jävsnämnd
5 ledamöter/5 ersättare

Tillfälliga beredningar

Tillfälliga beredningar

Demokrati beredningen

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Vansbro kommun en 
alternativ politisk organisation, vilket innebär att 
det bara finns den obligatoriska valnämnden och en 
jävsnämnd förutom kommunstyrelsen som ansvarar 
för alla verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen
11 ledamöter/11 ersättare

Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Hälso- och sjukvård
Sysselsättningsåtgärder
Integration

Socialt stöd och omsorg

Kommunstyrelsen har fyra utskott:
• Leva och bo 
• Utbildning och arbete 
• Omsorg
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Samhällsbyggnad

För- och grundskola
Fritidsgård
Simhall och gym
Bibliotek och kultur

Utbildning, kultur och fritid

Näringsliv, utveckling, 
föreningsbidrag
Turism
Kommunkansli
Fastighetsförvaltning
Lokalvård
Vaktmästeri
Kost

Kommunkansli och intern service

Vansbro teknik AB
100 %

Västerdalarnas 
utbildningsförbund

ca 40 %

Dala Vatten och 
Avfall AB

25 %

Brandkåren 
 Norra Dalarna

20 %

Stiftelsen
Vansbrohem

100 %

Kommunförvaltningens organisation
Förvaltningsorganisationen består av fyra förvalt-
ningsområden: socialt stöd och omsorg, utbildning, 
kultur och fritid, samhällsbyggnad och kommunkansli 
och intern service.
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

SKR:s prognoser har sedan 2017 utgått från att hög-
konjunkturen skulle kulminera 2018. 2019 började 
konjunkturen försvagas, men än har Sverige inte nått 
lågkonjunktur även om vi passerat toppen. Konjunk-
turen försvagas under 2020. Trots en sänkning av 
BNP-tillväxten från 2,3 procent 2018 till 1,2 procent 
2019 bedömer SKR att Sverige än så länge har ett hyf-
sat starkt konjunkturläge. Att konjunkturen bedöms 
vara ganska stabil beror på att kapacitetsutnyttjandet 
i industrin var mycket högt tredje kvartalet 2019. Men 
fortsätter den försvagning som började för ett år sedan 
kommer konjunkturen att bedömas som lågkonjunktur. 

Sverige har de senaste åren gynnats av en stark 
export, bland annat tack vare kronans försvagning. 
Världskonjunkturen har dock börjat vika, påverkad av 
faktorer som brexit och handelskrig. Brexit ledde dock 
inte till några stora konsekvenser på den europeiska 
ekonomin och Fas 1-avtalet mellan USA och Kina kan 
möjliggöra en viss förbättring i relationerna länderna 
emellan. Det kan ingjuta optimism för framtiden trots 
att BNP-tillväxten i världen väntas minska kommande 
år. Många oklarheter återstår dock för dessa två fakto-
rer. Spridningen av corona-viruset har gett mycket stora 
ekonomiska effekter och kommer att fortsätta påverka 
den globala och lokala ekonomin framöver. OECD 
skriver ner den globala BNP-tillväxten med en halv 
procentenhet till 2,4 procent, den lägsta tillväxttakten 
sedan finanskrisen 2008–2009. Det var dock i början 
av corona-virusets spridning, effekterna av viruset 
har ökat sedan dess och världens ekonomi kommer att 
påverkas väldigt mycket. 

Arbetsmarknaden var än så länge stark vid årsskiftet 
trots att den förstärkning som pågått i flera år bröts 
för 1,5 år sedan. Vid utgången av 2019 uppgick arbets-
lösheten till 6,8 procent och i februari 2020 var den 
7,2 procent. Den svaga produktionstillväxten väntas 
medföra en gradvis svagare arbetsmarknad, och 2020 
väntas antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta 
minska något. De varsel och permitteringar som görs 
i corona-krisens spår kommer att minska antalet 
arbetade timmar ännu mer. Även löneökningstakten 
är nedreviderad för 2020. Det gör att den reella skatte-
underlagstillväxten för 2020–2021 faller till den lägsta 
ökningstakten på tio år. 

Vansbros geografiska läge gör att det är långt till 
andra arbetsmarknader. Kommunen är den enda 
i länet som är en egen arbetsmarknad med minst 
inpendling över kommungränsen. Det gör att det lokala 
näringslivet fungerar bra eftersom kommunen inte som 
andra kommuner kan förlita sig på grannkommuners 
arbetsmarknad. 

2006 hamnade kommunen på plats 274 i Svenskt 
Näringslivs rankning av företagsklimatet. Kommunen 
påbörjade då ett gemensamt arbete med näringslivet 
för att göra Vansbro till en attraktiv kommun att starta 
och driva företag i. Successivt började företagsklimatet 
förbättras och från plats 274 har kommunen nu klättrat 
till plats 49 i Sverige, vilket är högst i länet. Åren 
2008–2018 har jobben ökat med 255 inom det privata 
näringslivet i Vansbro. 2019 utarbetade kommunen en 
ny näringslivsstrategi som ska möta utmaningarna vad 
gäller bland annat kompetensförsörjning, bostäder och 
bredbandsutbyggnad. Under året beviljade kommunen 
tre bygglov för fritidsboende och en villa färdigställ-
des. 2016 var fibertillgången i kommunen 40 procent 
och 2018  51 procent. Målet är 90 procent och en ny 
fiberstrategi beslutas i juni av fullmäktige. Den senaste 
fibertillgångsmätningen 2018 visade att 51 procent hade 
tillgång till uppkoppling med 100 Mbit/s i kommunen. 

Efter beslut i fullmäktige har kommunen under 
2019 arbetat fram en åtgärdsplan för att återställa 
kommunens upparbetade underskott från tidigare år. 
Planen består av ett antal åtgärder som förvaltningen 
ska genomföra där vissa åtgärder kräver politiska 
beslut och andra inte. Hur dessa åtgärder framskrider 
ska förvaltningen återrapportera till kommunstyrelsen 
varje kvartal. 

Befolkning
Befolkningen i Vansbro kommun minskade något 
2019, från 6 807 till 6 805 (–0,03 procent). I länet ökade 
däremot befolkningen med 0,27 procent (775 personer) 
och i riket med 0,95 procent (97 404 personer). Även 
om befolkningen fortsätter att minska ser utvecklingen 
lite ljusare ut. Kommunen hade även 2019 ett negativt 
födelseöverskott (färre födda än avlidna) men antalet 
inflyttade översteg antalet utflyttade med 25 personer. 
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Kommunen har nu lika många invånare som för tio 
år sedan. 

Befolkningsutveckling Vansbro kommun 

Under året föddes 64 barn medan 91 invånare avled. 
För de senaste tio åren uppgår födelsenettot till –338. 
Under samma period har flyttnettot uppgått till 246 
personer, fler personer har flyttat till Vansbro än från. 
Andelen utrikesfödda var vid årets slut 586 personer, 
vilket är 8,6 procent av folkmängden. 

In- och utrikes Inrikes Utrikes Summa

Inflyttade 231 88 319

Utflyttade 288 6 294

Befolkning åldersfördelning

Tabellen ovan visar befolkningen uppdelad på olika 
åldersgrupper de senaste tre åren i Vansbro. Trenden 
är att antalet unga under 18 minskar, liksom antalet 
barn i förskoleålder. Befolkningen i åldrarna 18–44 
ökade 2019. Gruppen 80+ ökade också och andelen 
ålderspensionärer i kommunen var vid årets slut 27,1 
procent, i länet 24,7 procent och 20,4 procent i riket.
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Känslighetsanalys
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 1 308

Förändrat invånarantal med 100 5 724

Löneförändring med 1 %, inklusive PO 2 937

Förändrad upplåning med 10 mkr 56

10 heltidstjänster 4 753

Pensioner
Kommunens pensionsåtaganden visas i tabellen nedan.

(tkr) 2016 2017 2018 2019

Individuella delen 

inklusive löneskatt 12 547 13 225 11 924 10 816

Avsättning pensioner 

inklusive löneskatt 25 254 26 132 26 501 29 930

Ansvarsförbindelser 

inklusive löneskatt 162 930 156 966 149 865 139 679

Visstidspension till 

förtroendevalda, 

ansvarsförbindelse 521 373 174  60

Totala 

pensionsförpliktelser 

inklusive löneskatt 201 252 196 696 188 464 180 485
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Händelser av väsentlig betydelse
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Bioenergianläggningen har Vansbro kommun tidigare 
hyrt från Nordisk Renting via en finansiell leasing. 
Under 2017 utnyttjade kommunen en option för köp 
och kommunen finansierade därefter anläggningen 
med banklån. Kommunen har hyrt ut anläggningen till 
Solör Bioenergi Västerdala AB (före detta Rindi Energi 
AB). För 2012 och 2013 beviljades dåvarande Rindi 
ett anstånd med hyra och Rindi återbetalar anståndet 
under en tioårsperiod, huvuddelen av intäkten avser den 
pågående återbetalningen. Intäkten 2019 var 1,5 mkr.

År 2019 sålde kommunen bioenergianläggningen 
till Solör Bioenergi Västerdala AB och intäkten för 
återbetalningen avser därför inte hela året, därför blev 
det ett underskott mot budget. Bioenergianläggningen 
såldes med en reaförlust på 16,4 mkr, som redovisas 
som extraordinär post. 

I oktober 2018 slutade den dåvarande kommunchefen 
och en ny rekryterades och tillträdde den 1 juli 2019. 
Den nya kommunchefen var tidigare ekonomichef och 
kommunen rekryterade en ny ekonomichef hösten 2019. 

Under 2019 övertogs fastigheten Vansbro Saltvik 
23:1, kallad Bäckaskog, av Vansbro kommun från 
Vansbroviken KB som också ägdes av Vansbro kom
mun. Köpeskillingen var 1 kr 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 netto
kostnaderna ingår.

Under året har förberedelser pågått för att avveckla 
Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF). Det är ett 
kommunalförbund bildat av MalungSälens och Vans
bro kommuner för gymnasie och vuxenutbildning. 
Kommunerna beslutade i januari 2019 att likvidera 
förbundet och påbörjade en verksamhetsövergång till 
respektive ägarkommun. Kostnaden för kommunens 
del uppgick till 47,6 mkr 2019. Det var 7,1 mkr mer 
än budgeterat vilket bidrog till kommunens negativa 
resultat. 

Under året startades kommunalförbundet Brand
kåren Norra Dalarna. Förbundet ansvarar för rädd
ningstjänsten i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 
Älvdalens kommuner. Verksamheten finansieras av 
medlems bidrag från ägarkommunerna. 

Kommunen har tagit fram en ny näringslivsstrategi 
under året. Orsaken är att kommunen står inför utma
ningar där bland annat kompetensförsörjning, bostäder 
och bredbandsutbyggnad kräver ett bredare anslag 
och större samarbete inom och utanför förvaltningen. 
Därför behövs en ny näringslivsstrategi och kommunen 
flyttade även över näringslivsutvecklingen från den 
ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan till den 
centrala förvaltningen vid årsskiftet 2019–2020.

Andra större händelser var två pågående investe
ringsprojekt, dels invallningen som är ett översväm
ningsskydd i form av en jordvall, dels utbyggnaden 
av fiber. Mer information om dessa projekt finns i 
investeringsredovisningen. 

Under året invigdes aktivitetsparken i Vansbro, en 
lek och aktivitetspark för alla åldrar. Inför sommaren 
meddelade Vansbrosimningen att de inte kunde driva 
Plasket (en utomhusbassäng i Vansbro), men med 
mycket kort framförhållning och gemensamma insatser 
lyckades kommunen hålla bassängen öppen. I Vansbro 
finns ingen naturlig badplats för de som inte är sim
kunniga och därför var detta en viktig fråga.

I september invigdes en ny sträckning av E16, mellan 
Hulån och Vansbro. Den nya sträckningen är viktig för 
att transporter genom kommunen ska ske säkrare och 
snabbare. I samband med den nya vägsträckningen 
byggdes även en ny rondell som smyckades med ett 
nytt landmärke: en 6,5 meter hög skulptur som pryder 
rondellen vid den östra infarten till Vansbro. Skulp
turen är gestaltad utifrån ett ursprungligt förslag som 
sjätteklassarna Josef Lundkvist och Jonatan Eriksson 
ritade för tre år sedan.
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

Vansbro kommun beslutade om nuvarande styr
modell 2016. I samband med införandet av lednings
informations systemet 2018 gjorde kommunen några 
justeringar för att tydliggöra den röda tråden.

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 och tar 
sin utgångspunkt i resultatet från bokslutet föregående 
år. Kommunfullmäktige beslutar om den strategiska 
planen i september varje år. 

Utifrån den strategiska planen utarbetar kommun
styrelsen en nämndplan för de olika verksamheterna. 
Nämndplanen ska innehålla nämndmål, omvärlds
analys, budget för kommande år och en beskrivning 
av planerade investeringar.

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

Kommunfullmäktige är kommunens högsta be 
slutande 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 vilka övergripande mål som gäller för kommun
styrelsens och nämndernas verksamheter och hur 
mycket dessa får kosta, samt kontrollera att nämnderna 
följer uppsatta mål.

Kommunfullmäktige styr genom att fastställa några 
få övergripande mål, strategiska mål, som visar i vilken 
riktning verksamheten ska utvecklas.

Kommunfullmäktige kan även styra i enskilda frågor 
genom uppdrag som tydliggörs genom direktiv.

För att kommunfullmäktiges strategiska mål ska 
bli styrande i praktiken måste de kunna följas upp. 
Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål 
redovisas i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunstyrelsens roll tydliggörs i kommunallagen 
(KL) kapitel 6. Där framgår bland annat följande:
• Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 

kommunens eller landstingets 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 skall 
kunna fullgöra sina uppgifter.

• Ha hand om den ekonomiska förvaltningen.

Enligt Vansbro kommuns organisation ansvarar kom
mun styrelsen för all verksamhet förutom då kommun
styrelsen är i jäv med sig själv. Uppstår jäv hanteras dessa 
frågor istället av en jävsnämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar för den politiska styr
ningen av verksamheten i vardagen. Kommunstyrelsens 
uppdrag från kommunfullmäktige regleras i kommun
styrelsens reglemente.

Kommunstyrelsens uppgift är att utifrån de strateg
iska mål som kommunfullmäktige beslutat, se till att 
verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. För 
att kommunstyrelsen ska kunna styra förvaltningen 
krävs att kommunstyrelsen beslutar om egna mål, 
nämndmål. Kommunstyrelsens mål ska bidra till 
att kommunfullmäktiges mål kan uppnås inom den 
beslutade budgeten. Kommunstyrelsens styrning av 
verksamheterna redovisas i nämndplaner.
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För att kommunstyrelsens verksamhetsmål ska bli 
styrande i praktiken måste de kunna följas upp. Upp
följning av kommunstyrelsens nämndplaner redovisas 
i samband med delårsrapport och årsredovisning i en 
särskild redovisning till kommunstyrelsen.

Förvaltningens uppgift är att utifrån kommun
styrelsens nämndplaner utarbeta aktiviteter för res
pektive enhet. 

I början av mars, i samband med bokslutet, gör 
kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen 
verksamhetsgenomgångar med syfte att analysera mål 
och resultat för föregående år. I samband med verk
samhetsgenomgången startar även arbetet med nästa 
års strategiska plan och nämndplaner.

Under perioden mars–april ansvarar förvaltningen 
för att utarbeta förslag till strategisk plan.

I början av maj överlämnar kommunlednings gruppen 
sitt förslag till strategisk plan till kommunstyrelsen. 
Överläggningar i de politiska partierna sker under maj.

Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen 
i maj.

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

Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplaner 
i september–oktober.

I samband med att delårsrapporten beslutas i 
kommunfullmäktige i november gör kommunen en 
omvärldsspaning som ska ligga till grund för kommande 
strategisk plan.

Uppföljningar av verksamheten i form av månads
rapporter utarbetas per den sista februari, mars, maj, 
september, oktober och november. Prognos för helåret 
utarbetas per  den sista april och augusti. Prognosen 
ska innehålla en ekonomisk uppföljning för året för 
drift och investeringsbudget, uppföljning av viktiga 
mått för verksamheten samt en analys av eventuella 
avvikelser. Delårsrapporten avser januari till och med 
augusti och i delårsrapporten görs även uppföljning av 
målen. Årsredovisningen är en översikt över kommu
nens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet 
det senaste året. Den redovisar både kommunens egen 
verksamhet och verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag, förbund och i stiftelseform.

Intern kontroll
Intern kontroll är en viktig del av ekonomi och verk
samhetsstyrningen 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 
väsentlighets analyser och utifrån dessa bedömer och 
prioriterar kommunen kontrollernas omfattning och 
utformning. Kommunstyrelsen ska sammanställa de 
processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska 
ur dessa perspektiv:
• Omvärldsrisker
• Finansiella risker
• Efterlevnad av lagar och föreskrifter
• Itrelaterade risker
• Verksamhetsrisker

Varje år i samband med bokslutsöverläggningen i mars ska 
kommunen ta fram handlingsplaner för intern kontroll 
och i samband med årsredovisningen respektive år följa 
upp internkontrollen.  

Under 2020 påbörjar kommunen en uppdatering av 
styrmodellen.
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God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning

Årets resultat

Som framgår i diagrammet ovan har kommunen de 
senaste tre åren redovisat negativa resultat. Totalt över 
den senaste tioårsperioden har dock kommunen totalt 
sett haft ett positivt resultat på 9,4 mkr, inklusive den 
extraordinära kostnaden för försäljningen av bioenergi
anläggningen.
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2019 års resultat
Kommunen redovisade för 2019 ett negativt resultat 
på 35,5 mkr. Underskottet mot budget var 39,6 mkr 
eftersom kommunen budgeterat med ett överskott 
på 4,1 mkr. I årets resultat finns en extraordinär post 
för försäljning av bioenergianläggningen, som gett en 
reaförlust som försämrat resultatet med 16,1 mkr. Utan 
den hade resultatet varit –19,4 mkr. 

