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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 45 
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KLAGANDE 
1. Nils-Erik Edlund, 19460611-7176 
Strandvägen 13 
786 72 Dala-Järna 
  
2. Uwe Weigel, 19460827-9396 
Vanåbodarna 1 
786 91 Vansbro 
  
MOTPART 
Vansbro kommun 
Medborgarhuset 
780 50 Vansbro 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Vansbro kommuns beslut 2019-05-27, § 63, bilaga 1 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning  
___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver punkten 2 i det överklagade beslutet.  

 

___________________ 

  

mikgra0218
Skrivmaskin
4.
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BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

 

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun beslutade 2019-05-27 i enlighet 

med bilaga 1. 

 

Uwe Weigel yrkar att punkten 2 i beslutet upphävs och framför följande: 

Den direktion som inte fick ansvarsfrihet var den som tillsattes för mandat-

perioden 2015–2018. Den avgick vid årsskiftet 2018-12-31. Den direktionen 

som entledigades är nyvald för mandatperioden 2019–2022 och tillträdde 

2019-01-01. Det var inte denna direktion som ansvarsprövades och den 

kunde därför inte heller entledigas, även om några ledamöter satt i den tidi-

gare direktionen. I beslutet namngavs inte någon ledamot utan hela direkt-

ionen entledigades i klump. 

 

Vansbro kommun anser att överklagandet ska avslås och svarar bl.a. föl-

jande: Kommunallagen anger ramarna för när en förtroendevald som valts 

av kommunfullmäktige kan entledigas från sitt uppdrag. Av de grunder som 

anges återfinns bland annat att när en förtroendevald nekats ansvarsfrihet av 

kommunfullmäktige så kan kommunfullmäktige, utan ytterligare beredning, 

återkalla uppdraget. Det är följaktligen endast de förtroendevalda som an-

svarsprövats som kan komma i fråga för ett återkallande av uppdraget. En-

ligt den förbundsordning som gäller för Västerdalarnas utbildningsförbund 

framgår att förbundsdirektionen består av sex ledamöter och sex ersättare. 

Av den samlade direktionen utser Kommunfullmäktige i Vansbro kommun 

tre ledamöter och tre ersättare. Vid en vägrad ansvarsfrihet är det dessa, av 

Vansbro kommun, utsedda ledamöter och ersättare som kan entledigas från 

sina uppdrag. Det överklagade beslutet ska således ses i ljuset av att uppdra-

gen återkallas för de individer som ansvarsprövats och där lagstiftningen 

medger att den förtroendevalde blir entledigad från sitt uppdrag. I klartext 

innebär inte fullmäktiges beslut att samtliga ledamöter och ersättare i direkt-

ionen fått sina uppdrag återkallade. Beslutet innebär att de, av Kommunfull-

mäktige i Vansbro kommun valda ledamöter och ersättare som ingick i Väs-

terdalarnas utbildningsförbunds direktion under räkenskapsåret 2018 och 
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även ingår i nuvarande direktion för Västerdalarnas utbildningsförbund, har 

fått sina uppdrag återkallade. 

 

Uwe Weigel genmäler bl.a. följande: Endast de förtroendevalda som an-

svarsprövats kan komma i fråga för återkallande av uppdraget. Eftersom den 

direktionen som ansvarsprövats har avgått vid mandatperiodens slut fanns 

det inte några ledamöter från den som kunde entledigas. Fullmäktigeleda-

möterna som var närvarande uppfattade nog att hela direktionen skulle väl-

jas om, detta gjorde också pressen som hängde ut en ny ledamot, Zenitha 

Hermansson, som entledigad. Hon ansåg sig själv också som entledigad och 

anmälde att hon inte skulle delta på direktionens sammanträde 2019-06-19. 

Det som Vansbro kommun påstår att beslutet innebär är en efterhandskon-

struktion och speglar inte vad som avhandlades på kommunfullmäktiges 

sammanträde och vad som uppfattades av de närvarande fullmäktigeledamö-

terna.  

 

Nils-Erik Edlund yrkar också att punkten 2 i beslutet upphävs och framför 

att beslutet innebär att även Zenitha Hermansson entledigas trots att hon 

började i Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion den 1 januari 2019.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-06-24 i enlighet med bilaga 2. 

 

Vansbro kommun har förelagts att svara på Nils-Erik Edlunds överklagande 

och samtidigt beretts tillfälle att yttra sig över Uwe Weigels genmäle. Var-

ken något svar eller yttrande har kommit in.  

  

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen (2017:725) ska ett 

överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 

landstinget, 
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3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om 

ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Vidare följer det av 4 kap. 9 § 1 

samma lag att fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som 

har valts av fullmäktige om den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.  

 

Som framgått får kommunfullmäktige återkalla uppdraget för en förtroende-

vald som valts av fullmäktige om den förtroendevalde vägrats ansvarsfrihet. 

 

Kommunfullmäktige har den 27 maj 2019 beslutat att vägra direktionen för 

Västerdalarnas utbildningsförbund ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 

(punkten 1). Samma dag har kommunfullmäktige också beslutat att entle-

diga direktionen med verkställighet i samband med att nya ledamöter och 

ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde den 24 juni 2019 (punkten 2). 

Eftersom direktionens mandatperioder är 2015–2018 respektive 2019–2022, 

kan det vid beslutstidpunkten den 27 maj 2019 omöjligen ha varit de förtro-

endevalda som vägrats ansvarsfrihet – dvs. de förtroendevalda som ingick i 

2018 års delegation – som entledigades. Deras uppdrag hade ju redan upp-

hört vid utgången av 2018. Vansbro kommun har gjort gällande att beslutet 

innebar ett entledigande av de förtroendevalda som ingick i 2018 års direkt-

ion och som fortfarande ingick i direktionen vid beslutstidpunkten den 27 

maj 2019, dvs. 2019 års direktion. Beslutet hade i och för sig kunnat ges en 

sådan välvillig tolkning, om det inte vore för det förhållandet att kommun-

fullmäktige vid sitt sammanträde den 24 juni 2019 beslutade att för reste-

rande del av mandatperioden utse Zenitha Hermansson till ledamot i direkt-

ionen. Eftersom det lämnats obestritt att Zenitha Hermansson inte ingick i 

2018 års direktion utan först i 2019 års direktion fanns det med Vansbro 
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kommuns tolkning inte någon anledning att på nytt utse till ledamot i direkt-

ionen. Med Vansbro kommuns tolkning omfattades ju Zenitha Hermansson 

inte av entledigandebeslutet. Det här leder förvaltningsrätten till slutsatsen 

att kommunfullmäktige genom sitt beslut den 27 maj 2019 entledigade de 

förtroendevalda som ingick i 2019 års direktion. Eftersom det inte var de 

förtroendevalda som ingick i 2019 års direktion som genom kommunfull-

mäktiges beslut den 27 maj 2019 vägrades ansvarsfrihet, har fullmäktige 

inte haft rätt att med stöd av 4 kap. 9 § 1 kommunallagen entlediga de för-

troendevalda som ingick i 2019 års direktion. Det har inte heller funnits nå-

got annat författningsstöd för entledigandebeslutet. Punkten 2 i det överkla-

gade beslutet är alltså författningsstridigt och ska följaktligen upphävas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (FR-03). 

 

 

Elin Ruthström 

rådman 

 

De särskilda ledamöterna Jessica Hedlund och John Persson har också  

deltagit i avgörandet.  



Protokoll Sida 32 (52) 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 63 Ärende KF 2019/78 

Ansvarsprövning 2018 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

1. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och 
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
2. Kommunfullmäktige entledigar direktionen, för verkställande i samband 
med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde 
2019-06-24.  

Jäv 

Stina Munters (C), Uwe Weigel (C), Anneli Hultgren (C), Christer Spett 
(KD), Ulrika Gärds Åkeson (S) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 
direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med 
kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och 
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Gunnel Gustavsson (V) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag: 
1. Kommunfullmäktige entledigar direktionen, för verkställande i samband 
med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde 
2019-06-24. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att inleda en granskning enligt 
kommunallagen 9 kap. 13 § samt kommunallagen 5 kap. 25 §. 

Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till presidiets och Gunnel Gustavssons (V) 
tilläggsförslag enligt punkt 1. 

Bilaga 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I FALUN

INKOM: 2019-06-02
MÅLNR: 2598-19
AKTBIL: 3



Protokoll Sida 33 (52) 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 

Ordföranden ställer presidiets förslag under bifall eller avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 1 
under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 2 
under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

Följebrev 
Yttrande från Västerdalarnas utbildningsförbund 
Bilaga 1 till yttrande 
Bilaga 2 till yttrande 
Bilaga 3 till yttrande 



Bilaga 2

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I FALUN
Handläggare 18

INKOM: 2019-07-10
MÅLNR: 2598-19
AKTBIL: 16
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 3
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

  Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

  Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

  Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

  Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


Vansbro kommun

Kommunrevisorerna 2019-08-28

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av kommunens prognosrutiner

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat
kommunens rutiner kring framtagandet av ekonomiska prognoser. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete med ekonomiska
prognoser är ändamålsenligt och effektivt samt granska om de prognoser som tas
fram ger en tillförlitlig bild av kommunens resultat och LttVeCkliflg.

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med
redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten
senast 20 19-11-28. Yttrandet skickas till revisionens biträde,
johan.malm@kpmg.se.

för de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommcin

Gösta Lindqvist

Ordförande Vansbro kommuns revisorer
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Vansbro kommun
Granskning av kommunens prognosrutiner
KPMG AB
2019-08-28

Sammanfattning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring framtagandet av ekonomiska prognoser. Uppdraget ingår revisionspianen
för år 201 9.

Syftet har varit att granska om kommunens arbete med ekonomiska prognoser är
ändamålsenligt och effektivt samt granska om de prognoser som tas fram ger en
tillförlitlig bild av kommunens resultat och utveckling.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens arbete
med ekonomiska prognoser är relativt ändamålsenligt och effektivt samt att de prognoser
som tas fram ger en relativt tillförlitlig bild av kommunens resultat och utveckling. Vi har
dock noterat några förbättringsområden.

Granskningen visar att arbetet med uppföljning och prognoser i Vansbro kommun styrs
utifrån framtagna övergripande anvisningar som distribueras från ekonomienheten. Vår
bedömning är dock att det saknas tydliga anvisningar av vilka moment som bör gås
igenom vid en uppföljning och anvisningar om vem som gör vad i samarbetet
ekonom/verksamhetschef/högre chef. En tydligare struktur säkerställer bland annat ett
likvärdigt arbetssätt förvaltningsområdena emellan samt inom förvaltningsområdena vid
till exempel personalbyte. Detta tillsammans med en tydlig fördelning av ansvar och
roller förbättrar förutsättningarna för ett bra och tillförlitligt prognosarbete.

Det finns ofta stor osäkerhet i prognosarbete som egentligen inte är annat än
kvalificerade gissningar baserade på för dagen känd fakta. Då är det av största vikt att
kunna relatera kända kostnader till en budget som teoretiskt är representativ för
tidsperioden. Budgeten periodiseras vanligtvis i tolftedelar trots att kommunal
verksamhet inom de flesta områden sällan är jämnt fördelad över året varvid
periodisering av budget i tolftedelar inte speglar förväntad resursförbrukning. Detta
försvårar prognosarbetet. Vi anser att ett fortsatt arbete med att utveckla och höja
kvaliteten i redovisningen samt gällande periodisering av budget, främst genom
utbildningsinsatser, är ett sätt att förbättra förutsättningarna för ett fullgott prognosarbete.

Genom att studera uppföljningarna gällande driftsredovisningen för ett urval av månader
och jämfört de prognostiserade uffallen med verkligt uffall som hämtats från
årsredovisningarna har vi undersökt om de prognoser som tas fram under åren ger en
tillförlitlig bild av kommunens verksamhet och på ett effektivt sätt använts som
styrinstrument. Vår bedömning är att prognosavvikelserna är förhållandevis små med
några undantag och att träffsäkerheten är relativt hög inom ett flertal områden. När det
gäller användningen av prognoserna och uppföljningsarbetet som styrmedel så kan
effektiviteten i detta inte utläsas av tabellerna i avsnitt 3.4. Prognosawikelserna har inte
konsekvent blivit mindre ju närmare årsskiftet man kommer utan avvikelserna kan både
ha ökat och minskat. Genom att läsa förklaringarna till awikelserna så ser vi att vissa
saker som påverkat prognoserna i början av året kan ha åtgärdats medan andra faktorer,
som inte var kända i början av året, tillkommit och påverkat prognosen längre fram under
året. Vår bedömning är att det är av stor vikt att åtgärder planeras och genomförs med
anledning av stora budgetawikelser, främst negativa sådana. Ambitionen att förankra
prognosarbetet ner i organisationen är bra och nödvändig och som ett led i att få
uppföljningsarbetet att i högre utsträckning fungera som ett styrmedel mot en budget i
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balans anser vi att planering och genomförande av åtgärder bör får större fokus. Vi ser
positivt på de beslut som fattats av Kommunfullmäktige1 samt Kommunstyrelsen2
gällande åtgärdsplan 2019 vilket är ett steg i rätt riktning.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:

• tydliga anvisningar gällande uppföljnings- och prognosarbete upprättas.

• roller och ansvar gällande uppföljnings- och prognosarbete förtydligas.

• arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt gällande
periodisering av budget fortsätter.

• planering och genomförande av åtgärder vid negativa budgetavvikelser får större
fokus.

2 Bakgrund
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring framtagandet av ekonomiska prognoser. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2019.

Vansbro kommun bedriver verksamhet för över 500 miljoner kronor per år fördelat på
många verksamhetsområden. För 2017 uppvisade kommunen ett underskott på
sammantaget 3,6 miljoner kronor medan prognosen som presenterades i samband med
delårsrapporten per 31 augusti uppgick till -6,5 mkr. Enligt delårsrapporten per 31 augusti
2018 uppgår helårsprognosen för 2018 till -12 miljoner kronor och med liknande
utveckling som föregående år kommer uffallet för 2018 att bli sämre än vad som
prognostiserats i delårsrapporten. Att prognossäkerheten varierar över tid är inget
konstigt men så hög säkerhet som möjligt bör eftersträvas.

Aktuell och korrekt redovisning är av mycket stor betydelse, bland annat för
kostnadskontroll och prioriteringar. Beslut måste kunna fattas och följas upp utifrån
korrekta underlag. Det är också viktigt att ha ändamålsenliga uppföljningsrutiner och ett
prognosarbete som ger hög träffsäkerhet jämfört med uffallet.

Revisorerna har identifierat risker kopplade till prognosprocessen och har bedömt att det
är väsentligt att granska om Kommunstyrelsen, måste ta ett större ansvar för att
säkerställa processerna kring upprättandet av prognoser.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet har varit att granska om kommunens arbete med ekonomiska prognoser är
ändamålsenligt och effektivt samt granska om de prognoser som tas fram ger en
tillförlitlig bild av kommunens resultat och utveckling. Granskningen har besvarat följande
revisionsfrågor:

1 Kommunfullmäktige 201 9-05-27 §68, KF 2019/77.
2 Kommunstyrelsen 2019-06-11 §79, KS 2019/269
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— Hur styrs och leds arbetet med uppföljning och prognoser i samband med
budgetuppföljning och delårsrapport?

— Vilka aktörer deltar i processen och hur kommuniceras prognoserna?

— Hur är roller och ansvar fördelade?

— Bryts budgeten ner på ett ändamålsenliga sätt i redovisningssystemet?

— Periodiseras budget och utfall på ett ändamålsenligt sätt?

— Hur träffsäkra är kommunens prognoser?

— Efterlevs gällande styrande- och stödjande dokument?

Granskningen omfattar Kommunstyrelsen.

2.2 Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Tillämpbara interna policys, mål, riktlinjer och rutiner

— Eventuella beslut fattade av Kommunfullmäktige

2.3 Metod
Granskningen har genomförts genom

• Dokumentstudier av relevanta styrande- och stödjande dokument.

• Intervjuer med ekonomichef samt tre controllers/ekonomer.

• Avstämning prognos mot utfall för åren 2014-2018.

Rapporten är faktagranskad av ekonomichef.

3 Resultat av granskningen

3.1 Styrande och stödjande dokument
Hur den kommunala verksamheten i Vansbro kommun ska styras, följas upp och
utvärderas regleras i dokumentet Vansbro kommuns styrsystem.3 Enligt dessa
anvisningar ska uppföljningar i april och augusti innehålla en ekonomisk uppföljning för
året för drift- och investeringsbudget samt uppföljningar av viktiga mått för verksamheten
samt en analys av avvikelser. 1 oktober ska enbart en ekonomisk uppföljning av drift- och
investeringsbudget genomföras. Därutöver genomförs månadsuppföljningar.
Kompletterande anvisningar för uppföljningsarbetet lämnas av ekonomienheten direkt i
Stratsys som är det ledningsinformationssystem som används för uppföljning.

Vansbro kommuns styrsystem Kf 2016-06-20.
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3.1.1 Bedömning — Styrande och stödjande dokument

Dokumentet Vansbro kommuns styrsystem innehåller tydliga beskrivningar med bra
illustrationer och då dokumentet är på en övergripande nivå är det aktuellt trots att det
är tre år gammalt. 1 ledningsinformationssystemet Stratsys lämnas mer detaljerade
anvisningar gällande uppföljningarna kopplat till respektive produkt. Se avsnitt 3.2.4 för
ytterligare kommentarer gällande de styrande och stödjande dokumenten. Vi har inte
funnit något som tyder på all de övergripande anvisningarna inte följs med ett undantag.
Det genomfördes inte någon helårsprognos i april 2016 utan endast en uppföljning vilket
innebär ett avsteg från anvisningarna.

3.2 Uppföljning
Uppföljningsarbetet omfattar månadsrapporter, uppföljning med helårsprognos, delårs
bokslut samt årsredovisning. Prognosarbetet sker ute på varje förvaltningsområde där
främst ekonom och respektive verksamhetschef som har budgetansvar deltar.
Prognosen läggs in i programmet Budget och Prognos. När siffrorna är klara flyttas
dessa över till ledningsinformationssystemet Stratsys där skriftlig analys och
kommentarer läggs till.

Verksamhetscheferna har tre ekonomer/controllers till sin hjälp vid uppföljningarna. Det
anordnas skrivarstugor dit cheferna kan komma för att få hjälp med analys och
bedömning. Enligt ekonomerna är skrivarstugorna både uppskattade och relativt
välbesökta.

3.2.1 Månadsrapporter

Alla förvaltningsområden ska göra en mänatlig ekonomisk uppföljning av verksamheten
där varje verksamhetsområde ska följas upp. Syftet med månadsrapporten är enligt
anvisningarna att; - som chef få en tydligare uppfattning om prognostiserade resultatet
vid årets slut och att samla analyser och kommentarer, -ge en bild över kommunens
resultat samt -ge Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige information om det
ekonomiska läget. Enligt anvisningarna i avsnittet Budgetavvikelse 1 Stratsys ska
cheferna “Förklara avvikelser mellan ack budget och ack utfall samt vilken påverkan
avvikelsen kan få vid året slut” samt “Förklara awikelse mellan ack utfall föregående år
och innevarande år”. Fokus ska vara på större awikelser, +1- 50 tkr. Under avsnittet
Åtgärder med anledning av budgetavvikelse — ekonomi ska en beskrivning av vilka
åtgärder som vidtagits och/eller planeras med anledning av budgetavvikelsens lämnas.
Enligt företrädare för verksamheten är det förvaltningsområdescheferna som ansvarar
för månadsrapporterna och är den som löpande presenterar rapporten för sina
respektive utskott. Månadsrapporterna går som en informationspunkt till Kommun-
styrelsen.

3.2.2 Uppföljning med prognos — 30 april och 31 augusti

För månaderna april och augusti ska en mer genomarbetad uppföljning inklusive
helårsprognos lämnas. Driftbudgeten för verksamhetsområdena ska följas upp och med
detta som utgångspunkt ska en bedömning av helårsprognosen göras. Kommentarer
lämnas under rubrikerna Verksamhetsbeskrivning, Händelser av större vikt,
Budgetavvikelse samt Åtgärder med anledning av budgetavvikelse — ekonomi. Enligt
ekonomerna försöker de förarbeta genom att själva tänka till runt en prognos för “sina”
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verksamhetsområden. Cheferna har också i många fall förarbetat och då blir det en
givande diskussion vid träffen som vanligtvis utmynnar i en prognos som både ekonom
och chef känner sig trygg med. Åtminstone givet det fakta som vid analystillfället finns
tillgänglig. Helårsprognoserna presenteras av förvaltningsområdescheferna i sina
respektive utskott och dessa går som beslutspunkter till Kommunstyrelsen och som
information till Kommunfullmäktige. Det är ekonomichefen som genomför
presentationerna i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Vid stora avvikelser kan
ansvarig förvaltningsområdeschef kallas in för att förklara avvikelsen vid
kommunstyrelsesammanträdet.

3.2.3 Delårsbokslut per den 31 augusti

Per sista augusti genomförs ett delårsbokslut. Bokslut för föregående år, utfall för
perioden januari till augusti föregående år samt innevarande år dessutom budget samt
prognos för innevarande år lämnas i tabellform. Förutom kommentarer gällande
driftbudgeten ska även kommentarer om Viktiga händelser för perioden lämnas vilket
ska ske på två nivåer. Först ska samtliga enhetschefer kommentera viktiga
händelser/aktiviteter de senaste året men även “på något års sikt”. Denna information
stannar hos Kommunstyrelsen. Därefter ansvarar överordnad chef till exempel
förvaltningsområdeschef eller motsvarande för att skriva en sammanfattande text som
går vidare till Kommunfullmäktige. Samma upplägg gäller under rubriken Framtiden. 1
delårsrapporten förklaras i första hand periodresultatet. Informationen som stannat hos
Kommunstyrelsen är utförligare än den dokumentation som går till kommunfullmäktige
då Kommunstyrelsen även är nämnd för verksamheterna. En prognos för helåret lämnas
också men detta sker i ett separat dokument, se avsnitt 3.2.2.

1 delårsrapporten sker även en uppföljning av investeringarna. Förbrukade medel i
förhållande till årsbudget visas tillsammans med förklaring av hur de större investerings
projekten fortlöper. Delårsbokslut och årsredovisning går via Kommunstyrelsen till
Kommunfullmäktige och presenteras av ekonomichefen.

3.2.4 Bedömning - Uppföljning

Arbetet med uppföljning och prognoser styrs utifrån framtagna anvisningar som
distribueras från ekonomienheten i första hand direkt i ledningsinformationssystemet
Stratsys. Uppföljningsarbetet sker enligt företrädarna för verksamheten relativt fritt. Det
saknas till exempel tydliga anvisningar av vilka moment som bör gås igenom vid en
uppföljning och anvisningar om vem som gör vad i samarbetet ekonom/chef. Det innebär
att till exempel djupet och noggrannheten i analysen kan skilja sig åt mellan de olika
förvaltningsområdena. Trots att verksamheterna ser olika ut mellan förvaltnings
områdena finns grundläggande delar som kan och bör hanteras på samma sätt. En
tydligare struktur säkerställer bland annat ett likvärdigt arbetssätt både inom och mellan
förvaltningsområden vilket till exempel medför fördelar vid personalbyten. Detta
förbättrar förutsättningarna för ett bra och tillförlitligt prognosarbete. Vi rekommenderar
därför att tydliga anvisningar gällande uppföljnings- och prognosarbetet upprättas. Målet
är enligt ekonomichefen att överordnad chef alltid genomför avstämning med
underordnade chefer för att till exempel diskutera åtgärder vid befarade underskott innan
prognoser avläggs. Vi anser att detta är ett bra sätt att förankra uppföljningsarbetet ner i
organisationen och därigenom lättare få förståelse för eventuella åtgärder som måste
genomföras. Anvisningar för hur detta ska ske i praktiken bör finnas med i anvisningarna
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för uppföljningsarbetet. Vi anser att skrivarstugorna är ett bra och tidseffektivt sätt att
erbjuda hjälp till cheferna i uppföljningsarbetet. Enligt det material vi fått oss tillsänt
framgår inte tydligt hur roller och ansvar är reglerat 1 uppföljningsprocessen. Vi
rekommenderar att även detta tydliggörs i anvisningarna.

3.3 Redovisning och budget
Det framkommer i intervjuerna att budget fördelas på enhetsnivå och oftast på två
positioner för kostnadsslagen. Budgeten periodiseras vanligtvis i tolftedelar men för till
exempel löner är det vanligt att tidigare års utfall används som fördelningsnyckel. Inom
vissa områden där stora svängningar sker över tid justeras budgeten enligt detta.
Företrädarna för verksamheten anser dock att detta arbete kan förfinas. När det gäller
periodisering av fakturor så sker detta ibland vid stötte fakturor men inte i övrigt. Enligt
ekonomichefen behöver det genomföras en utbildningsinsats i chefsgruppen för att få
förståelse om varför periodisering bör ske. De chefer som anställs idag får utbildning i
detta medan “gamla” chefer kan sakna detta.

3.3.1 Bedömning — Redovisning och budget

Det finns ofta stor osäkerhet i prognosarbete som egentligen inte är annat än
kvalificerade gissningar baserade på för dagen känd fakta. Då är det av största vikt all
kunna relatera kända kostnader till en budget som teoretiskt är representativ för
tidsperioden. Kommunal verksamhet är inom de flesta områden sällan jämnt fördelad
över året varvid periodisering av budget i tolftedelar inte speglar förväntad
resursförbrukning. Detta försvårar prognosarbetet. Vi rekommenderar därför fortsatt
arbete med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt gällande periodisering
av budget.