Kommunens nettokostnader var 406 mkr, en minsk
ning med 17 mkr eller 4 procent från 2018. Om man 
bortser från gåvointäkten för Bäckaskog (beskriven 
i analysen av resultaträkningen) blir verksamhetens 
nettokostnad 437,5 mkr, en ökning med 14 mkr eller 
3,3 procent jämfört med 2018. 
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Förvaltningsområde (tkr) Budget 
2019

Utfall 
2019

Avvikelse

Utbildning, kultur och fritid – 90 127    – 91 810    – 1 683    

Socialt stöd och omsorg – 162 269    – 185 094    – 22 825    

Samhällsbyggnad – 14 767    – 14 665    102    

Kommunkansli och  

intern service – 81 358    – 82 312    – 954    

Summa   – 25 360    

Driftverksamheterna lämnade ett underskott på 
25,4 mkr. Den största avvikelsen uppstod inom socialt 
stöd och omsorg och verksamheterna individ och 
familje omsorg (IFO) och funktionshinderomsorgen. 
Underskottet för IFO uppgick till 17,5 mkr där anled
ningen är höga kostnader för placerade barn, ungdomar 
och vuxna missbrukare. Kostnaden för ekonomiskt 
bistånd har också ökat på grund av att flera personer 
gått ur etableringen och ännu inte klarar sin egen för
sörjning. Kostnaden för inhyrda konsulter inom för
valtningen har varit hög under året men vid årsskiftet 
var nästan alla tjänster tillsatta. 

Funktionshindersomsorgen lämnade ett underskott 
mot budget på 6,2 mkr som beror på högre kostnader 
än budgeterat för det nya gruppboendet Spiken och 
att kostnaderna ökat för nytillkomna ärenden som 
rör elevhemsboende enligt LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) på annan ort 
och personlig assistans. Den ökade kostnaden inom 
funktionshinderomsorgen beräknas ge lägre kostnader 
i utjämningssystemet 2021.

 Utbildning, kultur och fritids underskott beror till 
största delen på ökade personalkostnader i för och 
grundskolan för bland annat resurser till barn och klas
ser med stort stödbehov. Samhällsbyggnads överskott 
beror på lägre kostnader för bostadsanpassning och 
snöröjning än budgeterat, dock dämpades överskottet 
av ett underskott inom bredbandsverksamheten. Under
skottet för kommunkansli och intern service förklaras 
främst av konsultkostnader för försäljningen av bio
energianläggningen, kostnader för telefoni upphandling 
samt ökade kostnader för företagshälsovård.

Tabellen visar bara kommunens förvaltnings
områden. Utöver dessa finns andra verksamheter som 
påverkar resultatet. Finansieringen redovisade ett 
underskott på 1,4 mkr. Den största avvikande posten 
är reaförlusten på 16,1 mkr för försäljningen av bioen
ergianläggningen, men det finns positiva poster som 
minskar påverkan, bland annat schablonersättningar 
från Migrationsverket som inte fördelats till verksamhe
terna, mindre löneökningarna än budgeterat och högre 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning än 
budgeterat.

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) är 
avvecklat och verksamheten har förts över till respek
tive ägarkommun från 2020. Underskottet på 7,1 mkr 

mot budget var något mindre än fjolårets underskott på 
8,4 mkr för Vansbros del. Poster som påverkat resultatet 
positivt är kollektivtrafiken som lämnade ett mindre 
överskott mot budget och markförvaltning som lämnat 
ett överskott mot budget tack vare skogsavverkning.

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 
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.

Kommunens nettokostnader har sedan 2013 ökat 
mer än intäkterna från skatte och utjämningssystemet. 
Anledningen är verksamheternas ökade kostnader som 
beskrivs ovan. Under 2019 ökade nettokostnaderna med 
3,3 procent (exklusive Bäckaskog) och intäkterna ökade 
med 2,3 procent. I längden är detta ingen hållbar situa
tion då kommunens eget kapital minskar. Soliditeten 
(inklusive pensionsåtaganden) minskade från 12 till 8 
procent vilket gör att kommunens finansiella handlings
utrymme i framtiden blir begränsat. 

Årets negativa resultat medför att kommunen inte kan 
finansiera investeringarna med egna medel. Självfinan
sieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som 
kommunen betalat med egna pengar. 100 procent betyder 
att investeringarna finansierats med årets överskott och 
kostnaden för avskrivningar. Självfinansieringsgraden 
för 2019 var –150 procent och de senaste fem åren uppgår 
den till totalt 60 procent. För att vända utvecklingen och 
nå en god framtida drift av kommunen och finansiera 
investeringar med egna medel är det avgörande att kom
munen lyckas förbättra sitt resultat. 
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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 konjunkturvariatio
ner för att ge jämnare ekonomiska förutsättningar för 
de verksamheter kommunen bedriver.

Enligt regelverket beslutar kommunfullmäktige 
vilka regler som gäller i den enskilda kommunen och 
enligt Vansbro kommuns regelverk kan medel från 
resultatutjämningsreserv användas då kommunens 
balanskravsjusterade resultat är negativt. Kommunen 
får maximalt använda det belopp som finns i resultat
utjämningsfonden.

Det som fanns avsatt i resultatutjämningsreserven 
använde kommunen 2018 för att täcka en del av 
underskottet. År 2019 fanns inga medel kvar i resultat
utjämningsreserven.

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Ingående värde 0 4 904 7 786 7 786 0

Reservering till resultatutjämningsreserv 4 904 2 882       –       –      –

Disponering av resultatutjämningsreserv       –       – – 7 786 –

Utgående värde 4 904 7 786 7 786 0 0

2015 2016 2017 2018 2019
Verksamhetens nettokostnader, tkr 368 765 392 974 412 454 423 547 406 412

Förändring, % 3 7 5 3 – 4

Skatteintäkter 1, tkr 377 594 399 513 407 999 407 936 417 355

Förändring, % 3 6 2 0 2

Nettokostnader genom skatteintäkter 1, % 98 98 101 104 97

Nettokostnader genom skatteintäkter 1, % exklusive Bäckaskog – – – – 105

Finansnetto, tkr 131 338 838 2 104 – 30 386

Nettokostnadsandel 2, % 98 98 101 103 105

1 Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsavgifter.
2 Med nettokostnadsandel avses nettokostnader och finansnetto i förhållande till skatteintäkter inklusive generella statsbidrag, 
utjämningsbidrag och fastighetsavgifter.

Resultaträkning
Under 2019 övertog Vansbro kommun fastigheten Vans
bro 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. Detta påverkar inte kommunens 
resultat men det påverkar nettokostnaderna och de 
nyckeltal där nettokostnaderna ingår. Därför redo
visas nyckeltalen nedan både inklusive och exklusive 
gåvointäkten.

Verksamhetens nettokostnader var 406,4 mkr, en 
minskning med 17,1 mkr från 2018. Om man bortser 
från gåvointäkten blir verksamhetens nettokostnad 
437,5 mkr, en ökning med 14 mkr jämfört med 2018.

Skatteintäkterna, inklusive generella statsbidrag, 
utjämningsbidrag och fastighetsavgifter, var 417,4 mkr, 
en ökning med 9,4 mkr jämfört med 2018. Skatte
intäkterna stod för 286,5 mkr och generella statsbidrag, 
utjämningsbidrag och fastighetsavgifter för 130,8 mkr. 

Tillsammans utgjorde dessa intäkter 76 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. Nettokostna
dernas andel av skatteintäkterna, inklusive generella 
statsbidrag, utjämningsbidrag och fastighetsavgifter, 
var 97,4 procent, vilket var en förbättring med 6,4 
procentenheter mot 2018. Om gåvointäkten räknas 
bort blir nettokostnadernas andel 104,8 procent, en 
ökning med 1 procentenhet från 2018. Inkluderar man 
finansnettot blev nettokostnadsandelen 104,7 procent. 
Nettokostnaderna var alltså 4,7 procentenheter högre 
än intäkterna. I verksamhetens nettokostnader ingick 
avskrivningar med 15,8 mkr.

Kommunen betalar hela den individuella delen i 
det kommunala tilläggspensionsavtalet. Kostnaden 
för intjänade pensioner 2019 var 11,4 mkr inklusive 
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löneskatt. Pensioner som utbetalades via KPA uppgick 
till 10,7 mkr inklusive skatt. Avsättningar för pensions
kostnader ökade med 3,4 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 –30 386 tkr (drygt 30 miljoner) 
inklusive kostnaden för att avveckla Vansbroviken KB 
som motsvaras av en intäkt i verksamhetens nettokost
nader. Bortsett från den kostnaden blir finansnettot 
+725 tkr. Kommunens lån uppgick till 145 mkr. Ränte  
kostnaderna på lån hos Kommuninvest var 1,2 mkr. 
Räntan på pensionsavsättningar uppgick till 1,5 mkr.

Balansräkning
Omräkning av ingående balanser
Biobränsleanläggningen skulle från och med 2017 ha 
redovisats som anläggningstillgång men har redovisats 
som finansiell tillgång. Det har rättats 2019 och till 
följd av det har ingående balanser för aktuella konton 
räknats om. Rättelsen påverkar varken tidigare års 
resultat eller eget kapital. Balansräkningens nyckeltal 
och jämförelsetal för tidigare 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 92,2 mkr till 324,6 mkr. 
Minskningen beror till största delen på försäljningen 
av bioenergianläggningen.

Omsättningstillgångar
Fordringarna minskade med 7,4 mkr till 37,3 mkr. 
Kommunens likvida medel (kassa, bankgiro och bank) 
ökade med 75,3 mkr till 117,5 mkr. Ökningen beror på 
att när bioenergianläggningen såldes ökade de likvida 
medlen och de lån som togs vid köpet är bundna och 
finns därför kvar. 

Likviditet
Likviditeten, det vill säga den omedelbara betalnings
förmågan, var vid årsskiftet 22 procent, vilket motsva
rade 81 dagars utbetalningar. År 2018 var likviditeten 
8 procent. Likviditeten beräknas som de kontanta 
medlen i procent av driftkostnaderna. Ökningen beror 
i huvudsak på pengarna som kom in vid försäljningen 
av bioenergianläggningen.

Eget kapital
Kommunens eget kapital (anläggningskapital plus 
rörelsekapital) minskade med 35,5 mkr till följd av 
årets underskott. Det egna kapitalet uppgick vid årets 
slut till 176,3 mkr.

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Anläggnings

kapital 183 124 184 013 217 754 220 739 110 025

Rörelsekapital 38 883 44 871 7 513 – 8 979 66 228

Eget kapital 222 007 228 884 225 267 211 760 176 253

Avsättningar
Avsättningar till pensionsförmåner uppgick till 
29,9 mkr. Här ingick pensionsåtaganden exklusive 
ÖKSAP (överenskommen särskild ålderspension) 
med 27,7 mkr. Pensionsförmåner intjänade före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelser. Avsättning för 
visstidspension för förtroendevalda var 1,7 mkr och 
avsättning för pensionsåtaganden för förtroendevalda 
enligt OPFKL var 0,5 mkr. Årets intjänade pensions
förmåner redovisas som kostnad.

Långfristiga skulder
Kommunens långfristiga skulder uppgick vid årets slut 
till 184,6 mkr och 145 mkr av dessa var lån hos Kom
muninvest. Kostnadsersättningar, investeringsbidrag 
och anslutningsavgifter ska täcka investeringar av 
olika slag och fördelas proportionellt i förhållande till 
betalda utgifter och beräknad användningsperiod för 
de olika investeringsobjekten. Av investeringsbidragen 
på 37,4 mkr upplöste kommunen 0,4 mkr 2019. Kommu
nen har fått in anslutningsavgifter till bredbandsnätet 
på totalt 4,5 mkr, som upplöstes med 0,1 mkr.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna minskade med 7,3 mkr till 
88,6 mkr. Här ingår leverantörsskulder med 8,1 mkr 
och upplupna löner med 1,4 mkr. Löner som utbetalas 
i januari 2020 men avser 2019 uppgick till 4,1 mkr. 
Upplupna semesterlöner var 13,9 mkr och skulden för 
den individuella delen var 10,8 mkr inklusive löneskatt. 

Soliditet
Med soliditet menas andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. Soliditeten anger därmed hur stor del 
av tillgångarna som är finansierade med kommunens 
eget kapital.

Soliditeten var vid årsskiftet 37 procent, vilket var 
en försämring jämfört med 42 procent 2018. Tar man 
hänsyn till de pensionsåtaganden som redovisas som 
ansvarsförbindelse var soliditeten 8 procent.
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Borgensförbindelser och övriga 
ansvarsförbindelser
Kommunens borgensförbindelser och övriga ansvars
förbindelser uppgick till 378 mkr, varav 140 mkr var 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998, inklusive 
löneskatt. Pensionsförpliktelserna minskade med 
10,3 mkr.

Kommunens borgensåtagande för Stiftelsen Vansbro
hem omfattade 114,2 mkr för bostadslån, vilket var 
oförändrat från 2018.

Kommunens borgensåtagande för Vansbro Teknik 
AB:s lån var 116,7 mkr och för Dala Vatten och Avfall 
AB:s lån 6,9 mkr.

Borgensåtaganden för egnahem och småhus utgjorde 
40 procent av den utestående skulden. Vid årsskiftet upp
gick dessa åtaganden till 4 tkr, en minskning med 11 tkr.

För närvarande bedöms risken vara liten för att 
kommunen behöver infria någon borgensförbindelse.
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Balanskravsresultatet

Balanskravsutredning (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 8 960 6 877 –3 617 –13 507 –35 507

Reducering av alla realisationsvinster –280 - –57 - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8 680 6 877 –3 674 –13 507 –35 507

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

Synnerliga skäl att ej återställa - -  - - 16 064

Att återställa - - –3 674 –5 721 –19 443

Ackumulerade negativa resultat (tkr) 2017 2018 2019

Ingående balans ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 –3 674 –9 395

Varav från 2017 - –3 674 –3 674

Varav från 2018           -  -       –5 721

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen –3 674 –5 721 –35 507

Synnerliga skäl att inte återställa 16 064

Synnerliga skäl att återställa över längre tid 19 443

Utgående balans ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år –3 674 –9 395 –9 395

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 har ett 
ackumulerat underskott på 28,8 mkr som ska åter
ställas. Kommunen åberopar synnerliga skäl för att inte 
återställa 16,1 mkr, som avser försäljning av bioenergi
anläggningen och saknar samband med kommunens 
normala verksamhet och är en engångshändelse. Om 
kommunen hade fortsatt att äga anläggningen hade det 
medfört betydande investeringar och det bedöms inte 
vara förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Kommunallagen 11 kap § 12 säger att om balans
kravsresultatet är negativt ska det regleras under de 
närmast följande tre åren och att fullmäktige ska 
besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska 
göras. Fullmäktige har dock, enligt § 13, rätt att åberopa 
synnerliga skäl för att inte återställa resultatet. Att 
återställa resultatet på tre år bedöms som orimligt då 

kommunens budgeterade resultat kommande år inte når 
upp till det totala årliga beloppet som ska återställas. I 
det beloppet finns även underskott från 2017 och 2018 
som inte har återställts på grund av att kommunen 
redovisat underskott.

Kommunen väljer därför att återställa årets under
skott på sex år med ett årligt belopp om 3,9 mkr med 
start år 2021. Ett eventuellt överskott 2020 kommer att 
gå till att återställa tidigare års underskott. Motive
ringen är att kommunen befinner sig i ett svårt ekono
miskt läge där verksamheterna arbetar för att sänka 
kostnaderna mot budget. Som en följd av coronaviruset 
räknar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med 
lägre skatteintäkter för kommunerna, vilket är ännu 
ett skäl att göra återställningen över en längre period.
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Väsentliga personalförhållanden

samheterna inom den egna kommunen. Svårigheten 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.

Kommunen har små möjligheter att påverka dessa 
grundförutsättningar. Vad kommunen kan, och måste, 
göra är att skapa en god arbetsmiljö, en tydlig organisa-
tion, goda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Även 
lönenivåerna behöver ses över.

Årets händelser
Antalet årsarbetare (personalens sammanlagda arbets-
tid omräknat till heltider) minskade från 572,9 till 565,2, 
en minskning med 7,7 årsarbetare. Antalet anställda 
minskade från 657 till 651, vilket i pengar motsvarar 
3,7 mkr. Antalet kvinnor som arbetar heltid minskade 
med 1 person 2019 och bland männen var motsvarande 
minskning 6 personer jämfört med 2018. Vansbro kom-
mun arbetar för att öka andelen heltidsarbetande för 
att möta det behov som finns i verksamheterna. Det 
försvåras dock av att många insatser ska utföras under 

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Utan 
personal har kommunen ingen verksamhet och Vansbro 
har fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare 
inom alla områden.

Möjligheten att rekrytera och behålla personal 
är avgörande för att Vansbro ska kunna utföra sina 
uppdrag. Inom flera verksamheter har Vansbro liksom 
övriga Sverige svårt att rekrytera behörig personal, 
exempelvis inom skolan och äldreomsorgen men också 
inom individ- och familjeomsorg och administration. 
Det innebär påfrestningar på medarbetare och arbets-
miljö. Vansbro är en liten kommun men förväntas 
upprätthålla samma service och kunskap som de 
riktigt stora kommunerna. Det ställer mycket större 
krav på medarbetare i de små kommunerna som ofta 
är ensamma i sin profession och har ett stort ansvar. 