3.4 Prognosavvikelser
En budget är en framtidsbedömning och ett planeringsinstrument som speglar
kommunens ambition och mål. En prognos är en förutsägelse om framtiden och den
bygger delvis på fakta men också på mänsklig intuition och förmåga att tolka fakta. Ju
längre året går ju mer fakta finns till hands vilket gör att träffsäkerheten i prognosen bör
öka. När budgeten har antagits av kommunfullmäktige så är målet att nå den satta
budgeten. Prognoser används som styrinstrument av ledningen för att säkerställa att
verksamheterna är på rätt väg för all uppnå den fastställda budgeten.
Om prognosen visar på avvikelser mot budgeten så kan ledningen med stöd i
prognoserna göra de förändringar som krävs.

En tillförlitlig bild alternativt träffsäker prognos kan 1 detta hänseende innebära att
prognosen överensstämmer med verkligt utfall och om det förhåller sig på det sättet ska
uffallet 1 % för månaderna april och augusti vara så nära som möjligt som det verkliga
uffallet i i förhållande till budget. Då har prognoserna gett en tillförlitlig bild av
verksamheten under året. Om prognoserna å andra sidan använts som verktyg för att
styra verksamheten mot lagd budget, bör prognosawikelsen, i takt med att mer
information erhålls och genom att rätta åtgärder vidtas, minska under året. För att
granska om de prognoser som tas fram under åren ger en tillförlitlig bild av kommunens
verksamhet och på ett effektivt sätt använts som styrinstrument, har vi studerat
månadsuppföljningarna gällande driftsredovisningen för ett urval av månader och jämfört
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de prognostiserade utfallen med verkhgt utfaN som hämtats från årsredovisningarna. Se
tabellerna nedan.

2014 Prognosavvikelse i förhållande till budget

April Augusti Utfall

Kommunfullmäktige 14,7 % 20,0 % 35,4 %

Utbildning och arbete 0,3% -1,0% -5,6 %

Vårdochomsorg -1,0% -1,4% -1,5%

Samhälisbyggnad 1,4% 0,3% -0,3%

Övergripande inkI kommunkansli 10,7 % 2,6 % -0,5 %

2015 Prognosawikelse i förhållande till budget

April Augusti Utfall

Kommunfullmäktige 0,4 % 1 ,6 % 3,3 %

Utbildning och arbete -4,6% 1,0% -1,9%

Vård och omsorg -2,0 % 0,0 % -2,1 %

Samhällsbyggnad 1,2 ¾ 1,3 % -2,9 %

övergripande inki kommunkansli 0,5% -0,8 % -1,2 %

2016 Prognosawikelse i förhållande till budget

April* Augusti Utfall

Kommunfullmäktige ¾ -13,2 % -26,1%

Utbildning och arbete % -5,3 % 0,5 %

Vård och omsorg ¾ -0,9 ¾ 0,1 ¾

Samhällsbyggnad % 2,2 % 1,4 %
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Övergripande inki kommunkansli % -4,8 % -2,1 %

*Det genomfördes ingen prognos vid detta tillfälle.

2017 Prognosawikelse i förhållande till budget

April Augusti Utfall

Kommunfullmäktige 0,0% 10,2% 1,2%

Kommunstyrelsen 0,0 % -6,0% -18,8 %

Utbildning och arbete 14,5 % 14,9 % 14,8 %

Socialt stöd och omsorg -1,0% 1,9% 3,9 %

Samhällsbyggnad -3,4 % 0,2 % -1,3%

Kommunkansli, intern service, -4,0 % -4,0 % -8,4 %
integration

KollektMrafik 6,1 % 5,4 % 8,5 %

Strategisk utveckling 0,0% -37,9% 6,1%

VDUF -6,0% 2,4% 12,8%

2018 prognosavvikelse i förhållande till budget

April Augusti Utfall

Kommunfullmäktige 0,0 % 1,7 % -16,2%

Kommunstyrelsen 2,8 % 6,8 % 14,4 %

Utbildning kultur och fritid -0,6 % -1,5 % 4,6 %

Socialt stöd och omsorg 12,9% 14,2% 13,5%

Samhälisbyggnad -1 ,3 % -4,0 % -2,6 %

Kommunkansli, intern service, 0,3 % -4,8 % - 0,7 %
integration

KollektMrafik 0,0% 0,0% -15,1%
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Strategisk utveckling -28,6 % -44,6 % -19,8 %

VDUF 12,4 % 14,9 % 20,8 %

För området Kommunfullmäktige har avvikelsen mellan prognos och budget varit relativt
hög över åren. Avvikelserna har varit både över och under budget. Det är heller inte
möjligt att utläsa att prognoserna fungerat som styrmedel då avvikelserna både har ökat
och minskat över respektive år. För området Utbildning och arbete har avvikelserna, med
undantag av 2017, varit små. 2017 låg avvikelsen på drygt 14%, prognossäkerheten var
hög då prognostiserad avvikelse stämde med utfallet. Däremot fungerade prognos-
arbetet inte som ett styrmedel då ingen förbättring skedde över året. För området vård
och omsorg/socialt stöd och omsorg har avvikelserna varit små, både positiva och
negativa med undantag av 2018. Då uppgick awikelsen till 12,9%-14,2% över budget.
Prognossäkerheten var hög då prognostiserad avvikelse stämde relativt väl med utfallet.
Däremot fungerade prognosarbetet inte som ett styrmedel då ingen förbättring skedde
över året. För samhälisbyggnad har avvikelsen mellan prognos och budget varit relativt
låg över åren. De små variationerna har varit både positiva och negativa. För området
Övergripande/Kommunkansli har avvikelsen varit måttlig med några undantag.
Avvikelserna har svängt och har varit både positiva och negativa. Det är därför inte
möjligt att dra några slutsatser om huruvida prognosarbetet har fungerat som ett
styrmedel. Från och med 2017 har områdena Kommunstyrelsen, Kollektivtrafik,
Strategisk utveckling samt Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) kommit till i
uppföljningarna. 1 samtliga tre områden har svängningarna mellan prognos och budget
varit stora vilket medför en låg prognossäkerhet.

3Å. 1 Bedömning — Prognosavvikelse

Sammantaget är prognosawikelserna förhållandevis små med några undantag och
träffsäkerheten är relativt hög inom ett flertal områden. Till exempel Socialt stöd och
omsorg visar stor avvikelse i procent för 2018 och på grund av den stora volymen blir
summan många miljoner. Det finns områden med större procentuell awikelse men då
volymerna är mindre blir effekten på uffallet mindre. När det gäller användningen av
prognoserna och uppföljningsarbetet som styrmedel så kan effektiviteten i detta inte
utläsas av tabellerna ovan. Prognosavvikelserna har inte konsekvent blivit mindre ju
närmare årsskiftet man kommer utan avvikelserna kan både ha ökat och minskat.
Genom att läsa förklaringarna till avvikelserna så ser vi att vissa saker som påverkat
prognoserna i början av året kan ha åtgärdats medan andra faktorer, som inte var kända
i början av året, tillkommit och påverkat prognosen längre fram under året. Det är dock
av stor vikt att åtgärder planeras och genomförs med anledning av stora
budgetawikelser, främst negativa sådana. Ambitionen att förankra prognosarbetet ner i
organisationen är bra och nödvändig och som ett led 1 att få uppföljningsarbetet att i
högre utsträckning fungera som ett styrmedel mot en budget i balans rekommenderar vi
att planering och genomförande av åtgärder får större fokus. Vi ser positivt på det beslut
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som fattats av Kommunfullmäktige4 gällande åtgärdsplan 2019 vilket är ett resultat av
negativa utfall. Även beslut i Kommunstyrelsen 201 9-06-11 visar på handling där det
bland annat stipuleras “Det är varje chefs ansvar att anpassa verksamheten till budget,
genomföra effektiviseringar och reduceringar.” Genom detta beslut förtydligas
ansvarsfrågan vilket vi efterfrågat under avsnitt 3.2.4.

4 Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens arbete
med ekonomiska prognoser är relativt ändamålsenligt och effektivt samt att de prognoser
som tas fram ger en relativt tillförlitlig bild av kommunens resultat och utveckling. Vi har
dock noterat några förbättringsområden.

Granskningen visar att arbetet med uppföljning och prognoser i Vansbro kommun styrs
utifrån framtagna övergripande anvisningar som distribueras från ekonomienheten. Vi
anser dock att det saknas tydliga anvisningar av vilka moment som bör gås igenom vid
en uppföljning och anvisningar om vem som gör vad i samarbetet
ekonom/verksamhetschef/högre chef. En tydligare struktur säkerställer bland annat ett
likvärdigt arbetssätt förvaltningsområdena emellan samt inom förvaltningsområdena vid
till exempel personalbyte. Detta tillsammans med en tydlig fördelning av ansvar och
roller förbättrar förutsättningarna för ett bra och tillförlitligt prognosarbete.

Det finns ofta stor osäkerhet i prognosarbete som egentligen inte är annat än
kvalificerade gissningar baserade på för dagen känd fakta. Då är det av största vikt att
kunna relatera kända kostnader till en budget som teoretiskt är representativ för
tidsperioden. Budgeten periodiseras vanligtvis i toiftedelar trots att kommunal
verksamhet inom de flesta områden sällan är jämnt fördelad över året varvid
periodisering av budget i tolftedelar inte speglar förväntad resursförbrukning. Detta
försvårar prognosarbetet. Vi anser att ett fortsatt arbete med att utveckla och höja
kvaliteten i redovisningen samt gällande periodisering av budget, främst genom
utbildningsinsatser, är ett sätt att förbättra förutsättningarna för ett fullgott prognosarbete.

Genom att studera uppföljningarna gällande driftsredovisningen för ett urval av månader
och jämfört de prognostiserade utfallen med verkligt utfall som hämtats från
årsredovisningarna har vi undersökt om de prognoser som tas fram under åren ger en
tillförlitlig bild av kommunens verksamhet och på ett effektivt sätt använts som
styrinstrument. Vår bedömning är att prognosavvikelserna är förhållandevis små med
några undantag och träffsäkerheten är relativt hög inom ett flertal områden. När det gäller
användningen av prognoserna och uppföljningsarbetet som styrmedel så kan
effektiviteten i detta inte utläsas av tabellerna i avsnitt 3.4. Prognosawikelserna har inte
konsekvent blivit mindre ju närmare årsskiftet man kommer utan awikelserna kan både
ha ökat och minskat. Genom att läsa förklaringarna till avvikelserna så ser vi att vissa
saker som påverkat prognoserna i början av året kan ha åtgärdats medan andra faktorer,

‘I Kommunfullmäktige 2019-05-27 §68, KF 2019/77.
Kommunstyresen 2019-06-11 §79, KS 2019/269.
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som inte var kända i början av året, tillkommit och påverkat prognosen längre fram under
året. Det är dock av stor vikt att åtgärder planeras och genomförs med anledning av stora
budgetavvikelser, främst negativa sådana. Ambitionen all förankra prognosarbetet ner i
organisationen är bra och nödvändig och som ett led i att få uppföljningsarbetet att i
högre utsträckning fungera som ett styrmedel mot en budget i balans. Vi rekommenderar
att planering och genomförande av åtgärder får större fokus. Vi ser positivt på det beslut
som fattats av Kommunfullmäktige6 samt Kommunstyrelsen7 gällande åtgärdsplan 2019.

4.1 Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi Kommunstyrelsen:

• att tydliga anvisningar gällande uppföljnings- och prognosarbete upprättas.

• att roller och ansvar gällande uppföljnings- och prognosarbete förtydligas.

• att arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen samt gällande
periodisering av budget fortsätter.

• att planering och genomförande av åtgärder vid negativa budgetavvikelser får
större fokus.

4.2 Revisionsfrågor
— Hur styrs och leds arbetet med uppföljning och prognoser i samband med

budgetuppföljning och delårsrapport?

Uppföljningsarbetet omfattar månadsrapporter, uppföljning med helårsprognos,
delårsbokslut samt årsredovisning. Prognosarbetet sker ute på varje förvaltningsområde
där främst ekonom respektive verksamhetschef som har budgetansvar deltar.
Prognosen läggs in i programmet Budget och Prognos. När siffrorna är klara flyttas
dessa över till ledningsinformationssystemet Stratsys där skriftlig analys och
kommentarer läggs till. Det anordnas skrivarstugor dit cheferna kan komma för att få
hjälp med analys och bedömning. Enligt ekonomerna är skrivarstugorna både
uppskattade och relativt välbesökta.

— Vilka aktörer deltar i processen och hur kommuniceras prognoserna?