Rekryteringsläget är 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 man behöver ha både körkort och bil 
för att kunna pendla till och från kommunen. Vansbro 
rekryterar därför till stora delar personalen till verk-
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en kort tidsperiod då många brukare vill hjälp med mål-
tider, sänggående med mera vid ungefär samma tider.

Under 2019 har kommunen fortsatt med kompe-
tensutveckling inom alla områden. Det handlar om 
samverkan och samarbete med högskolor, vuxenutbild-
ning och andra utbildningsanordnare. Samarbetet med 
Högskolan Dalarna kring LeDa, ett återkommande 
program för ledarskapsutveckling i Dalarnas kom-
muner, fortsätter och har varit mycket uppskattat för 
de som gått olika kurser. 2019 har tre personer deltagit 
i olika kurser. Dessutom har ledningsgruppen och 
kommun styrelsens ordförande deltagit i en utvecklings-
dag om tillitsbaserad styrning.

Under 2019 har kommunen genomfört omfattande 
utbildningsinsatser i bland annat arbetsmiljö för att 
skapa samsyn kring den gemensamma arbetsmiljön 
och hur varje arbetsplats kan arbeta med arbetsmiljön.  

Personalfunktionen har genomfört utbildning för 
chefer, skyddsombud och medarbetare i bland annat 
systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA-föreskriften, 
organisatorisk och social arbetsmiljö. En kortvariant 
av utbildningen har också genomförts för kommunsty-
relsens förtroendevalda. 

Under 2019 kom Vansbro även i hamn med att teckna 
ett nytt avtal om samverkan med fackliga organisatio-
ner. Nu har kommunen en stabil grund som parterna 
tillsammans tagit fram. 2020 kommer att införa det 
nya avtalet.

Kommunen har under året även haft inspektioner 
av Arbetsmiljöverket i ett par verksamheter och efter 
kompletteringar avslutades alla inspektioner utan 
ytterligare krav från Arbetsmiljöverket.  

För att undersöka och stödja cheferna i deras 
uppdrag har kommunen genomfört Chefoskopet, ett 
metodverktyg som är framtaget av Sunt arbetsliv1. 
Verktyget syftar till att skapa förståelse och bidra till att 
utveckla ledares organisatoriska arbetsmiljö. Utifrån 
detta har kommunen tagit fram en handlingsplan för 
det fortsatta arbetet  med arbetsmiljö. 

Även introduktion av nyanställda chefer (och 
andra) inom de olika stödfunktionerna har skett i 
större utsträckning än tidigare, exempelvis vad gäller 
ekonomiprocess, fakturahantering, ärendehantering, 
lön och arbetsmiljö.

 Vikariehanteringen fungerar bra i den nya modulen. 
Det är enklare för vikarier att ange sig som tillgängliga 
och för chefer att kalla in vikarier. En plan finns för 
det fortsatta arbetet med digitaliseringen av personal-
hanteringen. Digitalisering av löneprocess och andra 
delar pågår, bland annat har leverantören CGI uppdate-

1 Sunt arbetsliv drivs i samverkan mellan arbetsgivarorganisa

tioner, fackliga organisationer och SKR, Sveriges Kommuner  

och Regioner.

rat Heroma-plattformen och gjort mer digital hantering 
möjlig via appar och andra lösningar. 

Medarbetarenkäten 2019
I november genomfördes HME-enkäten (hållbart 
medarbetarengagemang). Enkäten skickades ut till 
alla medarbetare med uppmaning att svara på nio 
frågor om ledning, styrning och motivation. Tyvärr var 
svarsfrekvensen låg. 

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 utifrån det göra en handlingsplan för hur de ska 
hantera arbetsmiljöarbetet på just den arbetsplatsen.  

Alla arbetsplatser har sedan tagit fram en handlings-
plan 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 databasen Kolada.

2019 var index totalt 75 av 100, vilket är lågt jämfört 
med andra kommuner. Bland det viktigaste som lyfts 
fram i de handlingsplaner som gjorts utifrån HME-
enkäten är behovet att tydliggöra organisation och 
roller. Styrning är det område som har 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 2018 och 2019
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Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick till 272,5 mkr (280,6 år 
2018). Arvodeskostnaderna uppgick till 2,8 mkr (2,6 
mkr år 2018, en ökning med 8 procent)

Personalkostnaderna minskade med 8,1 mkr (2,9 
procent) jämfört med 2018. Den största förklaringen 
är att räddningstjänsten förts över till Brandkåren 
Norra Dalarna vilket minskade lönekostnaderna med 
7,6 mkr. Samtidigt gav årets lönerörelse en ökning av 
lönekostnaderna med 4,6 mkr. Trots 4,6 mkr i ökade 
kostnader efter löneökningar minskade kommunen sina 
personalkostnader med 500 tkr totalt sett, vilket gör 
att kommunen egentligen minskat sina lönekostnader 
med 5,1 mkr. 

Personalkostnad

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade totalt sett mellan 2018 och 2019. 
Det är en oroande utveckling då även den längre sjuk-
frånvaro, 60 dagar eller mer, ökar. Totalt sett har antalet 
sjukfrånvarodagar per anställd ökat från 19,9 år 2016 till 
25,87 dagar 2019. Sjukfrånvaron varierar mellan olika 
förvaltningsområden, men den allmänna tendensen är 
att det finns en risk för fortsatt ökning. Tyvärr finns det 
medarbetare som har råkat ut för allvarliga sjukdomar 
och som på grund av det varit sjukskrivna en längre tid. 

Sjukfrånvaron har ökat bland både män och kvinnor 
och under 2019 skedde den största ökningen i gruppen 
50 år och äldre. Sjukfrånvaron per förvaltningsområde 
kommenteras i deras respektive redovisningar.

Sjukfrånvaro (%) 2015 2016 2017 2018 2019

Av tillgänglig 

arbetstid 5,43 6,45 7,39 7,30 8,09

≥60 dagar per 

tillfälle 47,54 44,83 46,16 44,70 51,97

Kvinnor 6,1 6,79 7,68 7,76 8,37

Män 2,22 4,85 5,99 4,91 6,68

–29 år 3,32 6,23 8,44 6,46 6,9

30–49 år 6,11 7,87 7,61 8,12 8,26

50– år 5,42 5,25 6,99 6,80 8,29
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Planering framåt

Pensioner
Kommunens pensionsåtaganden visas i tabellen nedan.

(tkr) 2016 2017 2018

Individuella delen inklusive 

löneskatt 12 068 12 941 12 495

Avsättning pensioner inklusive 

löneskatt 25 254 26 132 26 501

Ansvarsförbindelser inklusive 

löneskatt 162 930 156 966 149 865

Visstidspension till 

förtroendevalda, 

ansvarsförbindelse 521 373 174

Totala pensionsförpliktelser 

inklusive löneskatt 200 773 196 412 189 035

Nyckeltal
2017 2018 2019

Frisktal i procent 92,61 92,70 91,91

Sjukfrånvarodagar per anställd 23,23 22,67 25,87

Antal årsarbetare 602,5 572,9 565,2

Antal anställda, totalt 693 657 651

Antal anställda, kvinnor 587 556 558

Antal anställda, män 106 101 93

Antal heltidsarbetande, kvinnor 297 272 271

Antal heltidsarbetande, män 72 68 62

Antal deltidsarbetande, kvinnor 290 284 287

Antal deltidsarbetande, män 34 33 31

Genomsnittsålder, totalt 46,8 46,9 46

Genomsnittsålder, kvinnor 46,9 47,1 46,3

Genomsnittsålder, män 46,0 45,8 43,7

Personalomsättning, procent 3,0 2,1 3,4

Övertid i procent av arbetad tid 0,4 0,4 0,4

Antal sparade semesterdagar  

per anställd 11,16 10,46 9,5

Sparad semester, tkr 14 744 14 727 13 893

Hållbart medarbetarenga ge

mang, snitt (skala 0–100) 76 74 75
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Förväntad utveckling

Försörjningskvoten är ett mått som visar försörj-
ningsbördan för de i arbetsför ålder 20–64 år. För kom-
munen uppgick den till 0,91 under 2019. Det innebär att 
en arbetsför person i åldern 20–64 år ska försörja 0,91 
person i åldrarna 0–19 eller 65+. Försörjningskvoten i 
Dalarna uppgick till 0,89 och i riket till 0,76. Vansbro 
har alltså en större andel äldre än snittet i både länet och 
riket. Enligt prognosen ökar bördan till 1,01 år 2029.  

Om trenden med en minskad befolkning håller i sig 
minskar skatteunderlaget för kommunen. Samtidigt 
som kommunens befolkning blir äldre och för med sig 
ökade behov av äldreomsorg. För att klara av den här 
utmaningen krävs effektiviseringar och digitalisering.  

Kommunen har fått ökade intäkter genom utjäm-
ningssystemen. Den nya kostnadsutjämningen från år 
2020 ger kommunen cirka 7,5 mkr mer i intäkter. 

Utvecklingen inom funktionshinderverksamheten 
har gett ökade kostnader för LSS som troligen kommer 
att minska kommunens kostnad i LSS-utjämningen, 
den största förändringen är att kommunen numera har 
ett gruppboende. Inför 2020 betalar kommunen 4,5 mkr 
mindre än under 2019.  

Befolkning åldersfördelning, prognos

Den senaste befolkningsprognosen gjordes 2018 och 
det faktiska invånarantalet vid slutet av 2019 var 34 
personer mer än i prognosen. Det är dock för tidigt att 
se det som ett trendbrott. Det prognosen visar är att 
andelen äldre av befolkningen ökar i Vansbro i likhet 
med många andra kommuner. Andelen ålderspensio-
närer i kommunen var 27 procent 2019 och väntas öka 
till 30 procent år 2029. Andelen ålderspensionärer i 
Dalarna uppgick år 2019 till 24,7 procent och i riket 
till 20,4 procent.  
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Det finns även behov av investeringar för att förnya 
kommunens äldreboenden, och investeringsnivån 
beslutas under 2020 och 2021.

Redan innan corona-pandemin hade Sverige passerat 
toppen på högkonjunkturen och en konjunkturnedgång 
hade startat. Prognosen var då att antalet arbetade 
timmar skulle minska 2020 och att den reella skatteun-
derlagstillväxten skulle bli den lägsta på tio år. Enligt 
SKR är de ekonomiska konsekvenserna av corona-
pandemin högst osäkra. Mycket talar för att produk-
tion och sysselsättning i landet drabbas mycket hårt, 
åtminstone tillfälligt. Enligt SKR:s prognos hamnar 
skatteunderlagets tillväxt på 1,5 procent istället för 2,4 
procent, en nedrevidering med nästan en procent enhet. 
För Vansbros del kan det innebära  3–4 mkr mindre i 
intäkter. Utifrån den redan ansträngda ekonomiska 
situationen innebär det att kommunen måste vidta ännu 
fler åtgärder med fokus på åtgärdsplanen.
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Redovisning
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Resultaträkning
(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning

Utfall 
2019-12-31

Utfall 
2018-12-31

Utfall 
2019-12-31

Utfall 
2018-12-31

 

Verksamhetens intäkter Not 2 132 371 106 488 266 090 228 338

Verksamhetens kostnader Not 3 – 522 941 – 515 518 – 643 944 – 625 709

Avskrivningar Not 4 – 15 842 – 14 517 – 25 576 – 23 244

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 406 412 – 423 547 – 403 430 – 420 615

Skatteintäkter Not 5 286 537 279 214 286 537 279 214

Generella statsbidrag och utjämning Not 6 130 818 128 722 130 824 128 722

VERKSAMHETENS RESULTAT 10 943 – 15 611 13 931 – 12 679

Finansiella intäkter Not 7 2 992 3 946 2 613 3 692

Finansiella kostnader Not 8 – 33 378 – 1 842 – 34 848 – 3 248

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER – 19 443 – 13 507 – 18 304 – 12 235

Extraordinära poster Not 9 – 16 064 - – 16 064 -

ÅRETS RESULTAT – 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235
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Balansräkning
(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar Not 10 80 160 80 160

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 269 360 333 344 525 879 585 654

Maskiner och inventarier Not 12 43 966 40 958 52 192 46 247

Finansiella anläggningstillgångar Not 13 11 157 42 269 8 530 39 623

Summa anläggningstillgångar 324 563 416 731 586 681 671 684

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. Not 14 8 8 694 716

Fordringar Not 15 37 293 44 693 52 852 58 290

Kassa och bank Not 16 117 481 42 205 145 726 72 741

Summa omsättningstillgångar 154 782 86 906 199 272 131 747

SUMMA TILLGÅNGAR 479 345 503 637 785 953 803 431

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Årets resultat Not 17 – 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235

Resultatutjämningsreserv - - - -

Övrigt eget kapital 211 760 225 267 236 734 248 969

Summa eget kapital 176 253 211 760 202 366 236 734

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 18 29 930 26 501 30 597 26 761

Andra avsättningar Not 19 - - 3 184 2 951

Summa avsättningar 29 930 26 501 33 781 29 712

Skulder

Långfristiga skulder Not 20 184 608 169 491 427 605 410 746

Kortfristiga skulder Not 21 88 554 95 885 122 201 126 239

Summa skulder 273 162 265 376 549 806 536 985

Summa avsättningar och skulder 303 092 291 877 583 587 566 697

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 479 345 503 637 785 953 803 431
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(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

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 22 139 739 150 039 139 739 150 039

Övriga ansvarsförbindelser Not 23 237 834 240 495 112 126

Summa ansvars- och borgensförbindelser 377 573 390 534 139 851 150 165
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Kassaflödesanalys
(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat – 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235

Justering för av- och nedskrivningar Not 24 15 842 14 517 25 576 23 244

Justering för gjorda avsättningar Not 25 3 429 369 3 836 516

Justering för avsättning uppskjuten skatt Not 26 - - 233 67

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 27 15 515 – 379 19 952 55

Medel från verksamheten före  

förändring av rörelsekapitalet – 721 1 000 15 229 11 647

Ökning/minskning förråd och varulager - 2 22 30

Ökning/minskning fordningar 7 585 – 864 5 624 – 2 083

Ökning av kortfristiga skulder – 7 331 10 006 – 4 039 9 958

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar

1. MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN – 467 10 144 16 836 19 552

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 28 – 33 839 – 31 532 – 50 650 – 52 779

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 29 94 092 - 93 978 -

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 30 1 367 1 367

Utbetalning förskott/lån till utomstående Not 31 – 186 - – 186 -

2. MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 60 068 – 31 165 43 143 – 52 412

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning långfristiga fordringar Not 32 - - – 19 – 2

Erhållna anslutningsavgifter Not 33 255 3 213 255 3 213

Erhållna investeringsbidrag Not 34 15 420 5 665 15 420 5 665

Nyupptagna lån Not 35 25 000 0 98 199 77 269

Amortering av långfristig skuld Not 36 – 25 000 0 – 100 849 – 55 606

3. MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 15 675 8 878 13 006 30 539

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (1+2+3) 75 276 – 12 143 72 985 – 2 321

Likvida medel vid årets början 42 205 54 348 72 741 75 062

Likvida medel vid årets slut 117 481 42 205 145 726 72 741

Förändring av likvida medel 75 276 – 12 143 72 985 – 2 321
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Nothänvisningar

Not 1 Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett i enlighet med kommunallagen och 

den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) samt enligt rekommendationer från Rådet för kom

munal redovisning (RKR).

Den förra årsredovisningen skedde enligt LKR, lagen om 

kommunal redovisning. 

Byte av redovisningsprincip

LKBR ersatte LKR 1 januari 2019 och RKR har gett ut nya 

rekommendationer utifrån den. Vid byte av redovisnings

principer ska ingångsbalansräkning och jämförelsetal fast

ställas enligt de nya reglerna. För Vansbro kommun har över

gången till LKBR inte inneburit att några poster eller jäm

förelse tal har behövt justeras och kommunen har inte behövt 

räkna om ingångsbalansräkningen.

Rättelse av fel

Enligt RKR R 12 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 

gör man genom omräkning av jämförelsetalen 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 har redovisats som finansiell 

tillgång. Det har kommunen rättat till 2019 och till följd av 

det har ingående balanser för aktuella konton räknats om. 

Rättelsen påverkar varken tidigare års resultat eller eget 

kapital. De poster som påverkats är mark, byggnader och 

tekniska anläggningar, finansiella anläggningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Rättelsebeloppet för varje post framgår i 

respektive not.

Extraordinära poster

Extraordinära poster, enligt RKR R 11, är händelser eller 

transaktioner 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 försäljning av bioenergianläggningen har 

bedömts vara en extraordinär post.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster, enligt RKR R 11, är  resultat av 

händelser eller transaktioner som inte är extra ordinära men 

som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 

perioder. 

Värderingsprinciper

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaff nings

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 i enlighet med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning. 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har en livslängd på minst tre 

år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp, som 

2019 motsvarar 46 500 kronor.

Anläggningstillgångarna är i balansräkningen upptagna till 

anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konse

kvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som 

kostnad i resultaträkningen för det räkenskapsår de hör till.

Avskrivningar beräknas på investeringar till och med 

redovisningsåret 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.

Komponentavskrivningar

Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan 

behöva ersättas regelbundet men med olika tidsintervall. 

Även byggnader har normalt många betydande kompo

nenter som har väldigt olika nyttjandeperioder och därför 

byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.
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Om skillnaden förväntas vara stor mellan förbrukningen av 

en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 

ska, i enlighet med RKR R 4, 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 leasingavtal har klassificerats som operationella 

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 pensionsskuld 

och pensionskostnader är 97 procent. 