Verksamhetscheferna har tre ekonomer/controllers till sin hjälp vid uppföljningarna.
Enligt företrädare för verksamheten är det förvaltningsområdescheferna som ansvarar
för månadsrapporterna och är den som löpande presenterar rapporten för sina
respektive utskott. Månadsrapporlerna går som en informationspunkt till
Kommunstyrelsen. Helårsprognoserna presenteras av förvaltningsområdescheferna i
sina respektive utskott och dessa går som beslutspunkter till Kommunstyrelsen och som
information till Kommunfullmäktige. Det är ekonomichefen som genomför
presentationerna av helårsprognos, delårsrapport samt årsredovisning vid
kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemötena. Vid stora awikelser kan ansvarig

6 Kommunfullmäktige 201 9-05-27 §68, KF 2019/77.
Kommunstyrelsen 2019-06-11 §79, KS 2019/269
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förvaltningsområdeschef kallas in för att förklara awikelsen vid kommunstyrelse
sammanträdet.

— Hur är roller och ansvar fördelade?

Det saknas tydlig dokumentation på hur roller och ansvar är fördelade.

— Bryts budgeten ner på ett ändamålsenliga sätt i redovisningssystemet/Periodiseras
budget och utfall på ett ändamålsenligt sätt?

Det framkommer i intervjuerna att budget fördelas på enhetsnivå och oftast på två
positioner för kostnadssiagen. Budgeten periodiseras vanligtvis i toiftedelar men för till
exempel löner är det vanligt att tidigare års utfall används som fördelningsnyckel. Inom
vissa områden där stora svängningar sker över tid justeras budgeten enligt detta.
Företrädarna för verksamheten anser dock att detta arbete kan förfinas. När det gäller
periodisering av fakturor så sker detta ibland vid större fakturor men inte i övrigt. Enligt
ekonomichefen behöver det genomföras en utbildningsinsats i chefsgruppen för att få
förståelse om varför periodisering bör ske. De chefer som anställs idag får utbildning i
detta medan “gamla’ chefer kan sakna detta.

— Hur träffsäkra är kommunens prognoser?

Sammantaget är prognosawikelserna förhållandevis små med några undantag och
träffsäkerheten är därför relativt hög inom ett flertal områden. När det gäller
användningen av prognoserna som styrmedel så kan effektiviteten i detta inte utläsas av
tabellerna ovan. Prognosawikelserna har inte konsekvent blivit mindre ju närmare
årsskiftet man kommer utan avvikelserna kan både ha ökat och minskat. Genom att läsa
förklaringarna till awikelserna så ser vi att vissa saker som påverkat prognoserna i
början av året kan ha åtgärdats medan andra faktorer, som inte var kända i början av
året, tillkommit och påverkat prognosen längre fram under året.

— Efterlevs gällande styrande- och stödjande dokument?

Hur den kommunala verksamheten i Vansbro kommun ska styras, följas upp och
utvärderas regleras i dokumentet Vansbro kommuns styrsystem.8 Enligt dessa
anvisningar ska uppföljningar i april och augusti innehålla en ekonomisk uppföljning för
året för drift- och investenngsbudget samt uppföljningar av viktiga mått för verksamheten
samt en analys av avvikelser. 1 oktober ska enbart en ekonomisk uppföljning av drift- och
investeringsbudget genomföras. Därutöver genomförs månadsuppföljningar.
Kompletterande anvisningar för uppföljningsarbetet lämnas av ekonomienheten direkt i
Stratsys som är det ledningsinformationssystem som används för uppföljning. Vi har inte
funnit något som tyder på att de övergripande anvisningarna inte följs med ett undantag.
Det genomfördes inte någon helårsprognos i april 2016 utan endast en uppföljning vilket
innebär ett avsteg från anvisningarna. Vi rekommenderar dock kompletteringar till de
styrande- och stödjande dokumenten, se avsnitt 3.2.4

8 Vansbro kommuns styrsystem Kf 2016-06-20.
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Granskning av resursfördeln ing och effektivitet

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat
rutinerna kring kommunens resursfördelning samt effektivitet inom
verksamheterna mot bakgrund av de nettokostnadsavvikelser som redovisas i
Kolada för 2017. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har
en ändamålsenlig fördelning av resurser mellan de olika verksamheterna samt om
det finns en tillräcklig styrning av effektiviteten i verksamheterna.
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Sammanfattning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring
kommunens resursfördelning samt effektivitet inom verksamheterna mot bakgrund av
de nettokostnadsavvikelser som redovisas i Kolada för 2017.

Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig
fördelning av resurser mellan de olika verksamheterna samt om det finns en tillräcklig
styrning av effektiviteten i verksamheterna.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas en
resursfördelningsmodell. Vissa omfördelningar görs mellan verksamheterna men det
bygger inte på demografi utan på föregående års budget och utfall. Kommunstyrelsens
styrning av effektiviteten är till viss del tillräcklig. Det finns mål och mätetal men de
behöver utvecklas för att de ska kunna kopplas till effektivitetsbegreppet. Vidare pågår
flera projekt inom kommunen med bäring på effektivitet.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— Förtydliga principer gällande fördelning av resurser mellan verksamheterna.

— Förtydliga ansvaret för effektivitet på olika chefsnivåer.

— Utveckla indikatorer och mål avseende effektivitet så att de blir mätbara.

— Införa tutiner och arbetssätt för att systematiskt följa upp verksamheten utifrån
effektivitetsbegreppet.
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2 Inledning/bakgrund
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska
kommunens resursfördelning samt effektivitet inom verksamheterna mot bakgrund av
de nellokostnadsavvikelser som redovisas i Kolada för 2017. Uppdraget ingår i
revisionspianen för år 2019.

1 genomförd riskanalys framgår att Vansbro har höga nellokostnadsawikelser både för
grund- och gymnasieskolan. Inom grundskolan har avvikelsen ökat markant under
2017. Samtidigt visar utskottet för Utbildning, kultur och fritid utifrån den helårsprognos
som lämnats per augusti 2018 i princip ett nollresultat. Verksamheten för socialt stöd
och service prognostiserar en budgetavvikelse motsvarande -17.5 mnkr men en
betydligt mindre nettokostnadsavvikelse. Samtidigt visar KKiK (Kommunens Kvalitet i
Korthet) på varierande kvalitet.

En hög nettokostnadsavvikelse kan bero på en medveten politisk ambitionsnivå,
bristande effektivitet och styrning i verksamheterna eller brister i resursfördelningen.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig fördelning
av resurser mellan de olika verksamheterna samt om det finns en tillräcklig styrning av
effektiviteten i verksamheterna.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

— Finns det en övergripande resursfördelningsmodell? Är modellen tydlig och
transparent?

— Finns det förklaringar till nettokostnadsavvikelserna inom grund- och
gymnasieskolan? Beror avvikelserna på en medveten politisk ambitionsnivå?

— Är styrelsens och förvaltningens styrning av verksamhetens effektivitet tillräcklig?
— Är mätning, uppföljning och utvärdering av verksamhetens effektivitet tillräcklig?

Granskningen omfattar de nyckeltal som finns tillgängliga via offentlig statistik och de
analyser som görs inom kommunen. Granskningen omfattar 2019.

2.2 Revisionskrfterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6

—Tillämpbara interna regelverk och policys

3
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2.3 Metod
Granskningen har genomförts genom

— Dokumentstudier av

- Strategisk plan 2019-2021
- Vansbro kommuns styrsystem Kf 2016-06-20
- Nämndsplan 2019
- Nämndsmål och indikatorer 2019
- Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott i Vansbro kommun
- Chefspolicy

- KSI 190305 — Åtgärdsplan
- Kolada

— Intervjuer med:

- Kommunstyrelsens ordförande

- Tf kommunchef/ekonomichef
- Ordförande i utskottet Utbildning och arbete
- Ordförande i utskottet Leva och bo
- Ordförande i utskottet Omsorg
- Tf samhällsbyggnadschef

- Skoichef

Samtliga intervjuade har faktagranskat rapporten.

4
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3 Resultat av granskningen

3.1 Resursfärdelning

3.1.1 Allmänt om resursfördelning

Av SKLs skrift “Styr med resursfördelningen” framgår följande:

Det bör vara tydligt för medborgarna hur den egna kommunen fördelar sina resurser.
Om ett geografiskt område eller en viss verksamhet får mer resurser än andra är skälet
i regel att t ex andelen pensionärer eller barnfamiljer är större i vissa områden än i
andra. Fördelningen av pengar och personal utgår då från statistik och prognoser över
befolkningen. Men skillnaderna kan också bero på att de förtroendevalda vill satsa mer
eller mindre på vissa grupper, områden eller verksamheter. Det är resultatet av
politiska prioriteringar.
Medborgarna ska behandlas likvärdigt om det inte finns sakliga skäl för något
annat, enligt kommunallagens likställighetsprincip. Dagens kommuninvånare
accepterat heller inte uppenbara orättvisor eller att resurserna fördelas utan klara
principer.
Resursfördelningen har också en central roll för ekonomistyrningen, dvs, för förmågan
att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov och nå
uttalade mål. För kommunerna är det därför viktigt att ha ett fungerande system när
man fördelar resurser. Det handlar bland annat om att ha ett bra statistiskt underlag för
fördelningen. Det i sin tur är avgörande för att politikerna ska ha en säker grund att stå
på när de gör sina prioriteringar.

3.1.2 Resursfördelning i Vansbro kommun

Vansbro kommun har ingen dokumenterad övergripande resursfördelningsmodell. Vi
har därför valt att beskriva de dokument som berör någon form av resursfördeln ing.

Styrande dokument

Vansbro kommuns styrmodell (KF 2016-06-20)

Av dokumentet framgår bl.a. att för att styrmodellen ska fungera krävs ett stort inslag
av öppenhet, tydlighet, dialog, delaktighet och förtroende. Vidare att styrmodellen ska
leda till att kommunstyrelsen, nämnder och bolag aktivt verkar för att förverkliga
kommunens vision och övergripande mål.

Reglemente

Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen kommunens ledande
organ för styrning och ledning på den verkställande nivån. Den ansvarar för
samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har
ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin
oavsett om den är i förvaltnings- eller bolagsform.
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Budgetprocessen
Av “Verksamhetsplan 2018” framgår att grunden för respektive förvaltningsområdes
budget är budget för 2017. Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra strukturella
besparingar i verksam heterna på 15 mnkr t o m 2020. Samtidigt klarat flera förvalt
ningsområden inte av att bedriva förväntad verksamheten. Justeringar 1 grundramen
har gjorts enligt följande:

Budget 2018 Budget 2019

Verksamhet Utökning Besparing Utökning Besparing

Utbildning, kultur- och fritid +8 000 -2 000 1 000

Socialt stöd och omsorg +2 000 -2 000 +9 500

Samhällsbyggnad +1 000 -1 000

-Kommunkansli, intern service +1 000 -1 400 +1 200
och integration

Kommunstyrelsens förfogande -1 400

Summa ÷12 000 -6 400 +10 700 -2 400

Notering: Socialt stöd och omsorg +9,5 mnkr avser äldreomsorg, IFO och gmppboende. Utbildning, kultur-
och fritid +8,0 mnkr avser ökat antal elever genom flyktingmottagandet som inte täcks av ersättning från
Migrationsverket

Av “Nämndsplan 2019” framgår att förvaltningen har diskuterat och analyserat budget-
fördelning 2019 i förhållande till prognosen per augusti. Verksamheterna konstaterar att
åtgärder inte kan genomföras till årsskiftet för att klara en budget i balans för 2019.
Ledningsgruppen föreslår därför att det är av största vikt att vidta ett antal åtgärder och
arbeta på ett strukturerat sätt för att nå en budget i balans. Förslaget bygger på att den
framtagna åtgärdsplanen ska följas och kompletteras med ytterligare möjliga åtgärder.
En nulägesanalys och genomgång av alla verksamheter ska genomföras för att
tydliggöra uppdrag. Det framgår även att vissa obligatoriska uppdrag kanske kan
utföras på ett annat effektivare sätt.

1 Kolada (Nyckeltal för kommuner och regioner) presenteras nettokostnadsavvikelse för
olika verksamheter och avser avvikelsen mellan nettokostnad och referenskostnad.
Jämförelsen visar om kommunens faktiska nettokostnader är högre eller lägre än vad
som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om de
bedrev verksamheten vid en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå.

Vid intervjuer framförs att det kan finnas felkällor i den statistik som lämnas till
räkenskapssammandraget som Kolada bygger på. Inför inlämningen av 2018 års
uppgifter har en genomgång gjorts för att höja kvaliteten på inlämnade uppgifter.
Nettokostnadsawikelsen ska därför inte ses som att det är en absolut sanning men
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jämförelsen ger ändå indikator på vilka områden kommunen har höga respektive låga
kostnader.

Nedan redovisas nettokostnadsawikelse i miljoner kronor:

Neftokostnadsawi kelser

Nettokostnadsavvikelse mitjoner kranar 1

ftr6I 1,14 n k,,,1,ol, n,8jon,

f,*tid,hn,, 1,6,1. fit,6i,,.n,ht,
m6j,or

Individ vd, fvrniIjo,mo,8. ,niIjonn bnnov

lItlnvdvvvk,6vn n,ijo,w kronor

-15 -8 -6 4 -2 0 2 4 6 8 10 12

•2015 20l6 •20I7

Vansbro kommun har framförallt höga kostnader för grundskola och gymnasieskolan.
Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen är också högre än
referenskostnaden men inte i lika hög utsträckning. Kostnader för förskola och
fritidshem är lägre än referenskostnaden.