Löneskulder

Vid beräkning av skulder för sociala avgifter avseende 

löne skulder använder kommunen ett generellt personal

omkostnadspåslag (PO) på 39,15 procent. 

Driftredovisningen

I driftredovisningen ingår interna kapitalkostnader för till

gångar samt personalomkostnadspålägg (PO) för sociala 

avgifter enligt lag och avtal. POpåslagen uppgick till totalt 

39,15 procent. Driftredovisningen påverkas också av intäkter 

och kostnader mellan verksamheterna. 

1 Med aktualiseringsgrad menas andelen av personakterna för 

nuvarande och tidigare anställd personal som är uppdaterad 

avseende pensionsgrundande anställningar.

Intäktsredovisningen 

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation 18.1 för redo

visning av intäkter. RKR 18.1 får fortfarande användas trots att 

det kommit en ny rekommendation. Rekommen dationen 

innebär bland annat att investering bidrag och anslutnings

avgifter ska periodiseras över anläggnings tillgångarnas 

nyttjandeperiod.

Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas 

inkomst tas upp till beskattning.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår bolag som kom

munen äger helt eller delvis. Dessa är Stiftelsen Vansbro hem 

(100 procent), Dala Vatten och Avfall AB (25 procent), Vansbro 

Teknik AB (100 procent), VDUF Väster dalarnas utbildnings

förbund (40,17 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 års

redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Mer detaljerad infor

mation om Stiftelsen Vansbrohems redovisningsprinciper 

finns i stiftelsens egen årsredovisning. 

Från och med 2011 ingår Dala Vatten och Avfall AB, där 

kommunen äger 25 procent, och Vansbro Teknik AB, som 

helägs av kommunen, i den sammanställda redovisningen. 

All VA och renhållningsverksamhet har skett i bolagen.

Från och med 2016 ingår Västerdalarnas utbildnings

förbund, VDUF, i den sammanställda redo visningen. 

Västerdalarnas utbildningsförbund bedriver gymnasie

utbildning för Vansbro och MalungSälens kom muner. 

Kommunandelen bestäms av antalet invånare. Den andel 

Vansbro finansierade 2019 var 40,17 procent. 

Från och med 1 januari 2019 är räddningstjänsten över

flyttad till kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. 

Förbundet drivs av Vansbro, Mora, Orsa, Älvdalens och Lek

sands kommuner. Vansbro kommuns andel 2019 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 02020 02 10, www.dalavatten avfall.se.
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Kommunen Sammanställd redovisning
2019 2018 2019 2018

Not 2 Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 116 230 122 966

Inlösen/försäljning bilar m m 338 296

Försäljning optokanalisation 0 115

Momsbidrag omsorgsboende 228 222

Upplösning investeringsbidrag 443 310

Upplösning anslutningsavgifter 115 102

Administrationsavgift löneväxling 23 23

Rättelse moms – 69 584

Minskning osäkra fordringar 312 -

Ej fördelade schablonersättningar från Migrationsverket 4 008 4 122

Köp Bäckaskog 31 111 -

Vite 450 -

Interna poster – 20 818 – 22 252

Verksamhetens intäkter kommunen 132 371 106 488

Uppdelning verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 4 515 5 107 4 631 5 055

Taxor och avgifter 18 060 19 491 43 990 42 994

Hyror och arrenden 14 286 8 101 49 456 42 970

Driftbidrag från staten 21 394 19 362 21 394 19 342

Övriga bidrag från staten 32 773 41 921 32 783 41 901

Övriga bidrag 31 410 251 72 771 36 004

Försäljning av verksamhet 9 933 12 255 17 650 18 112

Övriga intäkter - - 23 415 21 960

Verksamhetens intäkter 132 371 106 488 266 090 228 338

Not 3 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen – 555 757 – 548 587

Personalförsäkringar och pensionskostnader  

som ej fördelats ut på verksamheterna – 7 842 – 5 227

Reservation kundfordringar - – 276

Kalkylerad kapitalkostnad 19 884 16 320

Justering fastighetsskatt – 5 -

Försäljningskostnader bilar m m – 30 -

Förlust försäljning Snöå Bruk – 10 -

Interna poster 20 819 22 252

Verksamhetens kostnader kommunen – 522 941 – 515 518

Uppdelning verksamhetens kostnader

Personalkostnader – 275 302 – 283 201 – 333 649 – 336 805

Övriga kostnader – 247 639 – 232 317 – 310 041 – 288 803

Skattekostnader - - – 21 – 34

Uppskjuten skatt - - – 233 – 67

Verksamhetens kostnader – 522 941 – 515 518 – 643 944 – 625 709

Kostnad för räkenskapsrevision

Total kostnad för räkenskapsrevision 100 100

Varav kostnad för de sakkunnigas  

granskning av räkenskaperna 80 80
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Kommunen Sammanställd redovisning
2019 2018 2019 2018

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader 

för granskning av bokföring, delårsrapport samt 

årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Not 4 Avskrivningar

Beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

I underlaget ingår årets investeringar  

i förhållande till när de togs i bruk.

Immateriella anläggningstillgångar – 80 – 167 – 80 – 167

Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 14 394 – 9 012 – 22 387 – 16 608

Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar - – 3 400 - – 3 400

Maskiner och inventarier – 1 368 – 1 938 – 3 109 – 3 069

Summa – 15 842 – 14 517 – 25 576 – 23 244

Not 5 Skatteintäkter

Skatteintäkter

Egna skatteintäkter preliminärt för bokslutsåret 289 296 280 631 289 296 280 631

Prognos slutavräkning för bokslutsåret – 2 919 – 415 – 2 919 – 415

Rättning av prognos på slutavräkningen  

för året före bokslutsåret 160 – 1 002 160 – 1 002

Summa 286 537 279 214 286 537 279 214

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 98 332 96 545 98 332 96 545

Kostnadsutjämning 20 958 19 940 20 958 19 940

Regleringsavgift/bidrag 4 767 1 071 4 767 1 071

Utjämning LSS-kostnader – 12 755 – 11 103 – 12 755 – 11 103

Fastighetsavgift 13 739 13 610 13 739 13 610

Välfärdsmiljarderna 5 433 7 784 5 433 7 784

Bidrag för ensamkommande unga över 18 år 344 804 344 804

Extratjänster - 71 - 71

Utbildningsbidrag - - 5 -

Övriga bidrag - - 1 -

Summa 130 818 128 722 130 824 128 722

Not 7 Finansiella intäkter

Räntor likvida medel 3 3 3 3

Ränteintäkter kundfordringar 18 19 159 285

Utdelning Kommuninvest 810 1 187 810 1 187

Utdelning Kommunassurans Syd 10 - 10 -

Ränteintäkt förlagslån Kommuninvest 21 17 21 17

Ränteintäkt/borgensavgift koncernbolag 531 531 11 11

Ränteintäkt Rindi 1 596 1 956 1 596 1 956

Likvidation Visit Södra Dalarna 3 208 3 208

Återföring nedskrivning lån Äppelbo AIK - 25 - 25

Summa 2 992 3 946 2 613 3 692
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Kommunen Sammanställd redovisning
2019 2018 2019 2018

Not 8 Finansiella kostnader 

Räntekostnad på lån – 1 538 – 1 240 – 2 974 – 2 590

Ränta på pensionsavsättning – 704 – 543 – 711 – 547

Bankkostnader m m – 25 – 26 – 52 – 43

Nedskrivning Vansbroviken KB (motsvaras av intäkt) – 31 111 - – 31 111 -

Vämo Elnät AB rättelse - – 33 - – 33

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  

Stiftelsen Vansbrohem - - - – 35

Summa – 33 378 – 1 842 – 34 848 – 3 248

Not 9 Extraordinära poster

Realisationsförlust försäljning bioenergianläggningen – 16 064 0 – 16 064 0

Summa – 16 064 0 – 16 064 0

Not 10 Immateriella tillgångar

Ingående värde 160 327 160 327

Årets investeringar 0 0 0 0

Avskrivningar – 80 – 167 – 80 – 167

Summa 80 160 80 160

Avskrivningstid är 5 år, linjär avskrivning

Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden 1 042 3 601 1 042 3 601

Utrangering i samband med införande av 

komponentredovisning – 2 559 – 2 559

Årets investeringar 0 0 0 0

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 1 042 1 042 1 042 1 042

Ingående balans ackumulerade avskrivningar – 882 – 3 274 – 882 – 3 274

Utrangering i samband med införande av 

komponentredovisning 0 2 559 2 559

Årets avskrivningar – 80 – 167 – 80 – 167

Utgående balans ackumulerade avskrivningar – 962 – 882 – 962 – 882

Summa 80 160 80 160

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 4,87 7,01 4,87 7,01
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Kommunen Sammanställd redovisning
2019 2018 2019 2018

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde mark, byggnader, tekniska anläggningar 333 344 215 593 585 654 455 923

Justering ib bioenergianläggningen - 111 387 - 111 387

Årets investeringar 28 474 18 776 40 727 38 753

Köp till underpris/gåva 31 111 - 31 111

Försäljningar/utrangeringar – 109 175 - – 109 226 – 401

Avskrivningar – 14 394 – 9 012 – 22 387 – 16 608

Nedskrivningar - – 3 400 - – 3 400

Summa 269 360 333 344 525 879 585 654

Från och med 2018 tillämpas komponentavskrivning  

med olika avskrivningstider beroende på komponent,  

se avsnittet Redovisningsprinciper.

Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden, 

mark, byggnader, tekniska anläggningar 583 165 445 719 952 392 794 969

Justering ib bioenergianläggningen 119 268 119 268

Utrangering/justering i samband med införande av 

komponentredovisning – 598 – 598

Årets investeringar 28 474 18 776 71 839 38 753

Köp till underpris/gåva 31 111

Försäljningar och utrangeringar – 130 689 – 130 746

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 512 061 583 165 893 485 952 392

Ingående balans ackumulerade avskrivningar,  

mark, byggnader, tekniska anläggningar  – 249 821 – 230 126 – 366 738 – 339 046

Utrangering/justering i samband med införande  

av komponentredovisning 598 598

Årets avskrivningar – 14 394 – 9 012 – 22 387 – 16 608

Justering ib bioenergianläggningen – 7 881 – 7 881

Årets nedskrivningar – 3 400 – 3 400

Försäljningar och utrangeringar 21 514 21 519 – 401

Utgående balans ackumulerade av- och nedskrivningar – 242 701 – 249 821 – 367 606 – 366 738

Summa 269 360 333 344 525 879 585 654

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 45,34 47,04 43,03 45,92

Det bokförda värdet fördelar sig på:

Verksamhetsfastigheter 196 324 169 989

Publika fastigheter 23 991 23 290

Fastigheter för annan verksamhet 18 166 131 611

Pågående ny-, till- och ombyggnad 30 879 8 454

Summa 269 360 333 344
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Not 12 Maskiner och inventarier

Ingående värde maskiner och inventarier 40 958 30 141 46 247 35 290

Årets investeringar 5 366 12 756 9 923 14 027

Försäljningar – 991 – 869

Omklassificeringar

Avskrivningar – 1 367 – 1 938 – 3 109 – 3 070

Summa 43 966 40 958 52 192 46 247

Avskrivningstid är 3–10 år, linjär avskrivning 

Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden 52 374 65 683 70 436 82 475

Utrangering/justering i samband med  

införande av komponentredovisning – 26 065 – 26 065

Årets investeringar 5 366 12 756 9 923 14 026

Försäljningar och utrangeringar – 6 365 – 6 630

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 51 375 52 374 73 729 70 436

Ingående balans ackumulerade avskrivningar – 11 416 – 35 542 – 24 189 – 47 185

Utrangering/justering i samband med  

införande av komponentredovisning 26 064 26 065

Årets avskrivningar – 1 367 – 1 938 – 3 109 – 3 069

Försäljningar och utrangeringar 5 374 5 761

Utgående balans ackumulerade avskrivningar – 7 409 – 11 416 – 21 537 – 24 189

Summa 43 966 40 958 52 192 46 247

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 7,91 9,22 7,81 8,18

Det bokförda värdet fördelar sig på:

Maskiner 92 136

Inventarier 38 496 5 984

Bilar och andra transportmedel 0 911

Pågående arbeten maskiner och inventarier 5 299 33 927

Åtgärder på annans fastighet 79 0

Summa 43 966 40 958

Kommunen har under året haft leasingkostnader för bilar uppgående till 1 543 tkr, 2018 till 1 731 tkr. Framtida förfallo-

belopp avseende bilar uppgår till 3 282 tkr. Kommunen har under året haft leasingkostnader för it-arbetsplatser upp-

gående till 2 195 tkr, 2018 till 2 605 tkr. Framtida förfallobelopp avseende leasade it-arbetsplatser uppgår till 3 384 tkr.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 6 694 6 695 6 694 6 695

Aktier och andelar koncernbolag 3 275 153 654 0 150 379

Justering ib bioenergianläggningen - – 119 268 - – 119 268

Långfristiga fordringar 1 188 1 188 1 836 1 817

Summa 11 157 42 269 8 530 39 623

Not 14 Förråd

Sängpaket 8 8 8 8

Råvaror och förnödenheter Vansbro Teknik AB 573 559

Råvaror och förnödenheter Stiftelsen Vansbrohem 113 149

Summa 8 8 694 716
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Not 15 Fordringar

Kundfordringar 6 663 8 583 11 055 11 384

Diverse kortfristiga fordringar 18 373 25 041 30 723 37 688

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 257 11 069 11 074 9 218

Summa 37 293 44 693 52 852 58 290

Not 16 Kassa bank

Kassa 25 25 25 25

Bank 117 456 42 180 145 701 72 716

Summa 117 481 42 205 145 726 72 741

Not 17 Eget kapital 

Avstämning balanskrav

Årets resultat – 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235

Reducering av samtliga realisationsvinster - - – 8 -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar – 35 507 – 13 507 – 34 376 – 12 235

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -

Disponering av medel från resultatutjämningsreserv - 7 786 - -

Årets balanskravsresultat – 35 507 – 5 721 – 34 376 – 12 235

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP 

Ingående avsättning 24 449 23 399 24 709 23 512

Ränteuppräkning 210 269 218 273

Basbeloppsuppräkning 432 275 432 275

Nya utbetalningar – 995 – 937 – 995 – 937

Ändring av diskonteringsränta - - - -

Intjänad PA-KL 395 668 395 668

Slutbetalning FÅP - 39 - 39

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 2 200 529 2 521 644

Intjänad särskild avtalspension - - - -

Nya efterlevandepensioner - - - -

Övrig post 363 3 361 2

Förändring löneskatt 632 204 712 233

Summa 27 686 24 449 28 353 24 709

Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP

Ingående avsättning - - - -

Ränteuppräkning - - - -

Basbeloppsuppräkning - - - -

Utbetalning ÖK-SAP - - - -

Sänkning av diskonteringsränta - - - -

Arbetstagare som pensionerats - - - -

Ändrad samordning - - - -

Övrig post - - - -

Förändring löneskatt - - - -

Summa 0 0 0 0
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Avsättning för pensionsåtaganden  

för förtroendevalda enligt OPF-KL

Ingående avsättning 408 298 408 298

Ränteuppräkning - - - -

Basbeloppsuppräkning - - - -

Utbetalningar - - - -

Ändrad diskonteringsränta - - - -

Nyintjänad OPF-KL 109 88 109 88

Förändring löneskatt 26 22 26 22

Summa 543 408 543 408

Avsättning för visstidspension för förtroendevalda

2019: 1 person, 2018: 1 person

Ingående avsättning 1 644 2 436 1 644 2 436

Ränteuppräkning 26 34 26 34

Basbeloppsuppräkning 36 46 36 46

Utbetalningar - - - -

Ändrad diskonteringsränta - - - -

Överfört till ordinarie beräkning - – 674 - – 674

Nyintjänande – 16 – 43 – 16 – 43

Förändring löneskatt 11 – 155 11 – 155

Summa 1 701 1 644 1 701 1 644

Summa avsättningar för pensioner  

och liknande förpliktelser 29 930 26 501 30 597 26 761

Uppdelning per förmån

Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP 

Pensionsbehållning 1 485 1 590 1 590

Förmånsbestämd ÅP 18 873 16 308 16 517

Särskild avtalspension 0 0 0

Pension till efterlevande 369 587 587

PA-KL pensioner 1 554 1 192 1 192

Löneskatt 5 405 4 772 4 823

Summa 27 686 24 449 24 709

Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP

Särskilda avtalspensioner - - - -

Visstidspensioner - - - -

Löneskatt - - - -

Summa 0 0 0

Avsättning för pensionsåtaganden  

för förtroendevalda enligt OPF-KL

Pensionsbehållning 437 328 437 328

Löneskatt 106 80 106 80

Summa 543 408 543 408

Avsättning för visstidspension för förtroendevalda

Ålderspension 1 160 1 117 1 160 1 117

Efterlevandepension 209 206 209 206

Löneskatt 332 321 332 321

Summa 1 701 1 644 1 701 1 644
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Not 19 Andra avsättningar

Avsättning för obeskattad reserv - - 3 184 2 951

Summa 0 0 3 184 2 951

Not 20 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 145 000 145 000 387 997 386 255