För 2018 är det verksamheten socialt stöd och omsorg som redovisat största
avvikelsen mot budget —20,3 mnkr, varav individ- och familjeomsorgen -15,8 och
äldreomsorgen -2,4 mnkr. Utbildning, kultur och stöds budgetavvikelse uppgår till -4,2
mnkr. Detta innebär att budgeten för 2019 har höjts för den verksamhet som redovisar
störst budgetavvikelse.

En hög nettokostnad kan vara en medveten politisk ambitionsnivå. Vid intervjuer har
det framförts att det finns en medvetenhet kring de höga kostnaderna inom
grundskolan och all kommunen har prioriterat all ha många mindre enheter vilket
medför höga kostnader. Framförallt är det lokalkostnaderna som är högre än i
jämförbara kommuner.

2014 hade Vansbro den dyraste gymnasieskolan i Sverige och kostnaderna är fortsatt
höga. En del av gymnasieskolan har bedrivits inom ramen för Västerdalarnas
utbildningsförbund men inför 2020 kommer verksamheten att gå tillbaka till
kommunens regi. En genomlysning av kostnaderna ska göras för att man ska få bättre
kontroll innan kommunen tar över ansvaret igen. Kommunen har valt att ha flera
mindre utbildningar med små klasser vilket innebär högre kostnader. Det anses vara
viktigt att kunna erbjuda utbildningar som get arbete i kommunen.

Kommunen har utifrån jämförelser haft låga kostnader för hemtjänst, men redovisat en
hög budgetawikelse.
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Jämförelser och analyser mellan olika enheter inom kommunen, exempelvis skolor och
äldreboenden görs inte i nuläget.

3.1.3 Bedömning

Vi bedömer att det saknas en övergripande resursfördelningsmodell. Justering av
budgetramarna görs utifrån utfall/prognoser och tillkommande behov som har äskats
vid budgetberedning, men det bygger mer på uppskattade kostnader än demografiska
förändringar. Vi menar att kommunstyrelsen bör överväga en tydligare modell för
resursfördelning för att säkerställa effektivitet i verksamheterna.

De höga kostnaderna inom grundskolan är resultatet av en politisk ambitionsnivå då
små enheter prioriteras. Även inom gymnasieskolan beror den höga kostnaden på små
klasser men även på de höga kostnaderna inom Västerdalarnas gymnasieförbund. Det
finns en ambition att se över kostnadsnivån här och vi menar att det är viktigt att
identifiera möjligheterna till samläsning och olika schematekniska lösningar för att
minska kostnaderna.

3.2 Verksamhetens effektivitet
Kommunallagen

1 kommunallagen fastslås att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet samt att fullmäktige ska fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för såväl verksamhet som ekonomi.

1 förarbetena till paragrafen framgår det att i planen/riktlinjen för god ekonomisk
hushållning i verksamheten ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att kunna skapa
förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart
samband mellan:

- Resursåtgång
- Prestationer
- Effekter

Styrdokument

Ansvarsfördelningen inom kommunen regleras främst genom följande styrdokument:

• Reglemente för kommunstyrelsen
• Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott
• Chefspolicy

Av kommunstyrelsens reglemente framgår i avsnittet om Ledningsfunktionen och
Styrfunktionen § 2 att kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.

1 arbetsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott i Vansbro kommun framgår
utskoffens ansvar och mandat. Det finns allmänna beskrivningar om planering och
uppföljning men ingenting avseende effektivitet. 1 de dokument vi har tagit del finns inte
heller något reglerat ansvar avseende effektivitet för kommunstyrelsens ordförande.
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Det finns ännu inga fastställda instruktioner för kom mundirektören vilket är ett Iagkrav
sedan 1januari 2019 (Kommunallagen 7 kap 2 §).
Av Chefspolicyn framgår inte något specifikt kring effektivitet, det enda som framgår är
att det 1 chefsrollen ingår att vara kostnadsmedveten.

Vid intervjuer framförs att styrning gällande ekonomi och effektivitet till förvaltningen är
tydlig. Däremot anses styrningen inom förvaltningen ner till de enskilda enheterna inte
vara lika tydlig.

Mål och mätetal

1 “strategisk plan 2019-2021» återfinns följande strategiska mål:

“Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning”. Som förtydligande till målet
anges att förvaltningen arbetar för ökad samverkan med andra kommuner,
myndigheter och organisationer samt löpande anpassning av förvaltningen efter behov.

1 Nämndsplan 2019 har kommunfullmäktige formulerat ett strategiskt mål avseende
effektivitet;

“Förvaltningsutveckling- Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning”

Utifrån det strategiska målet har samttiga nämnder formulerat nämndsmålet:

“Ta tillvara digitaliseringens möjligheter”

Av nämndsmål och indikatorer 2019 framgår följande indikatorer:

Nämndlutskoft Indikator

Utbildning, kultur och fritid Antal datorer/plaftor per elev/barn i förskola
Antal datorer/plattor per elev/barn i förskoleklass till åk 3
Antal datorer/plattor per elev/barn i förskoleklass till åk 4-6
Antal datorer/plattor per elev/barn i förskoleklass till åk 7-9
Andel föräldrar som aktivt deltar i Dexter

Socialt stöd och omsorg Tillsyn naffetid uförts via fjärrtillsyn

Kommunkansli och intern Andel som använder automatisk lösenordsåterställning
service

Kommunkansli och intern service har förutom målet ovan formulerat ytterligare två mål:

1. “Kommunens lokaler ska utnyttjas effektivt av de egna verksamheterna”

Indikator: Normer för lokaleffektivitet har utarbetats i syfte att få kontroll över hur
mycket yta som utnyttjas av verksamheterna samt ta fram norm för hur mycket yta som
får nyttjas.

2. “Kommunens verksamheter ska få ett gott stöd av secefunktionerna”

Indikator: En intern NKI- undersökning ska genomföras (NöjdKundlndex).
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Vidare framgår att “en genomgång av alla verksamheter med kommunstyrelsen/
utskoWannat för att tydliggöra vilket uppdrag respektive förvaltningsområde ansvarar
för. Vilka uppdrag som är obligatoriska och vilka är frivilliga. Vissa obligatoriska
uppdrag kan kanske utföras på annat effektivare sätt.”

Anm. Målen avser 2019 och vi har inte haft möjlighet att följa uppföljning av
målen/indikatorer. lnternhyra avses att införas i syfte att skapa ett mer effektivt
lokalutnyttjande. Vid intervjuer har framförts att kommunen äger tomma lokaler
samtidigt som det hyrs externa lokaler.

Beslut med beröring på effektivitet

Kommunstyrelsens beslut 2018

Omvandling av korttidsplats på Söderåsen till permanent särskilt boende (anpassning
av volym till faktiskt behov) § 6/2018

Ätgärdsplan 201 7-2018 § 113 (uppdrag till kommunens chefer att se över sina
verksamheters kostnader)

Helårsprognos per augusti 2018 § 198 (uppdrag till förvaltningen att inarbeta utskoftens
förslag i åtgärdsplanen) Vissa av föreslagna åtgärder inom Utskottet för Omsorg och
Utskottet för utbildning och arbete har beröring på effektivitet.

Mätning, uppföljning och utvärdering

Inom ramen för granskningen har statistik från Kolada tagits fram, se bilaga 1-2.
Statistik avseende Barn och unga visar på följande:

Kommunen har höga kostnader för grundskolan, jämfört med både liknande
kommuner, länet och riket. Däremot är studieresultaten i merparten av jämförelserna
lägre i Vansbro.

Även kostnaderna för gymnasieskolan är högre än liknande kommuner, länet och riket.
Vansbro och Malungs kommuner har ett gemensamt utbildningsförbund (Västerdalar
nas utbildningsförbund), som kommer att awecklas inför 2020. Kommunen har
avvecklat vissa av de mest kostnadsdrivande utbildningarna men fortfarande finns det
flera exempel på där utbildning genomförs trots att det är små grupper. Det anses
viktigt att ha ett bra samarbete med näringslivet och att kunna erbjuda utbildningar som
ger arbete på orten.
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När det gäller äldreomsorgen har Vansbro kommun låga kostnader, däremot är
brukarbedömningen för särskilt boende låg och den har dessutom minskat både 2017
och 2018.

Kommunens kostnader för försörjningsstöd är låga, även jämfört med andra. Däremot
är väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd lång. Andel
personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjnings
stöd är högre än jämförelseobjekten visar på.

Kommunen hat gjort egna analyser utifrån Kolada som har presenterats för kommun-
styrelsen och på chefsträff.

Pågående aktiviteter
Ett projekt avseende bemanningsekonomi har påbörjats. Schemaläggningen inom
äldreomsorg och förskola anses inte vara optimal och borde i större utsträckning styras
utifrån verksamhetens behov. En bättre styrning av bemanningen anses vara
nödvändigt innan det finns möjlighet att erbjuda heltidstjänster.

Ett visst erfarenhetsutbyte har genomförts i syfte att få inspiration till nya arbetssätt
inom hemtjänsten. Ambitionen är att både minska kostnaderna och förbättra kvaliteten.

Det förekommer viss samverkan med andra kommuner. Bortsett från Västerdalarnas
utbildningsförbund är det form av nätverk än mer konkret samarbete. Kommunen har
börjat titta på ett utökat samarbete med Mora, Orsa och Älvdalen och hat bland annat
gått med i Räddningstjänsfförbundet.

3.2.1 Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsens styrning av effektiviteten till viss del är tillräcklig. Det
finns mål och mätetal gällande effektivitet, vi bedömer dock att det för flera av
indikatorerna är svårt att se någon direkt koppling till begreppet effektivitet. Vi menar
därför att indikatorerna behöver utvecklas för att kunna mätas utifrån ett effektivitets
begrepp. Kommunstyrelsen har med några mindre undantag inte fattat några speciella
beslut avseende effektivitet under 2018 och 2019 utöver de som hanteras i
budgetprocessen. Vidare anser vi att kommundirektörens, förvaltningschefers och
övriga chefers ansvar avseende effektivitet behöver förtydligas.
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Kommunen deltar i jämförelser och analyserar nationell statistik och har kunskaper om
vilka verksamheter som har höga respektive låga kostnader. Vi ser positivt på de
pågående utvecklingsområdena angående bemanningsekonomi och införande av
internhyra.
Styrdokumenten reglerar däremot inte formerna för mätning, uppföljning och
utvärdering av verksamheten. Mätning och uppföljning sker främst genom
delårsrapport och bokslut. Målen är nya för 2019 och vi kan därför inte se vilken
uppföljning som görs av dessa. Vi menar att kommunstyrelsen bör säkerställa att det
inrättas rutiner för att systematiskt följa upp verksamheten utifrån effektivitet.
Utifrån de mätetal som tagits fram i granskningen finns det indikationer på att samtliga
verksamheter inte bedrivs på ett effektivt sätt. Detta grundar sig på att framförallt
grundskolan och gymnasieskolan har högre kostnader, både vad gäller
nettokostnadsavvikelse, men även jämfört med liknande kommuner. Samtidigt
redovisas låga resultat inom dessa verksamheter.

4 Slutsats och rekommendationer
Våt sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas en
resursfördelningsmodell. Vissa omfördelningar görs mellan verksamheterna men det
bygger inte på demografi utan på föregående års budget och utfall. Kommunstyrelsens
styrning avseende effektivitet är till viss del tillräcklig. Det finns mål och mätetal men de
behöver utvecklas för att de ska kunna kopplas till effektivitetsbegreppet. Vidare pågår
flera projekt inom kommunen med bäring på effektivitet.

4.1 Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— Förtydliga principer gällande fördelning av resurser mellan verksamheterna.
— Förtydliga ansvaret för effektivitet på olika chefsnivåer.
— Utveckla indikatorer och mål avseende effektivitet så att de blir mätbara.
— Införa rutiner och arbetssätt för att systematiskt följa upp verksamheten utifrån

effektivitetsbegreppet.
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LÄNSSTYRELSEN
DALAR\JAS LÄtN

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

BESWT
2019-06-27

Dnr: 201-8325-2019

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från
24 juni 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vansbro
Parti: Ärbetarepartiet-Socialdemokrarerna
Ny ersättare: Jennie Johansson
Avgången ersättare: Mohammad Mosavi

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

Vansbro

Ledamot Ersättare

Lennart Skansens
Monica Ericsson
Nils-Erik Edhnd
Karin Sjöberg
Nall Lars Göran Andersson
Zenita Hermansson
Johnny Gunnarsson
Ulrika Gärds-Forsberg

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

1. Yvonn Edlund
2. Lucas Zimmerman
3. Jenny Hermansson
4. Jennie Johansson *

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

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

n,tx
Inger Haag

Kopia till
Kommun
i’y ersättare
Parti

Helle Bryn-Jens

STYHELSE1

2019 -0?- 01
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BESLUT
LÄNSSTYRELSEN
DAL4PJ.AS LÄN 2019-09-02

Dnr: 201 -1 0263-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunftiUmäktige från och med den
22 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022. VANS3RO KOMMUN

KOM Ml] NSTYRELSEN
Kommun: Vansbro 2U19 -fl- 05Parti: Centerpartiet

_________________ ________

Ny ledamot: Gunilla Munters L’arcl.b.