Anslutningsavgifter, ej upplösta 4 241 4 102 4 241 4 102

Investeringsbidrag ej upplösta 35 367 20 389 35 367 20 389

Summa 184 608 169 491 427 605 410 746

Räntebindningstid och ränta på låneskuld

Genomsnittlig räntebindningstid, antal år 4,72 5,72 2,86 3,13

Genomsnittlig ränta 0,93 % 0,90 % 0,75 % 0,66 %

Banklånens 
förfallostruktur

2020 2021 2022 2023 2024  2025 och 
senare 

Kommunen - 30 000 15 000 55 000 15 000 30 000

Kommunkoncernen 58 362 83 850 99 943 75 675 35 000 35 167

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Förutbetalda anslutningsavgifter stadsnät, ingående värde 4 102 990 4 102 990

Nya anslutningsavgifter under året 255 3 214 255 3 214

Resultatförda anslutningsavgifter – 116 – 102 – 116 – 102

Summa förutbetalda anslutningsavgifter 4 241 4 102 4 241 4 102

Återstående antal år (vägt snitt) 19,02 19,53 19,02 19,53

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 20 389 15 034 20 389 15 034

Nya investeringsbidrag under året 15 421 5 665 15 421 5 665

Resultatförda investeringsbidrag – 443 – 310 – 443 – 310

Summa förutbetalda investeringsbidrag 35 367 20 389 35 367 20 389

Återstående antal år (vägt snitt) 34,33 35,47 34,33 35,47

Summa förutbetalda intäkter 39 608 24 491 39 608 24 491

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar 

som finansierats med hjälp av anslutningsavgiften respektive investeringsbidraget skrivs av.
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Not 21 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 118 7 507 19 615 16 997

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 121 4 404 4 121 4 404

Övriga kortfristiga skulder 13 020 16 438 13 489 22 090

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 63 295 75 417 84 976 90 629

Justering ib bioenergianläggningen - – 7 881 - – 7 881

Summa 88 554 95 885 122 201 126 239

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits  

bland skulderna eller avsättningarna

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

Ingående ansvarsförbindelse 149 865 156 966 149 865 156 966

Ränteuppräkning 816 1 300 816 1 300

Basbeloppsuppräkning 2 955 2 058 2 955 2 058

Gamla utbetalningar – 7 863 – 7 353 – 7 863 – 7 353

Sänkning av diskonteringsräntan - - - -

Aktualisering - – 647 - – 647

Bromsen - - - -

Övrig post – 4 105 – 1 074 – 4 105 – 1 074

Förändring löneskatt – 1 989 – 1 385 – 1 989 – 1 385

Summa 139 679 149 865 139 679 149 865

Visstidspension till förtroendevalda

Ingående ansvarsförbindelse 174 285 174 285

Ränteuppräkning 1 3 1 3

Basbeloppsuppräkning 3 4 3 4

Utbetalningar - - - -

Ändrad diskonteringsränta - - - -

Nyintjänande – 96 – 96 – 96 – 96

Överfört till ordinarie beräkning - - - -

Förändring löneskatt – 22 – 22 – 22 – 22

Summa 60 174 60 174

Summa 139 739 150 039 139 739 150 039

Uppdelning per förmån

Intjänad pensionsrätt 92 025 99 474 92 025 99 474

Livränta 3 209 3 725 3 209 3 725

Utgående pension till efterlevande 346 464 346 464

PA-KL och äldre utfästelser 16 830 16 943 16 830 16 943

Löneskatt 27 269 29 259 27 269 29 259

Summa 139 679 149 865 139 679 149 865

Visstidspension till förtroendevalda

Ett pågående intjänande

Ett ansvar för samordnad pension 48 140 48 140

Löneskatt 12 34 12 34

Summa 60 174 60 174



51Räkenskaper

Kommunen Sammanställd redovisning
2019 2018 2019 2018

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Borgen och andra förpliktelser  

gentemot kommunens företag

Stiftelsen Vansbrohem 114 200 114 200

Vansbro Teknik AB 116 699 119 199

Dala Vatten och Avfall AB 6 931 7 081

Summa 237 830 240 480

Kommunalt förlustansvar för egnahem 4 15 4 15

Övriga förpliktelser 0 0 108 111

Summa 237 834 240 495 112 126

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 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 972 275 kronor 

och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Vansbro kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 

431 324 812 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 431 325 466 kronor.

Not 24 Justering för av- och nedskrivningar

Av- och nedskrivningar enligt not 4 15 842 14 517 25 576 23 244

Summa 15 842 14 517 25 576 23 244

Not 25 Justering för gjorda avsättningar

Avsättning för pension 3 429 369 3 836 516

Summa 3 429 369 3 836 516

Not 26 Justering för gjorda avsättningar

Avsättning uppskjuten skatt - - 233 67

Summa - - 233 67

Not 27 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Realisationsförlust försäljning Snöå Bruk 10 - 10 -

Realisationsförlust 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 – 102 – 116 – 102

Upplösning investeringsbidrag – 443 – 310 – 443 – 310

Rättelse likvidation Vämo Elnät AB - 33 - 33

Realisationsvinst försäljningar Dala Vatten och Avfall AB - - – 8 -

Ny skuld Brandkåren Norra Dalarna  

för köpta inventarier/fordon

- - 4 392 -

Utrangeringar Vansbro Teknik AB - - 53 401

Justering ingående eget kapital - - 33

Summa 15 515 – 379 19 952 55
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Not 28 Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 28 473 – 18 776 – 40 726 – 38 753

Maskiner och inventarier – 5 366 – 12 756 – 9 924 – 14 026

Summa – 33 839 – 31 532 – 50 650 – 52 779

Not 29 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

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 -

Summa 94 092 - 93 978 -

Not 30 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Äppelbovind, återbetalning av insats 1 1 1 1

Aktier Dalatrafik - 301 - 301

Likvidation Visit Södra Dalarna - 65 - 65

Summa 1 367 1 367

Not 31 Förskott/lån till utomstående

Utbetalat förskott EU-bidrag – 186 - – 186 -

– 186 - – 186 -

Not 32 Ökning långfristiga fordringar

Stiftelsen Vansbrohem - - 19 2

Summa - - 19 2

Not 33 Erhållna anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter fiber 255 3 213 255 3 213

Summa 255 3 213 255 3 213

Not 34 Erhållna investeringsbidrag

Nytt bidrag, bredbandsutbyggnaden 8 229 2 900 8 229 2 900

Nytt bidrag, invallningen 7 000 - 7 000 -

Nytt bidrag, ombyggnation Berghedens skola 2016 - 2 765 - 2 765

Nytt bidrag, solcellsstöd Spiken 191 - 191 -

Summa 15 420 5 665 15 420 5 665

Not 35 Nyupptagna lån

Vansbro kommun 25 000 - 25 000 -

Stiftelsen Vansbrohem 20 000 37 700

Dala Vatten och Avfall AB - 7 194

Vansbro Teknik AB 53 199 32 375

Summa 25 000 - 98 199 77 269
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Not 36 Amortering av skuld

Vansbro kommun – 25 000 - – 25 000 -

Stiftelsen Vansbrohem – 20 000 – 37 700

Dala Vatten och Avfall AB – 150 – 7 331

Vansbro Teknik AB – 55 699 – 10 575

Summa – 25 000 - – 100 849 – 55 606

Jämförelsetalen i kassaflödesanalysen för 2018 har ej räknats om till följd av rättade ingående balanser då värdet av 

den informationen som en sådan omräkning ger inte bedöms stå i rimlig proportion till arbetet med att ta fram nya 

jämförelsetal.

I kassaflödesanalysen ingår reaförlusten vid försäljning av bioenergianläggningen på 16 064 tkr. Detta är en 

extraordinär post och påverkar kassaflödet.
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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 anläggnings-
kapital (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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Budget År Utfall t o m  
2018

Utfall 
2019

Resterande/ 
förbrukat

Invallning Vansbro 11 300 2010/2016/2018 7 703 22 290 – 18 693

Brandskyddsåtgärder Bäckskog, Söderåsen  

och Medborgarhuset 7 300

2014/2017/ 

2018 5 153 2 634 – 487

LSS gruppboende 15 000 2016 13 298 1 184 517

Ombyggnad Östra skolan till förskola 2 800 2017 2 676 147 – 23

Aktivitetspark Järnvägsgatan 1 370 2017 377 1 285 – 292

Utbyggnad fiber 16 110 2014/2015/2018 37 412 4 253 – 25 555

Projektering äldreboende 3 000 2014/2015 1 593 76 1 330

Struktur och verksamhetsinvesteringar 2 050 2019 798 1 251

It-investeringar 1 000 2019 1 024 – 24

Investeringsutgift 33 694

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2019 var 16,3 mkr men totalt 
investerade kommunen 33,7 mkr. Kommunen har blivit 
beviljade investeringsbidrag på 18,4 mkr för projektet 
Invallning Vansbro och 14,7 mkr för utbyggnad av fiber. I 
fiberprojektet finns också 4,5 mkr i anslutningsavgifter, 
totalt 19,2 mkr för projektet. 

I investeringsutgifterna ingår även tidigare beslutade 
investeringar som löper över flera år. Tabellen visar 
investeringar som pågått under 2019. Nedan kom-
menteras 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
Investeringen avser byggandet av ett översvämnings-
skydd i form av en jordvall. Förberedande markunder-
sökningar är klara liksom projektering, och byggarbetet 
började hösten 2018. Under 2019 har vallen i stort sett 
byggts färdigt förutom en liten etapp som omfattar riv-
ning och nybyggnation av kontorslokaler. Projektering 
och upphandling av dagvatten är utfört och färdigt. 
Besiktning av skyddsvallen gjordes under hösten. Det 
arbete som fortfarande pågår är montering av staket 
vid Rindi-området samt grindar för gångtrafikanterna 
vid Saltviksbron. 

Projektet har haft en total budget på 31 mkr. Av 
dessa står kommunen för 12,6 mkr och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 18,4 mkr. 

Vid 2019 års början hade 7,7 mkr använts, och under 
2019 har 22,3 mkr använts. 1 mkr återstår i projektet.

Investeringsprojektet väntas bli helt klart försom-
maren 2020.

Utbyggnad fiber
Investeringen avser utbyggnad av fiberoptiskt bred-
bandsnät i Vansbro kommun. Syftet med projektet är 
att 90 procent av hushållen och företagen i Vansbro 
kommun ska ha tillgång till internetuppkoppling med 
minst 100 Mbit/s i hastighet. Till och med 2018 var den 
upparbetade utgiften 37,4 mkr. År 2019 har 4,2 mkr 
använts vilket ger en total utgift på 41,6 mkr hittills.

Investeringen finansieras med avsatta investerings-
medel från kommunen, bidrag samt anslutningsavgifter. 
Vansbro kommun har sökt och beviljats delfinansiering 
från Tillväxtverket för det ortssammanbindande 
stamnätet, samt delfinansiering från Jordbruksverket 
för spridningsnätet i Skamhed, Skålö-Ilbäcken och 
Uppsälje. 

Stamnätet blev klart sensommaren 2019. Sprid-
ningsnätet är sedan tidigare utbyggt i Skamhed och 
Skålö-Ilbäcken samt delar av Dala-Järna. Utbyggnad 
av accessnätet i Uppsälje pågår sedan augusti 2019, 
och våren 2020 ska spridningsnätet även byggas ut i 
Tyna-Malmsta.

En ny upphandling av totalentreprenör för fiber-
utbyggnaden gjordes sommaren 2019. Även en ny 
fiberprojektör har upphandlats. Ambitionen är att 
projektera under vintern för att komma igång snab-
bare våren 2020 utifrån kommande utbyggnadsplan, 
förutsatt att mer pengar avsätts för fiberutbyggnaden.
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Brandskydd Söderåsen, medborgarhuset, 
Bäckaskog
Arbetet med att åtgärda brister i brandskyddet i med-
borgarhuset är nu i princip klart. Det som gjorts under 
året är montage av nya brandavskiljande partier och 
installation av ett heltäckande brandlarm. I ventila-
tionssystemet har även cirka 20 brandspjäll monterats 
som ska säkerställa att brand inte kan spridas i byggna-
den. Arbetena är besiktigade och godkända inom varje 
entreprenadområde. En tillsyn enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) gjordes i december 2019. Bristerna 
på Söderåsen och Bäckaskog är åtgärdade sedan tidi-
gare. Projektet beräknas överstiga budget med 700 tkr. 

Projektering äldreboende
Kommunen har nu antagit en ny detaljplan för Bäcka-
skogsfastigheten och påbörjat upphandling av projek-
teringen för ombyggnaden av hus 06. Avsatta medel 
för projekteringen etapp 1 bedöms räcka till projektet. 

LSS gruppboende
Under året har fastigheten fått en ny solcellsanläggning. 
För arbetet har kommunen fått ett statligt bidrag på 
30 procent av installationskostnaden. Den lada som står 
på fastigheten har inretts med förråd för hyresgästerna. 
Byggnaden har även målats utvändigt. De arbeten som 
återstår är installation av belysning med mera i ladan 
och uppsättning av ett staket. Slutreglering av entrepre-
naderna färdigställs andra kvartalet 2020. Återstående 
medel bedöms räcka. 
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Driftredovisning
(tkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Kostnad Intäkt Netto-
kostnad

Kostnad Intäkt Netto-
kostnad

Avvikelse 
netto

Netto-
kostnad

KOMMUNFULLMÄKTIGE – 425 0 – 425 – 642 0 – 642 217 – 440

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen – 2 888 0 – 2 888 – 2 961 0 – 2 961 73 – 3 480

Utbildning, kultur och fritid – 120 706 28 896 – 91 810 – 116 795 26 668 – 90 127 – 1 683 – 93 611

Socialt stöd och omsorg – 214 813 29 719 – 185 094 – 187 796 25 527 – 162 269 – 22 825 – 170 205

Samhällsbyggnad – 19 413 4 748 – 14 665 – 19 937 5 170 – 14 767 102 – 23 502

Kommunkansli och intern service – 128 571 46 259 – 82 312 – 107 437 26 079 – 81 358 – 954 – 81 489

Kollektivtrafik – 3 832 105 – 3 727 – 4 140 0 – 4 140 413 – 3 345

Markförvaltning – 692 1 907 1 215 – 678 915 237 978 1 929

Strategisk utveckling – 1 133 0 – 1 133 – 1 000 0 – 1 000 – 133 – 1 123

Till KS förfogande 0 0 0 – 600 0 – 600 600 0

Anpassningskrav 0 0 0 7 707 0 7 707 – 7 707 0

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN – 492 048 111 634 – 380 414 – 433 637 84 359 – 349 278 – 31 136 – 374 826

Västerdalarnas 

utbildningsförbund – 51 693 4 126 – 47 567 – 40 338 0 – 40 338 – 7 229 – 48 736

Brandkåren Norra Dalarna – 9 616 212 – 9 404 – 9 391 0 – 9 391 – 13

Jävsnämnd – 73 0 – 73 – 83 – 83 10 – 81

Överförmyndare – 1 117 70 – 1 047 – 1 396 389 – 1 007 – 40 – 953

Revision – 596 0 – 596 – 585 0 – 585 – 11 – 502

Valnämnd – 189 188 – 1 – 160 160 0 – 1 – 83

SUMMA  – 555 757 116 230 – 439 527 – 486 232 84 908 – 401 324 – 38 203 – 425 621

FINANSIERING – 69 862 489 946 420 084 – 41 060 446 481 405 421 14 663 412 114

EXTRAORDINÄR POST – 107 314 91 250 – 16 064 0 0 0 – 16 064 0

RESULTAT – 732 933 697 426 – 35 507 – 527 292 531 389 4 097 – 39 604 – 13 507
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Resultat 2019
2018 2019

Budget, netto (tkr) 89 468 90 127

Drift, netto (tkr) 93 611 91 810

Avvikelse (tkr) – 4 143 – 1 683

Antal årsarbetare* 214,7 210,6

Män* 33,6 28,5

Kvinnor* 181,1 182,1

Frisktal (%) 93,64 92,02
* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare
För att kunna ge elever stöd och undervisning av behö-
riga lärare har förvaltningen utökat lärarnas under-
visningstid. Vissa specialisttjänster har varit svåra att 
rekrytera vilket har gjort att personal inte har fått det 
specialpedagogiska stöd de behövt för att möta elever 
med särskilda stödbehov.

Inom förskolan har vissa enheter bildat nya arbetslag 
för att bättre ta vara på personalens kompetens.

Bristen på vikarier har varit stor i både för- och 
grundskolan. Förskolan har inlett ett samarbete med 
bemanningsenheten. Många skolor har även genom ett 
ökat samarbete mellan pedagogerna eller ett tvålärar-
system kunnat minska vikariebehovet. 

Förvaltningen utbildning, kultur och fritid fick ett 
bra resultat i HME-enkäten (motivation, ledarskap och 
styrning) tack vare handlingsplanerna. 

Årets resultat
Biblioteket, fritidsverksamheten, simhall och gym redo-
visade tillsammans ett överskott på 818 tkr mot budget, 
främst på grund av statsbidrag och andra bidrag samt 
ej tillsatt frånvaro.

För- och grundskola redovisade ett underskott på 
2,5 mkr mot budget, främst beroende på höga personal-
kostnader för resurser till barn och klasser med stort 
stödbehov. Resultatet vägs upp av ett överskott inom 
övriga kostnader där verksamheterna haft köpstopp. 
En del av de ökade intäkterna mot budget finansierar 
delar av underskottet för personalkostnader.

Förskolan har utökat verksamheten på grund av fler 
asylsökande och nyanlända barn. 

Viktiga händelser
Utbildningsenhetens projekt Nyanländas lärande 
till sammans med Skolverket förlängdes med ett år. I 
projektet fortsätter skolledningens utbildning inom 
systematiskt kvalitetsarbete och ett nytt digitalt kvali-
tetsledningssystem har byggts upp i Stratsys1. Personal 
har fortbildats inom samtalsmetodik och skolledningen 
har gått en coachutbildning. Alla skolor i kommunen 
har också fått stöd av SKUA2, med start i projektet 
Nyanländas lärande men nu finansierat av statsbidraget 
för likvärdig skola.