Ny ersättare: Anders Karlsson

__________

Avgången ledamot: Ulrika Halvars

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

Van sbro

Ledamot Ersättare

Stina Munters 1. Leif Nilsson
Lars-Olov Liss 2. Lovisa Berglund
Anneli Hultgren 3. Michael Eriksson
Uwe Weigel 4. Anders Kar]sson *

Annika Simm Eriksson
Gustav Tällberg
Gunilla Munters *

Anders Lundin

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 24
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Inger Haag

/ - /
Helle Bryn-Jensn

Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare

Parti
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LÄNSSTYRELSEN BESLUT

DALARNAS LÄN 20 19-09-02

Dnr: 201-10037-2019

Ny ledamoflersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
15 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022. “) KOMMUN

Kommun: Vansbro 2J19 -OS- 05Parti: Ärbetarepartiet-Socialdemokraterna

___________________
_________

Ny ledamot: Yvonn Edlund D,r

Ny ersättare: Lars Johansson

________________ ______

Avgången ledamot: Johnny Gunnarsson

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

Van s bro

Ledamot Ersättare

Lennart Skansens 1. Lucas Zimmerman
Monica Ericsson 2. Jenny Hermansson
Nils-Erik Edlund 3. Jennie Johansson
Karin Sjöberg 4. Lars Johansson *

Nall Lars Göran Andersson
Zenita Hermansson
Yvonn Edlund *

Ulrika Gärds-Forsberg

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

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

Inger Haag

;/ /7
(L_ Lc «

Helle BrynJenx

Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
i?arti



 

Protokollsutdrag  

2019-07-09  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 103 Ärende KS 2019/366 

Instruktion för kommunalråd 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning för kommunalråd. 

Ärendet 

I enlighet med kommunallag (2017:725) 4 kap 2 § ska den som inom 

kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid ha benämningen kommunalråd, eller en annan benämning som 

fullmäktige bestämmer. 

  

Rollen som kommunstyrelsens ordförande beskrivs i kommunstyrelsens 

reglemente. Uppdragsbeskrivningen för kommunalråd gäller i anslutning till 

kommunstyrelsens reglemente, samt det som i lag föreskrivs och syftar till 

att tydliggöra kommunalrådets uppgift i Vansbro kommun. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning för kommunalråd. 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-06-04 

Förslag till Uppdragsbeskrivning för kommunalråd 
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 

Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2019-06-04 KS 2019/366 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

Tfn 75013   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Uppdragsbeskrivning för kommunalråd  

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning för kommunalråd. 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunallag (2017:725) 4 kap 2 § ska den som inom kommunen fullgör 

ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 

kommunalråd, eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.  

Rollen som kommunstyrelsens ordförande beskrivs i kommunstyrelsens reglemente. 

Uppdragsbeskrivningen för kommunalråd gäller i anslutning till kommunstyrelsens 

reglemente, samt det som i lag föreskrivs och syftar till att tydliggöra kommunalrådets 

uppgift i Vansbro kommun. 

 

Beslutet expedieras till : 

Kommunalråd Stina Munters 

 



 

 

Reglemente  

Uppdragsbeskrivning för kommunalråd  

I enlighet med kommunallagens 4 kap 2 § ska den som inom kommunen fullgör ett förtroendeupp-

drag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen kommunalråd, eller en annan benäm-

ning som fullmäktige bestämmer. Enligt kommunallagen har kommunalrådet inga andra befogen-

heter än övriga ledamöter, eller vad som följer med rollen som ordförande.  

Detta reglemente gäller i anslutning till vad i lag och kommunstyrelsens reglemente föreskrivs och 

syftar till att tydliggöra kommunalrådets uppgift i Vansbro kommun. 

§ 1 Ansvarsområde 

Kommunalrådet ska i sin roll som ordförande fullgöra de uppgifter som framgår av kommunstyrel-

sens reglemente. Kommunalrådet är skyldig att följa den kommunala verksamheten med särskild 

uppmärksamhet, samt inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges be-

slut om ansvarsområde och säkerställa att demokratin efterlevs.  

§ 2 Roll 

Kommunstyrelsens ordförande har titeln kommunalråd och är heltidssysselsatt förtroendevald i kom-

munen. Kommunalrådet utses av kommunfullmäktige vid samma tillfälle och för samma tid, som le-

damöterna i kommunstyrelsen – normalt för en mandatperiod.  

Kommunalrådet är kommunstyrelsen ordförande och ska leda och samordna kommunstyrelsen verk-

samhet1. I uppdraget ingår beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning2. Kommunalrådet är, 

liksom kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, i förening med utsedd tjänsteman firmatecknare för 

Vansbro kommun3. 

Kommunalrådet är förtroendevald och ska i denna egenskap ägna sig åt kommunen och dess uppgif-

ter. I uppdraget ingår inte att handlägga ärenden. I rollen ligger ett ansvar att skapa kontinuitet i den 

politiska styrningen, hålla ihop de förtroendevaldas arbete, samt i komplicerade majoritetsförhållan-

den skapa förhandlingslösningar. 

Kommunalrådet ska aktivt arbeta för kommunens bästa och bevaka kommunens intressen. Kom-

munalrådet representerar kommunen i officiella sammanhang. Vid representation ska kommunalrå-

det i sin roll företräda den politiska linje som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunalrådet före-

träder Vansbro kommun.  

Kommunalrådets kontakter med förvaltningen ska i första hand ske genom kommunchef och i andra 

hand via ledningsgruppen och ansvariga förvaltningsområdeschefer. 

                                                           
1 Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande beskrivs i kommunstyrelsens reglemente  
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 
3 Kommunfullmäktiges beslut  



 

 

I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen vid ett specifikt tillfälle 

ska ansvaret i första hand delegeras till kommunstyrelsens vice ordförande och i andra hand till kom-

munstyrelsens andre vice ordförande. 

§ 3 Tjänstgöringsskyldighet 

Kommunalrådet ska ägna tid motsvarande heltid åt uppdrag för kommunen. 

§ 4 Ledighet  

Kommunalråd anses inte vara arbetstagare i semesterlagens namn och kan inte ta ut lagenlig se-

mesterledighet. Däremot kan kommunalrådet ta ledigt från sitt kommunala uppdrag 25 dagar per år 

utan att arvodet minskas. Vid fyllda 40 år utökas ledigheten med sex dagar, vilket ger 31 dagar per år 

och ytterligare en dag vid fyllda 50 år, vilket ger 32 dagars ledighet per år utan att arvodet minskas.  

Antalet dagar gäller per kalenderår. Ej uttagna lediga dagar kan inte sparas över årsskifte. 

Ledighet beviljas av kommunstyrelsen.  

§ 5 Arvode  

Ersättning utgår med arvode som kommunfullmäktige beslutar4. 

 § 6 Särskilda regler 

Kommunalrådet får inte bedriva egen verksamhet i förvärvssyfte eller inneha anställning eller annat 

jämförligt allmänt eller enskilt uppdrag, som inkräktar på det kommunala uppdraget5. 

 

                                                           
4 Se Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun KS 2018/659 
5 Se Förtroendemannareglemente KS 2018/659 



 

Protokollsutdrag  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 117 Ärende KS 2019/507 

Inriktningsbeslut Dala-Järna och Vansbro 
avloppsreningsverk 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen från kommunfullmäktige är 

att avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras. 

Ärendet 

Åldrande anläggningar och hårdare tillståndskrav gör att 

ombyggnadsåtgärder är nödvändiga för avloppsreningsverken (ARV) i 

Vansbro och Dala-Järna. Dala Vatten och Avfall AB har gjort en 

vägvalsstudie för att på ett överskådligt och transparent sätt visa på de 

framtida alternativ som ges för ARV i Vansbro och Dala-Järna samt de 

huvudsak-liga konsekvenserna valet av alternativ för med sig. Information 

om denna hölls på kommunfullmäktige 2018-12-11. 

  

Denna vägvalsstudie togs ursprungligen fram som beslutsunderlag i oktober 

2018, sedan dess har förutsättningarna ändrats något i och med att kravet på 

biologiska reningssteg har utgått för Dala-Järna avloppsreningsverk och 

samtidigt har Dala vatten och avfall AB märkt en betydande prisökning vid 

byggnationer av VA-verk i de upphandlingar som genomförts under 

perioden. Vägvalsstudien är därför omarbetad utifrån de nya 

förutsättningarna och de siffror som presenteras i studien anses som mest 

sannolika. 

  

Efter önskemål från Vansbro teknik ABs styrelse har även ett alternativ d): 

att bygga ett helt nytt reningsverk i Vansbro på annan plats kommenterats 

översiktligt i denna nya version. 

  

Under sommaren har partigrupperna i Vansbro kommun haft tillgång till 

vägvalsstudien och ombetts diskutera denna fråga inför ett inriktningsbeslut 

i kommunfullmäktige i september. 

  

Kommunstyrelsen har vid överläggning 2019-09-10 kommit fram till att 

rekommendera kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att renovera båda 

VA-verken, i Vansbro och Dala-Järna. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

mikgra0218
Skrivmaskin
7.



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inriktningen från 

kommunfullmäktige är att avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna 

renoveras. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-10 

Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk, vägvalsutredning, rev A. med 

bilaga 

Protokollsutdrag 2019-06-18 VTAB § 30 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Inriktningsbeslut Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen från kommunfullmäktige är att avloppsre-

ningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras. 

Sammanfattning 

Åldrande anläggningar och hårdare tillståndskrav gör att ombyggnadsåtgärder är nöd-

vändiga för avloppsreningsverken (ARV) i Vansbro och Dala-Järna. Dala Vatten och 

Avfall AB har gjort en vägvalsstudie för att på ett överskådligt och transparent sätt visa 

på de framtida alternativ som ges för ARV i Vansbro och Dala-Järna samt de huvudsak-

liga konsekvenserna valet av alternativ för med sig. Information om denna hölls på 

kommunfullmäktige 2018-12-11.  

Denna vägvalsstudie togs ursprungligen fram som beslutsunderlag i oktober 2018, se-

dan dess har förutsättningarna ändrats något i och med att kravet på biologiska renings-

steg har utgått för Dala-Järna avloppsreningsverk och samtidigt har Dala vatten och av-

fall AB märkt en betydande prisökning vid byggnationer av VA-verk i de upphand-

lingar som genomförts under perioden. Vägvalsstudien är därför omarbetad utifrån de 

nya förutsättningarna och de siffror som presenteras i studien anses som mest sannolika. 

Efter önskemål från Vansbro teknik ABs styrelse har även ett alternativ d): att bygga ett 

helt nytt reningsverk i Vansbro på annan plats kommenterats översiktligt i denna nya 

version. 

Under sommaren har partigrupperna i Vansbro kommun haft tillgång till vägvalsstudien 

och ombetts diskutera denna fråga inför ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige i 

september. 

Kommunstyrelsen har vid överläggning 2019-09-10  kommit fram till att rekommen-

dera kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att renovera båda VA-verken, i Vansbro 

och Dala-Järna.  

Beslutsunderlag 

Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk, vägvalsutredning, rev A. 
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Beslutet expedieras till : 

Vansbro Teknik AB 

Dala Vatten och Avfall AB 

Tf Samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson 

 



 

  

 

 

RAPPORT 
Sida 

1(27) 

Datum 

2019-05-18 
  

  

 

Dala-Järna och Vansbro 
avloppsreningsverk – 
Vägvalsutredning - Rev A 

  



 

Handläggare 
Mattias Wikholm 

Dala Vatten och Avfall AB 

0247-41137 
mattias.wikholm@dvaab.se 

 



 

 

Sammanfattning 

Denna vägvalsutredning togs ursprungligen fram som beslutsunderlag i oktober 2018. Sedan 

dess har förutsättningarna ändrats något i och med att kravet på biologiskt reningssteg har 

utgått för Dala Järna avloppsreningsverk och samtidigt har DVAAB märkt av en betydande 

prisökning vid byggnationer av Va-verk i de upphandlingar som genomförts under perioden. 

Detta dokument är därför en omarbetad revidering av den ursprungliga utredningen daterad 

2018-10-30. Denna utredning är genomgående omarbetad utifrån de nya förutsättningarna 

och de siffror som presenteras här i är de som får anses som mest sannolika. Efter önskemål 

från Vansbro Teknik AB:S styrelse har även ett alternativ d) att bygga ett helt nytt reningsverk 

i Vansbro på annan plats kommenterats översiktligt i denna nya version. Den ursprungliga 

versionen bör därför ej längre användas. 