Statsbidraget för likvärdig skola har även möjliggjort 
organiserade rastaktiviteter och coacher för att öka 
tryggheten. Samarbete, tvålärarsystem och kollegialt 
lärande har bidragit till att skapa stabilitet i verksamhe-
terna. I satsningen ingår även två tjänster med särskilt 
utvecklingsuppdrag, en utvecklingsledare och en IKT-
pedagog (informations- och kommunikationsteknik).

Framtiden
Elevunderlaget minskar de närmaste åren. Kommunens 
största utmaning i för- och grundskola är att rekrytera 
och behålla behörig personal. Förskolan är i stort behov 
av lokaler som är flexibla då storleken på barngrup-
perna varierar.

Inom stödet till barn och unga behövs flera insatser: 
föräldrautbildning, gott stöd inom första linjen och 
bättre samverkan med IFO, BUP och HAB.3

För att hantera vikariebristen behöver verksamhe-
terna fortsätta förbättra samarbetet mellan pedagoger 
och genom exempelvis tvålärarsystem undvika vikarier 
vid korttidsfrånvaro.

Elevhälsoteamen behöver utvecklas för att kunna ge 
det stöd pedagogerna behöver för att tidigt fånga upp 
elever som riskerar att hamna i utanförskap och/eller 
psykisk ohälsa.

Elevernas resultat i matematik behöver förbättras. 
Flera verksamheter inom förvaltningsområdet har 

fått minska personalstyrkan och öppethållandet. Målet 
är ändå att kunna ha en god service till medborgarna.

1 Stratsys är kommunens gemensamma administrativa system 

för styrning och uppföljning av verksamheter.

2 SKUA, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, är insatser 

och kompetensutveckling som NC, Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk, erbjuder på uppdrag av Skolverket.

3 Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatri och 

habilitering.
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Resultat 2019
2018 2019

Budget, netto (tkr) 149 927 162 269

Drift, netto (tkr) 170 205 185 094

Avvikelse (tkr) – 20 278 – 22 825

Antal årsarbetare* 258,3 259,0

Män* 26,9 29,4

Kvinnor* 231,4 229,5

Frisktal (%) 91,37 91,41
* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har rekryterat egen 
personal till i stort sett alla tjänster på enheten vilket är 
positivt och innebär lägre personalkostnader framöver 
då behovet av inhyrda konsulter minskat.

HVB-verksamheten var avvecklad den 1 januari och 
större delen av stödboendet avvecklades den 31 mars. 
Stödboendet bemannas sedan den 1 april 2019 av 
boende stödsgruppen. All personal från HVB- och 
stödboendeverksamheten fick anställning i andra verk-
samheter i kommunen, bland annat i gruppbostaden 
Spiken som startade den 1 oktober.

Äldreomsorgen har haft svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens och personalomsättningen har 
ökat. Totalt minskades antalet anställda inom äldre-
omsorgen med knappt åtta årsarbetare. 

All personal har fått utbildning i lex Sarah, lex 
Maria, avvikelsehantering samt klagomåls- och syn-
punktshantering. I samverkan med Region Dalarna 
har personal inom aktivitetscentrum fått utbildning 
om funktionsnedsättningar.

Årets resultat
Socialt stöd och omsorg redovisade ett underskott 
på 22,8 mkr mot budget. Anledningen är i huvudsak 
högre kostnader än budgeterat inom IFO och LSS-
verksamheten.

IFO lämnade ett underskott på 17,5 mkr. Anledningen 
var höga kostnader för placerade barn och ungdomar, 
både frivilliga placeringar och LVU-placeringar, samt 
frivilliga placeringar och LVM-placeringar för vuxna 
missbrukare. Kostnader för ekonomiskt bistånd ökade 
på grund av att fler personer som avslutat sin etablering 
ännu inte har egenförsörjning. Förvaltningen har tagit 
fram en handlingsplan för att minska kostnader för 
placeringar och försörjningsstöd.

Kostnader för inhyrda konsulter var höga på grund 
av ett svårt rekryteringsläge.

Äldreomsorgen redovisade totalt ett överskott på 
419 tkr. Hemtjänsten redovisade ett nollresultat medan 
särskilt boende redovisade ett underskott. Underskottet 
vägs upp av överskott inom hälso- och sjukvård samt 
på verksamhetsövergripande nivå. 

Resultatet för funktionshinderområdet blev ett 
underskott på 6,2 mkr. Orsaken är främst många 
nytillkomna ärenden kring elevhemsboende enligt 
LSS på annan ort samt personlig assistans. Den ökade 
kostnaden för LSS-verksamheten beräknas leda till 
större utjämningsbidrag 2021.

Viktiga händelser
En ny modul, Hälsoärende, infördes i verksamhets-
systemet i början av 2019 för att kunna ta fram statistik 
om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser på indi-
vidnivå som ska inlämnas till Socialstyrelsen. Därför 
har hälso- och sjukvårdspersonal börjat dokumentera 
enligt ICF1.

Digital signering för läkemedel infördes på alla 
enheter. Förvaltningen införde även digital tillsyn 
nattetid, så kallad fjärrtillsyn, samt digital dokumenta-
tion inom personlig assistans. Ett arbete har startat 
med att införa digital rapportering av utförd tid till 
Försäkringskassan.

Som en besparingsåtgärd har beslut fattats om att 
avveckla åtta platser på särskilda boendet och kort-
tidsboendet. Besparingen väntas ge effekt 2020.

Ett nytt lärlingsprogram har byggts upp inom vård 
och omsorg i samarbete med lärcentrum. Lärlings-
utbildning innebär att man är på APL2 70 procent av 
studietiden.

År 2019 infördes den nya organisationen för IFO, 
med förste socialsekreterare för både barn, unga och 
vuxna. Det finns även en förste biståndsbedömare.

Framtiden
Andelen äldre ökar mer än andelen medborgare i 
arbetsför ålder. Svårigheterna att rekrytera personal 
kräver nya strategier.

Arbetet med digitalisering behöver fortsätta för att 
kunna utföra tjänster med mindre personalresurser.

IFO behöver prioritera arbetet med hemmaplans-
lösningar.

Om antalet nytillkommande ensamkommande barn 
och unga inte ökar kommer stödboendeverksamheten 
att kunna avvecklas inom 12–18 månader.

1 ICF är ett klassifikationssystem som gör det möjligt att beskriva 

en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån 

en biopsykosocial modell.

2 APL = arbetsplatsförlagt lärande.
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Resultat 2019
2018 2019

Budget, netto (tkr) 22 150 14 767

Drift, netto (tkr) 21 573 14 665

Avvikelse (tkr) 577 102

Antal årsarbetare* 16,6 9,8

Män* 8,8 3,0

Kvinnor* 7,8 6,8

Frisktal (%) 93,00 94,84
* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare
Samhällsbyggnad har jobbat med en åtgärdsplan för 
att hantera den ekonomiska situationen.
Miljökontoret har haft en fortsatt hög personalomsätt-
ning. Introduktion av nya inspektörer tar lång tid då 
myndighetsutövningen är komplex och kräver erfaren-
het som tar tid att skaffa sig.

De krav som ställs på kommunen som tillsynsmyn-
dighet enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen 
och alkohollagen uppfylls inte fullt ut, bland annat på 
grund av hög arbetsbelastning.

Kommunens ansökan om dispens för att återanställa 
en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör har dragit ut 
på tiden vilket har varit ett orosmoment. I dagsläget 
arbetar alla med att komma ikapp med arbete som 
skulle ha utförts tidigare år.

Plan- och byggenheten fortsatte samverka med andra 
kommuner för att utbyta erfarenheter.

Årets resultat
Vansbro fiber redovisade ett underskott på drygt 1 mkr, 
vilket beror på kostnader för konsulttjänster. Samhälls-
byggnad klarade ändå budgeten tack vare överskott i 
de andra verksamheterna.

Fokus har utifrån den ansträngda ekonomin lagts på 
kärnverksamheterna vilket har lett till högre intäkter 
än budgeterat inom miljökontoret, som lämnade ett 
överskott på drygt 400 tkr.

Överskottet för samhällsbyggnad beror även på 
omvärldsfaktorer som har gynnat ekonomin 2019. Dels 
var kostnaderna för bostadsanpassning 275 tkr lägre än 
budgeterat, dels har det varit en mild vinter med lägre 
kostnader för snöröjning och sandning.

Viktiga händelser
Samhällsbyggnad har fortsatt digitaliseringen och 
påbörjat arbetet med ett digitalt arkiv på plan- och 
byggenheten, med målet att kunna slutföra arbetet 2020.

Vansbro kommun har gått med i Mitt Miljösamver-
kan som har bildats tillsammans med kommuner och 
länsstyrelser i Uppsala, Dalarna och Västmanlands 
län. Syftet med en miljösamverkan är ett bättre resurs-
utnyttjande hos myndigheterna och att det ska leda till 
samsyn och mer likvärdiga bedömningsgrunder vid 
tillämpningen av miljöbalken och livsmedelslagen och 
därmed en mer rättssäker handläggning.

Kommunen har även deltagit i bredbandsforum och 
det så kallade bredbandslyftet med Region Dalarna 
och Post- och telestyrelsen. Under bredbandslyftet 
identifierade förvaltningen några områden som är 
särskilt värdefulla för Vansbro att fokusera på för 
fiberutbyggnad. Syftet var att förankra betydelsen av 
fiberutbyggnad både i den politiska ledningen och i 
kommunledningen.

En ny näringslivsstrategi togs fram där samhälls-
byggnad och myndighetsutövningen får en mer 
stödjande och rådgivande funktion. 

Räddningstjänsten har vid årets start lämnat förvalt-
ningen och övergått till Brandkåren Norra Dalarna. 
Detta förklarar även skillnaden i utfall och budget 
mellan 2019 och 2018.

Framtiden
Samhällsbyggnad behöver arbeta med planering av 
områden för byggande av bostäder, industri och handel. 
Kommunens cykelplan och bostadsförsörjningsplan är 
under revidering.

Bostadsanpassning ska arbeta för närmare sam-
arbete med socialt stöd och omsorg för att skapa 
kostnadseffektiva lösningar.

Vansbro fiber siktar på att öka utbyggnadstakten 
2020.

Miljökontoret ska utöka sin myndighetsutövning. 
Förutom tillsynen av större miljöfarliga verksamheter 
och livsmedelsverksamheter ska kontoret ställa krav 
på underkända enskilda avlopp i kommunen, och öka 
tillsynen på mindre verksamheter som aldrig eller sällan 
haft miljötillsyn. Miljökontoret ska även strukturera 
arbetet med förorenade områden i kommunen.

Kommunen behöver även fortsätta arbetet med en 
komplett VA-plan.

Plan- och byggenheten fortsätter fokusera på myn-
dighetsutövningen och att dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter.
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Resultat 2019
2018 2019

Budget, netto (tkr) 82 045 81 358

Drift, netto (tkr) 81 489 82 312

Avvikelse (tkr) 556 – 954

Antal årsarbetare* 82,2 86

Män* 22,5 23

Kvinnor* 59,7 63

Frisktal (%) 93 92,74
* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare
Under året har ekonomichefen haft både tjänsten som 
kommunchef och som ekonomichef. Sedan 1 juli är 
ekonomichefen anställd som kommunchef. Under 
hösten rekryterades en ny ekonomichef som tillträdde 
13 januari 2020.

Sjukfrånvaron inom kommunkansli och intern 
service är för hög, främst beroende på långtidssjuk-
skrivningar. Föräldraledigheter har även påverkat 
bemanningen.

I december 2018 utökades personalfunktionen med 
en tjänst.

HME-enkäten visade låga resultat för mål och 
ledarskap. Därför har kommunkansliet inlett ett 
arbete för att öka förståelsen för målen och hur de 
kan brytas ner. Inom ledarskap behöver kommunen 
förbättra strukturen och tydligheten. Positiva områden 
i HME-enkäten är att medarbetare ser fram emot att 
gå till arbetet.

Vaktmästerienheten har utvecklat arbetssätt och 
rutiner under året. 

Årets resultat
Totalt redovisade kommunkansli och intern service ett 
underskott på drygt 1 mkr. Kommunens schabloner-
sättningar ingår som både intäkt och kostnad men på 
totalen ger dessa ingen nettopåverkan på resultatet.

Ett omfattande informationssäkerhetsarbete har 
pågått och fortsätter kommande år. Under året införde 
kommunen e-arkiv, ett samarbetsprojekt tillsam-
mans med övriga kommuner i länet. Ett arbete med 
att upprätta kommunarkivet för analoga handlingar 
pågår också med mycket material som ska bevaras för 
eftervärlden. De äldsta handlingarna är från första 
hälften av 1700-talet. 

Konsultkostnader i samband med försäljningen av 
bioenergianläggningen belastade resultatet med 1 mkr. 

Kostnader för företagshälsovård och stöd till med-
arbetare som är sjuka eller riskerar att hamna i ohälsa 
har ökat.

En stor del av kommunens fastigheter har stora 
underhållsbehov. 

Det systematiska arbetet med driftoptimering har 
påverkat resultatet positivt.

Kostenheten redovisade ett underskott beroende 
på ökade livsmedelspriser och ökat antal levererade 
portioner. En ny livsmedelsupphandling ska göras 2020.

Viktiga händelser
Försäljningen av kommunens bioenergianläggning har 
tagit mycket tid i anspråk.

Under 2019 har arbetet med att avveckla VDUF 
pågått och kommunen har gjort förberedelser för att 
överföra verksamheten tillbaka till Malung-Sälens 
och Vansbro kommuner, genomgång av ekonomi för 
verksamheterna samt planering för att införliva verk-
samheterna i kommunens it-infrastruktur.

Det gemensamma telefoniprojektet avslutades. 
Då leverantören inte fullgjorde sina åtaganden om 
driftsäkerhet och funktion ålade Vansbro kommun 
leverantören vite på 450 tkr.

Intern service har utvecklat arbetsordersystemet och 
informationen till verksamheten för hur systemet ska 
användas. All skadegörelse polisanmäls och dokumen-
teras enligt en bestämd rutin.

Vinterskötsel har upphandlats och kommunen 
betalar nu entreprenörer för den faktiska arbetstiden.

Framtiden
Digitaliseringen måste intensifieras i hela kommunen, 
och kommunen behöver upphandla ett nytt ärende-
hanteringssystem som tillåter en helt digital hantering. 
Förhoppningen är att det ska genomföras 2020.

Utbildningar och stödinsatser till chefer samt en bra 
introduktionsplan för alla anställda behöver utvecklas.

Nästa steg i den centrala bemanningen är att vikarier 
anställs centralt och kan arbeta i alla verksamheter. 
Det är också en viktig del i projektet att erbjuda heltid 
som norm.

Antalet födda barn minskar, liksom elevkullarna, 
vilket påverkar behovet av förskoleplatser och skolloka-
ler. Kommunen har börjat se över skolans lokalbehov.

Antalet äldre i kommunen ökar, vilket ökar behoven 
av olika boendeformer som trygghetsboenden och 
särskilda boenden.

En översyn pågår av möjligheter att samnyttja och 
förtäta kommunens verksamhetslokaler. Ett bättre 
lokalutnyttjande behövs både inom administrativa 
lokaler och verksamhetslokaler för att spara pengar 
till verksamheten istället för att pengar går till att hyra 
lokaler. 
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Kommunfullmäktige och övriga 
nämnder

Kommunfullmäktige
Resultat 2018 2019
(tkr)

Budget, netto 525 642

Drift, netto 432 425

Avvikelse 93 217

Årets resultat
Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 
217 tkr.

Viktiga händelser
Kommunfullmäktige hade sju sammanträden, och 
demokratiberedningen hade nio sammanträden.

Fullmäktige beslutade om ett antal åtgärder och 
styrande dokument:
  Försäljning av herrgården
   Biblioteksplan 2019–2022
   Handlingsplan för att vitalisera fullmäktige
   Investering i Bäckaskogs äldreboende för ombygg-

nation, renovering och nybyggnation
   Investering i fortsatt fiberutbyggnad
   Inriktningsbeslut för Dala-Järna och Vansbro 

avloppsreningsverk
   Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap
   Program med mål och riktlinjer för privata utförare

Jävsnämnd
Resultat 2018 2019
(tkr)

Budget, netto 81 83

Drift, netto 81 73

Avvikelse 0 10

Årets resultat
Jävsnämnden redovisade ett överskott för årets verk-
samhet.

Viktiga händelser
Jävsnämnden hade fem sammanträden. Nämnden fat-
tade beslut i fyra lovärenden och tre beslut i ärenden 
om sanktionsavgifter.

Överförmyndare
Resultat 2018 2019
(tkr)

Budget, netto 979 1 007

Drift, netto 954 1 047

Avvikelse 25 – 40

Årets resultat
Överförmyndarverksamheten redovisade ett under-
skott på 40 tkr mot budget. Förklaringen är ökade 
kostnader för utbildning och minskade intäkter på 
grund av färre ensamkommande barn.

Kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, 
Rättvik och Älvdalen samarbetar i organisationen 
Överförmyndare 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. Överförmyndare i Vansbro är 
Elisabeth Säljgård. 

Viktiga händelser
Överförmyndarkontoret omorganiserades och rekry-
terade flera medarbetare samt en chef.  