Åldrande anläggningar gör att ombyggnadsåtgärder är nödvändiga för 

avloppsreningsverken (ARV) i både Vansbro och Dala-Järna.  

Dala Vatten och Avfall AB, i egenskap av driftoperatör, har som ett alternativ till 

ombyggnad, diskuterat en nedläggning av verket i Dala-Järna för att uppnå 

samordningsvinster. Verket i Vansbro har överkapacitet och man skulle kunna 

pumpa avloppsvattnet från Dala-Järna till Vansbro. 

I samband med diskussionerna om nedläggning av Dala-Järna ARV har 

kommunen lyft frågan om en nedläggning av verket i Vansbro som ett alternativ. 

Med en nedläggning av Vansbro ARV skulle förutsättningarna för att bygga 

bostäder vid Skamsberget förbättras markant då reningsverket dels medför 

luktproblem och dels försvårar tänkt tillfart till ny bebyggelse. Exploateringen av 

Skamsberget skulle kunna vara viktigt för Vansbro kommuns utveckling.  

I denna utredning görs en jämförelse av konsekvenserna de olika lösningarna 

skulle medföra ur ledningsägarens (VA-kollektivets) perspektiv. Det framstår 

tydligt att en nedläggning av Vansbro ARV blir mycket dyrare än alternativen. 

Den totala investeringen uppskattas till 107 miljoner kr för alternativet att lägga 

ner Vansbro ARV mot 56 mkr och 32 mkr för att lägga ner Dala-Järna ARV 

respektive att behålla båda verken. Med vissa vinster i driftskostnader så återstår 

ändå, vid nedläggning av Vansbro ARV, en årlig merkostnad på ca 3 mkr vilket 

bör motsvara ett ägartillskott på 51 mkr.  

Ett fjärde potentiellt alternativ är att lägga ner både Vansbro och Dala-Järna 

reningsverk och ersätta dessa med ett helt nytt reningsverk i Vansbro och en 

överföringsledning från Dala-Järna. Detta skulle medföra ett behov av ett ännu 

större ägartillskott, dels på grund av att ytterligare ledningar skulle behöva 

anläggas från nuvarande placering. Ett helt nytt verk blir också avsevärt dyrare 

än att bygga om befintliga p g a anläggningskostnaden för reningsbassänger ökar. 

Om detta fjärde alternativ skall realiseras bedöms behovet av ägartillskott till 

VTAB till 71 mkr eller +20 mkr jämfört med att lägga ner Vansbro ARV och 

bygga om Dala Järna ARV. 
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Om exploateringen av Skamsberget har ett större värde för kommunen än 

kostnaden för att lägga ner Vansbro ARV är upp till Vansbro kommuns politiker 

att bedöma och att besluta om. 

Dala Vatten och Avfall AB förordar utifrån denna utredning att Vansbro 

reningsverk blir kvar och renoveras. En viktig del av renoveringen skulle då vara 

en moderniserad slamhantering och luktreducerande åtgärder vilket torde 

förbättra förutsättningarna för Skamsbergets exploatering i viss utsträckning. 

Utredningen visar också att alternativet b) att lägga ner Dala-Järna reningsverk 

bör utredas ytterligare då det framstår som det mest fördelaktiga utifrån 

utredningen.   

En viktig aspekt i valet av strategi är VA-kollektivets möjlighet att finansiera vald 

investering. VA-bolagets investeringar finansieras genom lån hos 

Kommuninvest. Lånen betalas igen över en avskrivningstid med hjälp av de 

brukningsavgifter VA-kollektivet får in under perioden. Under avbetalningstiden 

fungerar kommunen som borgenär för lånet. Kommunen bör således se över om 

kommunens ekonomiska ställning inrymmer det nödvändiga borgensåtagandet 

för VA-kollektivets investering. 

Även i det fall ett kommunalt ägartillskott behövs för att finansiera investeringar 

skall kommunen naturligtvis ha återbetalningen i åtanke och även att kommunens 

likviditet belastas.  

 

För Dala Vatten och Avfall AB 

Mattias Wikholm, VA-ingenjör            Anders Hellman, Affärsområdeschef VA 
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1 Inledning och bakgrund 

Avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna är båda föråldrade och behöver 

moderniseras alternativt läggas ner. Frågan är ur VA-synpunkt brådskande då 

reningsverket i Vansbro inte klarar utsläppskraven för BOD, samt uppsatta villkor 

för lukt, idag. Det finns alltså ett akut investeringsbehov i åtminstone Vansbro 

reningsverk. Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) ser en ekonomisk möjlighet till 

nedläggning av det ålderstigna avloppsreningsverket i Dala-Järna då det utifrån 

kapacitet finns möjlighet till att pumpa avloppsvattnet från Dala-Järna till Vansbro 

ARV.  

Vansbro kommun ser en stor potential i en bostadsexploatering av Skamsberget i 

Vansbro. En utbyggnad av Skamsberget förhindras av reningsverket, dels beroende 

av att verket står i vägen för den naturliga tillfartsvägen till den tänkta exploateringen 

och dels för att reningsverkets slamhantering luktar och att det finns ett 

skyddsavstånd för bebyggelse från reningsverk. Det ligger därför i Vansbro 

kommuns intresse att få bort Vansbro ARV från den aktuella lokaliseringen vid 

Skamsberget.  

DVAAB inser att det finns ett samhälleligt värde av exploateringen. Denna rapport 

inriktar sig dock endast på de VA-tekniska aspekterna och de ekonomiska effekterna 

av en nedläggning. Det bör noteras att VA-kollektivet endast skall fatta beslut på 

grundval av VA-kollektivets bästa och att ett eventuellt val av en dyrare teknisk 

lösning därför måste finansieras genom ägartillskott d.v.s. att kommunen skjuter till 

pengar.  

De alternativ som ställs mot varandra i denna utredning är: 

• Båda verken blir kvar och renoveras/förnyas för att möta framtida krav 

(nollalternativ). Kallas i rapporten för alternativ a). 

• Ombyggnation Vansbro ARV – Nedläggning Dala-Järna ARV (inkl. 

överföringsledning). Kallas i rapporten för alternativ b). 

• Ombyggnation av Dala-Järna ARV – Nedläggning av Vansbro ARV (inkl. 

överföringsledning). Kallas i rapporten för alternativ c). 

Ett annat potentiellt alternativ till lösning är att flytta Vansbro ARV till annan andra 

sidan Västerdalälven. Detta alternativ d) är avsevärt dyrare än alternativ c) och har 

därför endast behandlats översiktligt.  

Denna rapport innehåller en genomgång av de två verken med avseende på status, 

belastning samt reningsresultat. Rapporten berör vilka åtgärder som krävs för att 

möjliggöra nedläggning av ettdera verket samt kostnadsuppskattningar för dessa 

åtgärder. Vidare innehåller rapporten en kostnadsuppskattning av nollalternativet, 

dvs vad det kostar att behålla båda verken.  
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Under arbetet med denna utredning har även framkommit önskemål om att bedöma 

konsekvenserna av att flytta Vansbro ARV till annan plats i Vansbro. I denna 

reviderade utgåva (jun-2019) görs därför vissa antaganden och kommentarer utifrån 

en flytt och kallas då alt d) flytt av Vansbro ARV. Även gällande en flytt av Vansbro 

ARV inom Vansbro uppstår flera tänkbara alternativ. Här jämförs dock en flytt inom 

Vansbro med alternativ c). 

Vilka kostnader som uppstår i samband med byggnation och drift är en svår uppgift 

att bedöma och rapporten innehåller flertalet relativt grova uppskattningar baserade 

på samlad erfarenhet. Denna reviderade utredningsrapport tar även höjd för ökade 

kostnader som erfarits vid upphandlingar gjorda under 2018/2019. I slutet av 

rapporten (kap 8) återfinns sammanfattningstabeller som redovisar de olika 

kostnadsposterna sammantaget.  

Det övergripande syftet med rapporten är att den skall fungera som underlag för ett 

vägvalsbeslut i frågan om huruvida Vansbro avloppsreningsverk skall renoveras eller 

tas ur drift och ersättas av en överföringsledning och ett nytt avloppsreningsverk i 

Dala-Järna.  

Ett mål med rapporten har varit att vara transparent och så tydlig som möjligt, den 

relativt korta handläggningstiden till trots. 
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2 Vansbro avloppsreningsverk 

2.1 Tillstånd 

Tillståndet för Vansbro ARV ger rätt att rena och släppa ut renat avloppsvatten i 

Västerdalälven samt ta emot externslam. Tillståndet gäller för en maximal belastning 

motsvarande 525 kg BOD7
1/dygn vilket motsvarar 7500 pe beräknat på 70 g BOD7 

per person och dag. 

Enligt tillståndet får resthalterna inte överskrida 15mg/l BOD7 och 0,5 mg/l 

totalfosfor (tot-P) mätt som flödesviktat kvartalsmedelvärde (=riktvärde).  

Utsläppen till recipienten Västerdalälven får inte överskrida 6,57 ton BOD7 /år och 

219 kg tot-P /år. (=gränsvärde) 

Bland övriga villkor kan noteras: 

Hantering av grovrens och slam vid avloppsreningsverket skall ske på ett sådant sätt 

så att olägenheter inte uppkommer i omgivningen. Om besvärande lukt uppkommer 

från anläggningen skall åtgärder vidtas så att besvären upphör. 

Kommunen skall kontinuerligt arbeta för att effektivisera sin energianvändning. En 

energiplan skall finnas och planen skall sedan revideras minst vart annat år. 

Energiplanen skall innehålla identifierade förbättringsbehov med tidplan för åtgärder 

och ansvarig för genomförande. 

2.2 Processbeskrivning 

2.2.1 Reningssteg 

Anläggningen har mekanisk, biologisk och kemisk rening samt slambehandling i 

form av enkel förtjockning med slamförtjockargaller och avvattning med centrifug. 

Bräddning finns efter sandfång för att skydda biosteget mot höga flöden. 

I korta drag består den mekaniska reningen av rensgaller och sandfång med mekanisk 

omrörare. Den biologiska reningen sker i två st luftningsbassänger med 

bärarmaterial. Två blåsmaskiner styrda av syremätare finns i respektive bassäng. Den 

kemiska reningen sker genom tillsats av flytande aluminiumklorid till en 

flockningsbassäng. Flockarna sedimenterar i två sedimenteringsbassänger där 

slamskrapor skrapar ihop det sedimenterade slammet som pumpas vidare till 

slambehandlingen.  

Utgående renat avloppsvatten leds efter provtagning till Västerdalälven. 

Driftövervakning av avloppsreningsverket sker via övervakningssystemet VA-

operatör. Övervakningsdelen är belägen vid Vansbro avloppsreningsverk.  

                                                
1 BOD7 motsvarar i principen mängden biologiskt nedbrytbar substans 
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2.2.2 Slambehandling 

Reningsverket tar emot och avvattnar slam från Dala-Järna, Nås och Äppelbo 

avloppsreningsverk samt slam från ca 900 hushåll med egna brunnar. 

Slammet leds till ett mellanlager från vilket det pumpas till ett slamförtjockargaller 

och vidare till ett slamlager. Från slamlagret pumpas slammet till en centrifug för 

slutavvattning. Polymer doseras både i slamförtjockargallret och vid centri-

fugeringen. Det slutavvattnade slammet trycks till ett slamutlastningslager (inomhus) 

i väntan på borttransport. 

Avvattnat slam transporteras till en komposteringsanläggning i Forsbacka för 

tillverkning av anläggningsjord. Producerad mängd slam från reningsverket uppgick 

2017 till 240 ton TS och tillsammans med övriga slamkällor till 1003 ton avvattnat 

slam.  

2.3 Nuvarande anslutning 

Verksamhetsområde för Vansbro avloppsreningsverk omfattar Vansbro tätort, 

Skamhed (med Björkbacken) och Uppsälje (med Gruvan och Rätån). 

Under 2017 renades 363 430 m3 vatten i verket. 

I medel är ca 2 600 bofasta och ca 950 icke bofasta (fritidhus och hotell) anslutna. 

Orkla foods Sverige AB, Sepson AB och Waltech AB är större industrier som är 

anslutna till reningsverket. Industrin bedöms motsvara ca 1000 pe. 

Sett 10 år framåt bedöms belastningen till 5000 pe vilket motsvarar 66% av 

nuvarande tillstånd.  

2.4 Reningsresultat 

Reningsverket uppnår inte fullt ut årsmedelvärdet för BOD7. Årsmedelvärdet 2017 

var 17 mg BOD7/l mot tillståndets villkor 15 mg/l.  

Årsutsläppet av BOD7 var 6,3 ton vilket underskrider villkorets gränsvärde på 6,75 

ton. 

De problem med BOD7 som finns i reningsverket beror på tillväxt av svamp i 

biosteget som i sin tur troligen beror på en rengöringskemikalie som Orkla Food 

använder.  