Framtiden
Byte av it-system har påbörjats, vilket kommer att öka 
kostnaden men samtidigt effektivisera arbetssättet och 
förenkla introduktionen av nya medarbetare. 
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Valnämnd
Resultat 2018 2019
(tkr)

Budget, netto 0 0

Drift, netto 83 – 1

Avvikelse – 83 – 1

Viktiga händelser
Under året hade nämnden ett sammanträde. Nämnden 
genomförde val till Europaparlamentet och förtidsröst-
ning i omvalet för Falu kommun.
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Resultat 2019
2018 2019

Budget, netto (tkr) 568 585

Drift, netto (tkr) 502 596

Avvikelse (tkr) 66 – 11

Revisionskostnad (kr per invånare) 74 88

Måluppfyllelse
Revisorerna genomförde alla sina planerade gransk-
ningar under året. Resultaten av granskningarna har 
redovisats och meddelats till de berörda verksamhe-
terna. Revisionen bedömer att målen uppfylldes vad 
gäller planerad och utförd revision.

För 2019 års granskningsarbete fick revisorerna ett 
anslag på 585 tkr. Kostnaderna blev 596 tkr.

Viktiga händelser
Kommunens revisorer genomförde 2019 en revision 
enligt 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 ansvars
utövning
Med ansvarsutövande menas aktiva åtgärder för att 
styra, följa upp och kontrollera verksamheten och 
ekonomin.

Granskning av årsredovisning och kommunens delårs
rapport per 20190831
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 verk
samheten
Den fördjupade granskningen 2019 omfattade fyra 
projekt:
• Granskning av vårdkedjan för personer med 

psykisk funktionsnedsättning som var en 
samgranskning med Region Dalarna och flertalet 
av länets kommuner.

• Om kommunstyrelsens arbete med ekonomiska 
prognoser varit ändamålsenligt och effektivt 
och om prognoserna gett en tillförlitlig bild av 
kommunens resultat och utveckling. 

• Om kommunstyrelsen haft ändamålsenlig 
fördelning av resurser mellan de olika 
verksamheterna och om det funnits en tillräcklig 
styrning av effektiviteten i verksamheterna.

• Kommunens ledning och organisation avseende 
LSS.

Alla fördjupade granskningar utmynnade i ett antal 
förslag eller krav på förbättringar avseende den kom-
munala verksamheten. 

Grundläggande granskning
Revisorerna följde nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhet genom studiebesök, träffar med förtro-
endevalda och anställda, protokollgranskning samt 
uppföljningar och mindre granskningar utifrån reviso-
rernas iakttagelser. Revisorerna biträddes under året av 
företaget KPMG AB som har gjort granskningar och 
uppföljningar på uppdrag av revisorerna. 

Framtiden
Revisionens arbete för år 2020 grundar sig på en risk- 
och väsentlighetsanalys som aktualiseras flera gånger 
per år. Revisionen kommer att fortsätta granska all 
kommunal verksamhet i enlighet med uppdraget och 
god sed. 

Förutom fördjupade granskningar kommer revi-
sionen också att göra grundläggande granskning och 
granskning av årsbokslut, årsredovisning och delårs-
rapporter för 2020.
Utökad samverkan mellan controller och hr för bättre 
chefsstöd i planering, bemanning, uppföljning och 
schemafrågor
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Nettokostnad
(tkr)

Bokslut
 2018

Bokslut
 2019

Budget
 2019

Avvikelse
 2019

Realisationsvinster och -förluster 410 299 299

Pensionskostnader med mera som inte fördelats på verksamheterna – 5 227 – 7 846 – 6 393 – 1 453

Momskompensation, omsorgsboende 222 228 228

Momsjustering 584 – 70 – 70

Intäkt vite 450 450

Schablonersättning från Migrationsverket som ej fördelats till verksamheterna 4 122 4 008 4 008

Intäkt löneväxling 23 23 23

 Upplösning anslutningsavgifter 102 116 116

Upplösning statliga investeringsbidrag 310 443 443

Kundförluster/återvunna fordringar – 276 312 312

Löneökningar 0 – 3 292 3 292

Avskrivningar – 14 517 – 15 842 – 15 700 – 142

Kapitalkostnadsintäkt 16 320 19 884 15 811 4 073

Skatteintäkter 279 214 286 537 286 812 – 275

Generella statsbidrag 8 660 5 777 5 439 338

Utjämningssystemet 117 556 124 057 122 434 1 623

Utjämning, LSS-kostnader – 11 103 – 12 755 – 13 027 272

Fastighetsavgift 13 610 13 739 13 470 269

Finansiella kostnader och intäkter 148 – 872 – 2 118 1 246

Nedskrivning Vansbroviken KB, finansiell kostnad – 31 111 – 31 111

Köp Bäckaskog till underpris 31 111 31 111

Bioenergianläggning, finansiell intäkt 1 956 1 596 1 985 – 389

Bioenergianläggning, reaförlust (extraordinär post) – 16 064 – 16 064

Summa 412 114 404 020 405 421 – 1 401

Kommentarer
Realisationsvinster och realisationsförluster
Realisationsvinsten blev 299 tkr och kom till största 
delen från försäljning av bilar.

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 så som rekommenderas av Sve-
riges 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 underskott på 1 453 tkr (knappt 1,5 
miljoner). 

Momskompensation för omsorgsboende 
Kommunen fick momskompensation på 228 tkr för 
lokalhyror inom omsorgsboende. 

Momsjustering 
Kommunen har gjort rättelse av moms som resulterade 
i en kostnad på 70 tkr.

Intäkt vite
Kommunen har fått vitesersättning med 450 tkr av 
leverantör för ej uppfyllda krav vid byte av telefoni-
leverantör.

Schablonersättning från Migrationsverket 
som ej fördelats till verksamheterna
Kommunen får schablonersättningar från Migra-
tionsverket. Av dessa har 4 mkr inte fördelats ut till 
verksamheterna.

Intäkt löneväxling 
Vid löneväxling för anställda tar kommunen en avgift 
från verksamheterna för att täcka sina administrativa 
kostnader. Avgiften gav en intäkt på totalt 23 tkr 2019.

Upplösning anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter till stadsnätet ska intäktsbokföras i 
takt med avskrivningarna för stadsnätet. Upplösningen 
av anslutningsavgifter 2019 uppgick till 116 tkr.
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Upplösning av statliga investeringsbidrag
Investeringsbidrag ska intäktsbokföras i takt med 
avskrivningarna för den investering bidraget gäller. Upp-
lösningen av investeringsbidrag 2019 uppgick till 443 tkr.

Kundförluster/återvunna fordringar
Kommunens osäkra kundfordringar minskade med 
312 tkr.

Löneökningar 
Löneökningarna inklusive sociala avgifter blev 3,3 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 80 tkr, avskrivningen 
av byggnader och anläggningar 14,4 mkr och avskriv-
ningen av maskiner och inventarier 1,4 mkr. Avskriv-
ningarna blev 0,1 mkr högre än budgeterat. Det beror 
på att kommunen gjorde en avskrivning på 4,1 mkr på 
bioenergianläggningen, som inte var budgeterad. Bort-
sett från den blev avskrivningarna lägre än budgeterat 
beroende på att en del investeringar inte blev klara i den 
takt som beräknades när kapitalkostnaden för budget 
2019 beräknades.

Verksamheterna belastas med kapitalkostnad som 
ska täcka avskrivningar inklusive ränta. Det blir 
samtidigt en kapitalkostnadsintäkt inom finansiering. 
Kapitalkostnadsintäkten blev 4,1 mkr högre än budge-
terat, vilket motsvarar den obudgeterade avskrivningen 
för bioenergianläggningen.

Skatteintäkter
Skatteintäkterna bestäms av dels kommunens skatte-
sats, dels invånarnas totala beskattningsbara inkomst. 
När budgeten beslutas används den då aktuella skatte-
underlagsprognosen från SKR avseende skatteintäkter 
och utjämningssystemet. När konjunkturen förändras 
påverkas dessa intäkter och därför avviker de från 
budget.

I årets skatteintäkter ingår dessa delar
(tkr)

Preliminära skatteintäkter för bokslutsåret 289 296

Prognos över slutavräkning för bokslutsåret – 2 919

Prognos slutavräkning för året före bokslutsåret 160

Summa 286 537

Generella statsbidrag
Kommunen fick 5,4 mkr från de så kallade välfärdsmil-
jarderna (extra tillskott för kommuner som tagit emot 
många flyktingar) och 344 tkr i bidrag för ensamkom-
mande unga över 18 år.

Utjämningssystemet
Syftet med utjämningssystemet är att ge alla kommuner 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Systemet består 
av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag 
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 behovs- och kostnadsskillnader, exempelvis 
skillnader i andelen barn eller äldre. Systemet utjämnar 
däremot inte kostnader som beror på skillnader i service 
eller avgiftsnivåer, inte heller skillnader i effektivitet.

Strukturbidrag
Strukturbidraget syftar till att stärka kommuner och 
landsting som har en liten befolkning och/eller problem 
med arbetsmarknad och sysselsättning.

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, regleras detta genom ett lika stort bidrag eller 
en avgift i kronor per invånare.



75Finansiering

(tkr)

Inkomstutjämning 98 332

Kostnadsutjämning 20 958

Regleringsavgift 4 767

Summa 124 057

Utjämning av LSS-kostnader 
Kostnader för stöd och service till vissa funktions-
nedsatta personer enligt LSS utjämnas genom avgifter 
eller bidrag. Vansbro kommun fick 2019 betala en avgift 
på 12,8 mkr.

Fastighetsavgift
Den kommunala fastighetsavgiften, som kommunen 
får från staten, uppgick till 13,7 mkr. 

Finansiella kostnader och intäkter
Finansnettot exklusive Bäckaskog var 1,2 mkr bättre 
än budgeterat, främst på grund av utdelning från 
Kommuninvest och att lånekostnaderna blev lägre 
än budgeterat. De finansiella kostnaderna bestod till 
största delen av kostnadsräntor på lån (1,5 mkr) och 
ränta på pensionsavsättning (0,7 mkr). De finansiella 
intäkterna bestod till största delen av borgensavgifter 
(0,5 mkr) och utdelning från Kommuninvest (0,8 mkr).

Vansbroviken KB och Bäckaskog
Fastigheten Bäckaskog har tidigare ägts av Vansbro-
viken KB som i sin tur ägdes av Vansbro kommun. 
2019 överlät Vansbroviken KB fastigheten till Vans-
bro kommun för 1 kr. Då köpeskillingen understiger 
verkligt värde ska värdet bokföras som en intäkt/gåva. 
Samtidigt skrivs andelarna i Vansbroviken KB ner 
till 0 och bolaget avvecklas. Nedskrivningen bokförs 

som finansiell kostnad. Resultatet påverkas inte av att 
kommunen köpt fastigheten och avvecklat kommandit-
bolaget.

Bioenergianläggning
Bioenergianläggningen har Vansbro kommun tidigare 
hyrt från Nordisk Renting via en finansiell leasing. 
Under 2017 utnyttjade kommunen en option och 
kommunen finansierade därefter anläggningen med 
banklån. Kommunen har hyrt ut anläggningen till 
Rindi Energi AB, numera Solör Bioenergi Västerdala 
AB. För 2012 och 2013 beviljades ett anstånd med hyra 
och återbetalning av anståndet under en tioårsperiod, 
huvuddelen av intäkten avser denna återbetalning. 
Intäkten 2019 var 1,5 mkr.

Under 2019 sålde kommunen bioenergianläggningen1 
och intäkten avser därför inte hela året. Därför blev 
intäkten lägre än budgeterat. Bioenergianläggningen 
såldes med en reaförlust på 16,4 mkr, som redovisas 
som extraordinär post.

1 Bakgrunden är att Vansbro kommun tidigare köpte ett kom-

manditbolag innehållande bioenergianläggningen från Nordisk 

Renting, därefter har kommunen upplöst kommanditbolaget 

och anläggningen överfördes till kommunen.
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Den kommunala koncernen
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Vansbro kommunkoncern omfattar förutom kom-
munen även bolaget Vansbro Teknik AB som är 
helägt av kommunen, Dala Vatten och Avfall AB där 
kommunen äger 25 procent, Stiftelsen Vansbrohem 
som är en allmännyttig bostadsstiftelse helägd av 
kommunen och Västerdalarnas utbildningsförbund, 
VDUF, som är ett gemensamt kommunalförbund 
bildat av Malung-Sälens och Vansbro kommuner, 
där Vansbros andel var 40,3 procent 2019. Under året 
startades kommunalförbundet Brandkåren Norra 
Dalarna. Det här avsnittet redovisar årets händelser 
och resultat för hela koncernen och de olika koncern-
delarna.

Koncernresultat
(tkr) 2017 2018 2019

Årets resultat – 1 452 – 12 235 – 34 368

Nettokostnad i procent av 

skatteintäkter, % 100 103 97

Nettokostnad i procent 

av skatteintäkter exkl 

Bäckaskog, % – – 104

Nettokostnadsandel*, % 100 103 104

Investeringar, tkr 57 490 51 951 51 711

Soliditet, % 32 29 26

Eget kapital, tkr 248 969 236 734 202 366
* Med nettokostnadsandel avses nettokostnader och 
finansnetto räknat som andel av skatteintäkter.

Vansbro Teknik AB
Vansbro Teknik AB ansvarar för kommunens VA-verk-
samhet och för avfallsverksamheten i Vansbro, på upp-
drag av Vansbro kommun. Såväl VA-verksamheten som 
avfallsverksamheten drivs och administreras i sin tur av 
Dala Vatten och Avfall AB.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige i Vansbro beslutade om oföränd-
rad VA- och avfallstaxa inför 2019. Investeringarna 2019 
uppgick till 10,2 mkr där det projekt som tog de största 
resurserna i anspråk var förnyelse av ledningsnät och 
pumpstationer samt utbyggnaden av kommunalt vatten 
och avlopp i Finnön.

Resultat 2019
Vansbro Teknik AB har en stabil ekonomi. Årets resul-
tat efter finansiella poster var 1,1 mkr mot budgeterade 
– 329 tkr. 

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster 
var 1,2 mkr mot budgeterade 105 tkr. Avvikelserna 
beror till största del på lägre intäkter, lägre produk-
tionskostnader, lägre kostnader från Dala Vatten och 
Avfall AB och större övriga kostnader. 

Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster 
var – 148 tkr mot budgeterade – 434 tkr.

Viktiga händelser
Under 2019 har VA-verksamheten investerat 10,2 mkr 
där det projekt som tog de största resurserna i anspråk 
var förnyelse av ledningsnät och pumpstationer samt 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Finnön. 
Avfallsverksamheten gjorde inga investeringar 2019.

Finansiella nyckeltal
(tkr) 2017 2018 2019

Nettoomsättning 33 653 33 832 33 952

Resultat efter finansiella poster 2 573 314 1 065

Balansomslutning 128 746 148 981 150 897

Justerat eget kapital 13 303 13 541 14 364

Investeringar 25 997 16 843 10 244

Långfristiga skulder 97 399 119 199 116 699

Soliditet, % 10,3 9,1 9,5

Tekniska nyckeltal
2017 2018 2019

Förbrukning, vatten (m³) 414 991 416 778 410 256

Anslutna fastigheter

– antal vatten (m³) st 2 637 2 599 2 623

– avlopp (m³) st 2 603 2 566 2 588

Andel otjänligt vatten 

producerat

– kemiskt, % 0 0 0

– mikrobiologiskt, % 1,5 0 0

Antal vattenläckor  

per 10 km ledning 0,47 0,63 0,36

Behandlad mängd  

vatten, reningsverk (m³) 754 000 725 841 868 300

Reningsgrad

– fosfor, % 96 94 90

– BOD (biologiskt 

nedbrytbart material), % 84 59 64

Framtid
Under året fortsatte arbetet med ledningsförnyelse och 
planering för förnyelse av fler ledningar. Ledningsnätet 
är i vissa områden av dålig kvalitet och både större och 
mindre läckor har förekommit under året. 
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Dala Vatten och Avfall AB
Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsföretag 
som sköter driften och administrerar verksamheterna 
vatten, avlopp samt avfallshantering i Gagnefs, Leksands, 
Rättviks och Vansbro kommuner via respektive kom-
muns driftbolag. Ägandet i bolaget fördelas lika mellan 
Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner.

Resultat 2019
Bolaget har en stabil ekonomi. Kostnaderna blev 
3,8 mkr lägre än budgeterat vilket främst beror på 
lägre personalkostnader (2,7 mkr), lägre fordonskost-
nader (900 tkr), kommunikationskostnader 500 tkr och 
it-kostnader 200 tkr. Däremot var lokalkostnaderna 
200 tkr högre än budgeterat. Bolaget vidarefakturerade 
merparten av sina kostnader till driftbolagen i Gagnef, 
Leksand, Rättvik och Vansbro.

Viktiga händelser
År 2019 har präglats av en hög intensitet där Dala 
Vatten och Avfall haft ett 60-tal projekt igång i de fyra 
kommuner bolaget är verksam i. Totalt har 90 mkr 
investerats i de fyra kommunerna varav 28 mkr har 
varit reinvesteringar i ledningsnät och pumpstationer. 
Förutom dessa projekt pågår verksamheten enligt plan 
och organisationen nyttjas till sin fulla kapacitet.

Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) 
är fortsatt låg inom Dala Vatten och Avfall AB. Sjuk-
frånvaron sjönk också något 2019 jämfört med 2018 
vilket är glädjande. Flera utbildningar har genomförts 
för att utveckla personalen och företaget.

Nyckeltal
(tkr) 2017 2018 2019

Nettoomsättning 64 784 58 371 63 720

Resultat efter finansiella poster – 507 7 1

Balansomslutning 42 130 41 134 40 117

Justerat eget kapital 645 551 500

Soliditet, % 1,5 1,3 1,2

Total sjukfrånvaro (inklusive 

långtidsfrånvaro), % 4,49 5,41 5,19

Framtid
Under 2020 kommer investeringstakten att öka ännu 
mer med planer på att investera 170 mkr totalt i alla 
fyra kommuner, varav 30 mkr i befintliga ledningsnät.

De stora investeringarna berör den fortsatta utveck-
lingen av Leksands kommuns norra delar, men nämnas 
bör även två stora renoveringar av reningsverken i 
Björbo (15 mkr) och Vansbro (20 mkr). I övrigt ökar de 
legala och miljömässiga kraven på bolagets verksamhe-
ter kontinuerligt vilket innebär utmaningar i framtiden. 

Dessa investeringar, tillhörande avskrivningar och 
ökade krav kommer tyvärr troligen att pressa taxorna 
uppåt den närmaste framtiden.

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 2019
2019 års verksamhet resulterade i ett överskott på 
312 tkr, vilket innebär att stiftelsen har redovisat posi-
tiva resultat de senaste elva åren. Intäkterna ökade med 
2,1 mkr fördelade på 377 tkr i hyresintäkter, närmare 
1,3 mkr i försäkringsersättningar samt övriga intäkter 
på 540 tkr. Driftkostnaderna ökade med 1,5 mkr, varav 
försäkringsskador med 874 tkr och underhållskostna-
der med 1,1 mkr.

Kostnaden för avskrivningar ökade på såväl bygg-
nader som inventarier efter gjorda investeringar. 

Stiftelsen är exponerad för ränterisker, risker för 
kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa 
risker hanterar stiftelsen genom en tydlig finanspolicy, 
systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäk-
ring av fastighetsbeståndet.

Vansbrohems låneskuld var vid utgången av år 
2019 114,2 mkr vilket är oförändrat sedan 2018.

Viktiga händelser
Under 2019 har Vansbrohem genomfört utvändig mål-
ning av seniorboendet Legoland. Lokalen i gamla delen 
av kvarteret Hörnan i Dala-Järna håller på att byggas 
om och anpassas till ny verksamhet och i samband med 
det byts fönster och fasad ut. Lokalen beräknas bli klar 
våren 2020. Fortsatt planering pågår för ombyggnad 
av lokaler vid Myrbacka 6:10 för en flytt av kommunal 
verksamhet.

Bostadsmarknaden var fortsatt stabil med relativt 
stor efterfrågan på bostäder. Tyvärr har Vansbrohem 
under året haft ett större antal lägenheter under repara-
tion efter skador, vilket ökat antalet outhyrda lägen-
heter. I snitt under året var 14,5 lägenheter outhyrda, 
motsvarande 2,1 procent jämfört med 1,44 procent 2018, 
och vid årets utgång var 22 lägenheter outhyrda varav 
14 var under reparation.

Framtid
Vansbrohem ser positivt på framtiden då efterfrågan 
på bostäder är fortsatt stor. Dock finns en osäkerhet i 
Migrationsverkets engagemang i de 30-talet bostäder 
som Migrationsverket hyr av Vansbrohem. Fortsatt låga 
räntor är också positivt för verksamheten.

Planer på att eventuellt bygga seniorbostäder vid 
Korsnäsgårdsområdet har diskuterats i styrelsen och 
förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förut-
sättningarna och komma med förslag.
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En oroande utveckling är den fortsatt höga kostna-
den för skador, främst vattenskador, som beror på ett 
åldrande bestånd, eftersatt underhåll och förändrad 
användning av våtrum.

Vansbrohem har under året haft diskussioner med 
kommunen om en samverkan för framtida drift och 
skötsel av kommunens och Vansbrohems fastigheter 
och förhoppningen är att det resulterar i en samverkan 
med start 2020.

Nyckeltal
2017 2018 2019

Vakansgrad, % 1,6 1,44 2,1

Soliditet, % 10 10,5 10,8

Likviditet, % 165 167 200

Driftkostnad/m2, kr 653 660 696

Bokfört värde/m2, kr 2 536 2 460 2 475

Resultat/m2, kr 6,62 21,87 6,52

Antal årsarbetare 15,4 14,5 14,2

– varav kvinnor 3,8 3,72 3,72

– varav män 11,6 10,78 10,48

Sjuktal, % 1,57 1,46 0,69

Västerdalarnas utbildningsförbund, 
VDUF
Västerdalarnas utbildningsförbund är ett gemensamt 
kommunalförbund bildat av kommunerna Malung-Sälen 
och Vansbro för gymnasie- och vuxenutbildning. I decem-
ber 2018 behandlade respektive kommunfullmäktige 
frågan om VDUF:s avveckling. Under 2019 har åtgärder 
pågått för en övergång av verksamheten till respektive 
ägarkommun.

Resultat 2019
Underskottet för 2019 blev 17,8 mkr (20,8 mkr 2018). 
Enligt förbundsordningen täcks underskottet av bidrag 
från medlemskommunerna vilket innebär att årets 
redovisade resultat alltid uppgår till 0 kr. Verksamheten 
gymnasieutbildning lämnade ett överskott på 2,8 mkr 
mot budget vilket beror på högre intäkter, lägre per-
sonalkostnader samt mindre köp av huvudverksamhet. 
Verksamheten vuxenutbildning lämnade ett underskott 
på 572 tkr mot budget. Intäkterna från försäljning av 
verksamhet var högre än budgeterat och personal-
kostnader var lägre än budgeterat medan kostnaderna 
för köp av huvudverksamhet översteg budget. 

Viktiga händelser
Efter beslut om likvidation av förbundet bildades i 
januari 2019 en styrgrupp för att leda arbetet med 
en verksamhetsövergång av skolorna till respektive 
ägarkommun. Under styrgruppen, som består av 
kommunchefer, personalchefer, it-chef Malung-Sälen, 
skolchef Malung-Sälen, ekonomichefer och förbunds-

chef, har det under året i sin tur funnits arbetsgrupper 
kring personal, it, ekonomi och skolfrågor. Grupperna 
har bestått av sakkunniga inom respektive område. 
Styrgruppen har under året haft nio möten och arbets-
grupperna har haft möten efter behov. Arbetet har 
varit väl strukturerat och lett till en väl fungerande 
verksamhetsövergång.

Framtid
Då Västerdalarnas utbildningsförbund från och med 
den 1 januari 2020 inte har någon operativ skoldrift 
finns inga förväntningar kring skolornas utveckling för 
2020 från förbundet då det är en fråga för respektive 
kommun.

Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som 
startade den 1 januari 2019 och ansvarar för räddnings-
tjänsten i Leksands, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens 
kommuner. Antalet invånare i kommunerna är totalt 
56 991 och brandkåren har 293 anställda. Vansbro kom-
muns andel i brandkåren är 12,6 procent.

Resultat 2019

Driftredovisning 
(tkr) Utfall 

2019
 Budget 

2019
Avvikelse

Verksamhetens intäkter 3 767 4717 – 950

Verksamhetens kostnader – 62 896 – 61 872 – 1 024

Avskrivningar – 4 330 – 4 859 529

Verksamhetens 

nettokostnader – 63 459 – 62 014 – 1 445

Anslag från 

medlemskommuner 63 540 62 071 1 469

Finansiella intäkter 51 0 51

Finansiella kostnader – 28 0 – 28

Årets resultat 104 57 47

Brandkåren Norra Dalarna redovisade för 2019 ett 
positivt resultat med 103,9 tkr, vilket var 46,9 tkr 
bättre än budgeterat. Intäkterna för året var betydligt 
lägre än budgeterat (950 tkr), vilket har kompenserats 
med lägre omkostnader. Förbundet övertog medlems-
kommunernas semesterlöneskuld till anställd personal 
per den 31 december 2018 vilket också har reglerats med 
ytterligare bidrag från ägarkommunerna. 

Under året har förbundet investerat för 32 mkr 
mot budgeterat 30 mkr. Investeringarna består av 
anläggningstillgångar som förbundet tog över från 
medlemskommunerna när förbundet bildades. Avvi-
kelsen mot budget beror på att leasade fordon bokförts 
som anläggningstillgångar. 
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Viktiga händelser
Förbundet har tagit fram en riskanalys som beskriver 
vilka händelser som kan föranleda räddningsinsatser 
i medlemskommunerna. Riskanalysen ligger till grund 
för vilken typ av operativ förmåga som behövs för att 
möta riskerna och vilka åtgärder som krävs för att före-
bygga eventuella olyckor. Handlingsprogrammet, som 
även fungerar som förbundets styrdokument, blev klart 
hösten 2019 och fastställdes av förbundsdirektionen. 

Brandkåren har gjort effektiviseringar under året, 
framför allt har antalet radioterminaler minskats då 
abonnemangsavgiften ökat. Det är dock svårt att ta 
bort för många terminaler eftersom effektiv kom-
munikation är avgörande för en framgångsrik insats.

Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: 
olycksförebyggande verksamhet, operativ verksamhet 
samt stab och service.

Olycksförebyggande verksamhet 
En stor del av våren användes till att harmoniera alla 
kommuners förebyggande arbete, framför allt när 
det gäller myndighetsutövning och remisshantering. 
Eftersom detta tidigare skötts av enskilda kommunala 
organisationer har arbetssätten varierat. Målet i för-
bundet är att alla handläggare och tillsynsförrättare 
ska arbeta på samma sätt och kunna utföra uppdrag i 
hela förbundets område. 

Operativ verksamhet
Även den operativa verksamheten har fokuserat på att 
identifiera olikheter och ta fram processer för att alla 
distrikt ska arbeta på samma sätt. Exempelvis finns 
det nu en gemensam övningsprocess där basövningar 
är grunden för övningarna, vilket på sikt säkerställer 
att alla brandmän och befäl har likvärdig förmåga 
och kunskap oavsett om de arbetar i Idre, Leksand 
eller Dala-Järna. Utöver basförmåga har stationerna 
dessutom olika specialkompetenser som utnyttjas i hela 
förbundet vid behov. 

Stab och service
Stab och service stöder den dagliga driften i förbundets 
fem distrikt samt driver och genomför olika projekt. 
Först i maj var alla tjänster tillsatta med service-
tekniker, administratör och brandingenjör. 

Nyckeltal
2019

Antal invånare, st 56 991

Totalt antal larm, st 1 250

– Andel trafikolyckor, % 15,30

– Andel brand i byggnad, % 10,20

– Andel onödiga automatlarm, % 19,10

– Antal larm per dygn, st 3,42

– Antal larm per 1 000 invånare, st 21,9

Antal genomförda tillsyner, st 130

– Andel förelägganden, % 58

Totalt antal anställda inklusive brandvärn, st 293

– varav heltidsanställda 35

– varav brandmän i beredskap 194

– varav anslutna i brandvärn 64

Framtid
Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och 
investeringsplan då f lera fordon behöver bytas för 
att förbundet ska ha en ändamålsenlig och modern 
vagnpark. Inför 2020 behövs en analys av förbundets 
intäkter, framför allt vad som låg till grund för budget-
beräkningen som utgick från resultatet 2017 för varje 
ingående kommunal organisation i förbundet. Antalet 
larm har också ökat i Leksand och Vansbro jämfört 
med 2017 vilket medför ökade lönekostnader. I Vansbro 
är ökningen av larm störst, med över 50 procent. 

Efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har 
statens utredningar slagit fast att brandkårerna måste 
samordna sig vid larm och samverka i systemledningar 
för att bättre hantera komplexa händelser. Ett arbete 
pågår för att skapa en gemensam systemledning för 
Dalarnas, Örebro och Värmlands län, med förväntad 
start våren 2020. 
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Kommunstyrelsen år 2019

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 natio-
nellt projekt som drivs av SKR och omfattar cirka 260 
kommuner. De deltagande kommunerna tar årligen 
fram resultat för att jämföra och utveckla styrningen 
och kvaliteten på den kommunala servicen. Syftet 
är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 
förtroendevalda att styra mot mål och resultat samt 
utveckla dialogen med medborgarna. Det är därför 
det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas 
i områdena och i de nyckeltal som tas fram i KKiK. 
Idén är att kunna jämföra sig med andra kommuner 
för att utveckla sin egen.

Under 2017 och 2018 gjordes en utveckling av KKiK. 
Nya nyckeltal togs fram gemensamt av kommunens 
projektledare för KKiK och förtroendevalda för 
att bättre passa dagens och framtidens utmaningar. 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beredning 
för demokratifrågor har vid ett par tillfällen lämnat 
synpunkter på dessa nya nyckeltal och har på så sätt 
varit delaktiga i att utveckla dem ytterligare. 

Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2019 
indelad i tre områden; barn och unga, stöd och omsorg 
samt samhälle och miljö. En nyhet för året var att en 
specifik rapport togs fram för varje kommun istället 
för en gemensam. 

Kommunens Kvalitet i Korthet – mätning 2019
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 %).

Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp och många 
av nyckeltalen avser 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 2017 2018 2019

Plats på förskola på önskat 

placeringsdatum, andel  

barn (%) 30 93 96

Inskrivna barn per 

årsarbetare i förskolan, antal 4,9 5,0

Kostnad förskola, kr/inskrivet 

barn 149 275 138 870

Elever i årskurs 3 som 

deltagit i alla delprov som 

klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och 

svenska som andraspråk, 

kommunala skolor, andel (%) 68 93 60

Elever i årskurs 6 med lägst 

betyget E i matematik, 

kommunala skolor, andel (%) 86,8 80,6 78,7

Elever i årskurs 9 som är 

behöriga till yrkesprogram, 

kommunala skolor, andel (%) 66,0 63,8 70,5

Elever i årskurs 9 som är 

behöriga till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 76,4 64,5 73,7

Kostnad grundskola F–9 

hemkommun, kr/elev 131 105 116 431

Gymnasieelever med 

examen inom fyra år, 

kommunala skolor, andel (%) 63,3 71,4 76,7

Gymnasieelever med 

examen inom fyra år, 

hemkommun, andel (%) 78,3 68,3 80,0

Kostnad gymnasieskolan  

hemkommun, kr/elev 148 154 146 386

Aktivitetstillfällen för barn och 

unga i kommunala bibliotek, 

antal/1 000 invånare 0–20 år 60,2 52,9

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, antal/

invånare 7–20 år 26 26
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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.1

Mått 2017 2018 2019

Andel som får svar på e-post 

inom en dag, (%) 83 70 72

Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som 

får ett direkt svar på en enkel 

fråga, (%) 57 56 42

Gott bemötande vid kontakt 

med kommun, andel av max-

poäng (%) 71 89 89

Delaktighetsindex, andel (%) 

av maxpoäng 31

Resultat vid avslut i kommu-

nens arbetsmarknads verk-

samhet, deltagare som börjat 

arbeta eller studera, andel (%) 29

Elever på sfi som klarat minst 

två kurser, av nybörjare två år 

tidigare, andel (%) 0 15

Personer som lämnat etab-

leringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status  

efter 90 dagar), andel (%) 25 34

Insamlat hushållsavfall totalt, 

kg/person 489 503

Miljöbilar i kommun - 

orga nisationen, andel (%) 6,6 7,7 7,7

Ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet, 

andel (%) 19 22

 

Stöd och omsorg
Området fokuserar på de grupper av medborgare som 
behöver service av specifika verksamheter utifrån 
specifika behov.

Mått 2017 2018 2019

Brukarbedömning individ- 

och familjeomsorg totalt – 

förbättrad situation, andel (%) 88

Ej återaktualiserade vuxna 

personer med försörjnings-

stöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 50 76

Väntetid i antal dagar från 

ansökan till beslut om 

försörjningsstöd, medelvärde 55 12

Kostnad individ- och 

familjeomsorg, kr/invånare 3 245 5 139

Kostnad funktionsnedsättning 

totalt (SoL, LSS, SFB), minus 

ersättning från FK enligt SFB, 

kr/invånare 6 234 6 737

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende, medelvärde 26 50 19

Personalkontinuitet, 

antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 

14 dagar, medelvärde 14 13 13

Kvalitetsaspekter särskilt 

boende äldreomsorg, andel 

(%) av maxpoäng 40

Brukarbedömning särskilt 

boende äldreomsorg – 

helhetssyn, andel (%) 76 73 91

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg – helhetssyn, 

andel (%) 96 89 93

Kostnad äldreomsorg,  

kr/invånare 80+ 250  664 256 435
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Revisorerna i Vansbro kommun 2020-04-27

Till
Fullmäktige i Vansbro kommun
organisationsnummer 212000-2130

Revisionsberättelse för år 2019
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”.

KPMG:s granskning av årsredovisningen för 2019 visar att inget av de finansiella 
målen har uppnåtts. Vi bedömer därför att resultatet inte är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen.

Kommunfullmäktige har för 2019 fastställt fyra strategiska mål för kommunen
(exklusive ekonomiska mål) som delas upp i totalt 32 verksamhetsmål. I 
årsredovisningen finns en sammanställning över måluppfyllelse under perioden 
med bedömning av hur kommunen har uppfyllt de fastställda målen. 

Nio av målen har uppnåtts. Sex av målen har inte uppnåtts. Övriga 17 mål har en 
markering som delvis uppfyllt. Vår bedömning är måluppfyllelsen inte fullt ut 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 uppställt. 

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 2019.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Vansbro kommun 2020-04-27

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

Med anledning av Covid-19 genomförde revisionen 
mötet på distans och berättelsen har godkänts via 
mail. Förfarandet med godkännandet av revisions-
berättelsen via mail är nytt för i år men rekommen-
deras av SKR i de fall revisionen bedömer att de 
behöver använda den metoden.
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