Halter av metaller i slammet är med marginal under naturvårdsverket riktvärden. 

2.5 Kemikalie- och energiförbrukning 

Verket hade 2017 en total kemikalieförbrukning av 389 g/m3 renat vatten vilket 

motsvarar dålig uthållighet enligt VA-Web2. Orsaken är att processvatten från Orkla 

Food renas i reningsverket.  

                                                
2 VA-web = Webbaserat rapporterings- och värderingsverktyg för Vansbro Teknik AB och ett stort 
antal andra VA-huvudmän. 



 

Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk – Vägvalsutredning - Rev A 11 

 
 
 

Under 2017 förbrukades 375 MWh och 27 ton pellets vilket motsvarar en total 

energiförbrukning av 1,73 kWh per m3 renat vatten. Detta motsvarar en mindre god 

uthållighet enligt VA-Web. 

2.6  Driftstörningar under 2017-2018 

2017-05-03 anmäldes att riktvärdet för BOD hade överskridits för första kvartalet. 

2017-08-15 anmäldes att riktvärdet för BOD hade överskridits för andra kvartalet. 

2018-04-27, 2018-05-02 och 2018-09-30 har biobärare i biosteget ”rymt” ut i 
Västerdalälven i samband med bräddningar. Sannolikt beror detta på igensättningar 
av rörsilar.  

Det inkommer klagomål om lukt från reningsverket relativt frekvent. Klagomålen 
inkommer främst i samband med lastning av slam för borttransport.  

2.7 Sammanfattning – Beskrivning av nuläge 

Vansbro ARV har i normalfallet en tillräcklig kapacitet för aktuella behov men även 

för betydande tillkommande belastning. För närvarande renas vatten motsvarande 

3600 pe och nuvarande tillstånd ger möjlighet att ansluta motsvarande 7500 pe. 

Den senaste större moderniseringen gjordes 2007 då det biologiska reningssteget 

byggdes. På senare år har en del förbättringar gjorts, främst gällande 

driftövervakningen. Trots detta har driftproblem med igensättningar och 

bräddningar som följd inträffat så sent som 2018.  

Reningskraven för BOD7 uppnås inte under perioder. Det förekommer 

återkommande problem med lukt från slamhanteringen. 

Energiförbrukningen motsvarar en mindre god uthållighet. VVS-installationerna i 

verket är i allmänhet gamla och i dåligt skick. Kemikalieförbrukningen motsvarar 

dålig uthållighet.  

Sammanfattningsvis finns det ett relativt stort investeringsbehov i Vansbro ARV. 
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3 Dala-Järna avloppsreningsverk 

3.1 Tillstånd 

Enligt gällande tillstånd för Dala-Järna ARV, daterat 1996, får verket belastas av 700 

m3/dygn vilket motsvarar 2200 pe.  

Verket får släppa ut 125 kg fosfor per år och 11 ton BOD7 per år. 

Länsstyrelsen uppdaterade under 2017 Dala-Järna ARV till en ”B-anläggning” vilket 

innebär att verket behöver kompletteras med biologiskt reningssteg och att 

provtagningen måste intensifieras. Nya besked (2019) från Lst medför att man inte 

behöver investera i något biologiskt reningsteg för Dala-Järna ARV i dagsläget. 

3.2 Processbeskrivning 

Reningsverket byggdes 1972 och har inte genomgått någon betydande renovering 

eller ombyggnad sedan dess.  

3.2.1 Reningssteg 

Anläggningen har mekanisk rening i form av rensgaller och sandfång. Därefter 

reduceras föroreningar som turbiditet (grumlighet) och suspenderade ämnen genom 

kemisk rening. Den kemiska reningen sker genom tillsats av flytande aluminium-

klorid till en flockningsbassäng. Flockarna sedimenterar i två sedimenterings-

bassänger där slamskrapor skrapar ihop det sedimenterade slammet som därefter 

pumpas vidare till slambehandlingen.  

Bräddning kan vid flöde upp till dubbla Qdim göras efter rensgaller.  Vid högre flöden 

behöver bräddning ske orenat innan rensgaller.  

Utgående renat avloppsvatten leds efter provtagning till Västerdalälven. 

Driftövervakning av avloppsreningsverket sker via övervakningssystemet VA-

operatör. Övervakningsdelen är belägen vid Vansbro avloppsreningsverk.  

3.2.2 Slambehandling 

I slambehandlingen förtjockas avloppslammet genom tillsats av polymer och 

förvaras i verkets slamlager. Det förtjockade slammet körs med lastbil till Vansbro 

ARV för avvattning innan vidare transport till Forsbacka för tillverkning av 

anläggningsjord.  

3.3 Nuvarande anslutning 

Verksamhetsområdet för Dala-Järna avloppsreningsverk omfattar Dala-Järna tätort, 

Noret, Nordanåker, Skålö, Hulån och Duvnäs. Totalt är ca 1750 personer och inga 

industriavlopp anslutna till verket.  

Under 2017 behandlades 189 000 m3 vatten i Dala-Järna ARV. 
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3.4 Reningsresultat 

Gamla tillståndet ställer krav på 50% reduktion av BOD7
3 och att fosforhalten inte 

överskrider 0,5 mg Ptot/l. Reningseffekten för BOD7 var 61% under 2017 och 

uppnådde därmed inte tillståndskravet enl EU-normen. Halten totalfosfor låg på i 

medel 0,32 mg/l och innehöll därmed kraven i tillståndet. Under 2018 innehölls 

dock kravet för BOD7. 

3.5 Kemikalie- och energiförbrukning 

Verket förbrukar ca 150 g fällningskemikalie/m3 renat vatten. 2,4 g polymer per m3 

renat vatten har åtgått i slamförtjockningen. Kemikalieförbrukningen motsvarar 

dålig hushållning. 

Under 2017 förbrukades 208 MWh (varav 15 ton pellets) vilket motsvarar en total 

energiförbrukning av 1,41 kWh per m3 renat vatten. Energikonsumtionen   

motsvarar mindre god energihushållning. 

3.6 Driftstörningar 2017 

Under perioden 24 april till 3 maj bräddades verket på 3500 m3 efter rensgallret på 

grund av renoveringsarbete av ett defekt skrapspel. 

3.7 Sammanfattning - Beskrivning av nuläge 

Dala-Järna ARV har tillräcklig kapacitet för nuvarande belastning och även för alla 

rimliga antaganden om utbyggnad av spillvattennätet i närområdet då det finns 

kapacitet att ansluta ca 500 pe ytterligare. En så stor ökning i belastning förutsätter 

dock utbyggnad av ett biologiskt reningssteg. Utan utbyggnad av biosteg kan 

ytterligare ca 100 personer ansluta till verket.  

Verket som helhet är dock relativt nedgånget. Ingen renovering har gjort sen verket 

byggdes för snart 50 år sen. Värmesystem och ventilation är slitet och elsystemet är 

daterat. Det finns även akuta problem som måste åtgärdas som t ex att cisternen 

för flockningskemikalie inte är invallad (se bild nedan).  

                                                
3 BOD7 motsvarar i princip mängden biologiskt nedbrytbar substans 
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Då reningsverket under 2017 har uppklassats till B-anläggning ställs nu krav att 

verket byggs ut med ett biologiskt reningssteg. Redan idag överskrids halterna av 

BOD7 i utgående vatten. Nya besked (2019) från Lst medför att VTAB inte 

behöver investera i något biologiskt reningsteg i dagsläget.  

Energiförbrukningen 2017 motsvarade enligt VA-web en mindre god uthållighet 

och kemikalieanvändningen motsvarade dålig uthållighet.  
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4 Investeringsbehov Vansbro ARV  

För att modernisera Vansbro ARV så att det svarar upp mot framtida reningskrav 

och energikrav och att minska luktproblematiken bedöms att åtgärder enligt nedan 

behöver göras vid reningsverket.  

Renoveringskostnaderna i Vansbro ARV bedöms inte påverkas nämnvärt av 

huruvida Dala-Järna reningsverk läggs ner och leds till Vansbro eller blir kvar, utan 

antas i hela denna utredningsrapport vara likartad. Det innebär att Vansbros 

investeringsbehov får samma kostnad både för alternativ a (nollalternativet) och 

alternativ b (nedläggning Dala-Järna). 

System Åtgärd Ungefärlig kostnad 

Styr- regler- och 

övervakningssystem 

Mindre investeringar i 

verk samt övervakning av 

tillkommande 

pumpstationer 

1 mkr 

Mekaniskt reningssteg 

 

Upprustning grovrens och 

sandfång. 

1,5 mkr 

Biologiskt reningssteg 

 

 0,75 mkr 

Kemiskt reningssteg 

 

Utökning av volym. 0,75 mkr 

Slamhantering 

 

Ny anläggning 5 mkr 

Luktreducerande 

åtgärder 

Ozonrening 4 mkr 

Övr. byggnadstekniskt 

(t ex installationer, 

energieffektivisering 

och byggnader) 

 7 mkr 

Total investering  20 mkr 
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5 Investeringsbehov Dala-Järna ARV 

5.1 Alt a) – nollalternativ  

Om både Dala-Järna ARV och Vansbro ARV behålls (nollalternativ) så krävs 

fortfarande en hel del investeringar för att lyfta verket till modern standard 

beträffande energiförbrukning, kemikalieanvändning och arbetsmiljö. 

 

System Åtgärd Ungefärlig kostnad 

Styr- regler- och 

övervakningssystem 

Mindre investeringar i 

verk samt övervakning av 

tillkommande 

pumpstationer 

1 mkr 

Mekaniskt reningssteg 

 

Upprustning grovrens och 

sandfång. 

2,0 mkr 

Kemiskt reningssteg 

 

Utökning av volym. 2,0 mkr 

Slamhantering 

 

Ny anläggning  2,0 mkr 

Övr. byggnadstekniskt 

(t ex installationer, 

energieffektivisering 

och byggnader) 

 5,0 mkr 

 

Total investering  12 mkr 

 

Kostnadsbedömningen ovan baseras på nuvarande belastning om ca 1800 pe. Om 

belastningen ökar med fler än ca 100 personer så kommer förmodligen krav på 

biologisk rening tillkomma. Detta medför i så fall kostnader på uppåt 10 mkr.  
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5.2 Alt c) Nedläggning av Vansbro avloppsreningsverk  

För att däremot anpassa Dala-Järna ARV till ytterligare 5000 pe från Vansbro ARV 

krävs i princip att ett nytt reningsverk anläggs. De bassänger som finns kan efter 

renovering användas som en del av det nya verket men i övrigt behöver allt 

väsentligt byggas nytt.  

System Åtgärd Ungefärlig kostnad 

Styr- regler- och 

övervakningssystem 

Nyinvesteringar i verket 

samt i tillkommande 

pumpstationer 

2 mkr 

Mekaniskt reningssteg 

 

Nytt grovrens och 

sandfång. 

 

4 mkr 

Biologiskt reningssteg 

 

Nytt reningssteg med 

tillkommande biotorn. 

16 mkr 

Kemiskt reningssteg 

 

Utökning av 

bassängvolym samt all 

övrig utrustning ny. 

 15 mkr 

Slamhantering 

 

Ny anläggning 8 mkr 

Övr. byggnadstekniskt 

(t ex installationer, 

energieffektivisering 

och stomme) 

 22 mkr 

Total  67 mkr 
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6 Överföringsledningar och pumpning 

Om något av reningsverken skall läggas ned så kommer det bli nödvändigt att 

pumpa spillvatten mellan nedlagt och renoverat reningsverk. Detta innebär 

investeringskostnader och driftskostnader för pumpar och ledningar.  

En överföringsledning öppnar upp för Vansbro Teknik AB att ansluta fastigheter 

på vägen söder om Dalälven och Dala-Järna (Utsälje, Morn, Grånäs). Anslutning av 

dessa områden kan ge intäkter på ca 140 tkr/ansluten fastighet men 

erfarenhetsmässigt så kan man räkna med marginalkostnader om ca 240 

tkr/ansluten fastighet. Således är inte möjligheten att ansluta fastigheter på vägen 

ett ekonomiskt argument för en överföringsledning. Det kan dock finnas andra skäl 

som är av vikt för ett politiskt beslut som t ex miljöskäl. 

Som bilaga 1 till denna vägvalsutredning finns en grov studie över lokalisering av 

för överföringsledningen. 

6.1 Pumpning från Dala-Järna till Vansbro 

En överföringsledning mellan Dala-Järna och Vansbro behöver dimensioneras för 

700 m3/dygn baserat på tillståndets dimensionerande flöde. En dimensionering 

utifrån dubbla Qdim innebär en tryckspilledning med en innerdiameter runt 190 mm.  

Ledningslängden bedöms i dagsläget till ca 14 km och för att överbrygga 

tryckförluster kommer det att behöva byggas ett antal pumpstationer. 

Om denna lösning blir verklighet kommer delar av det befintliga 

avloppsreningsverket i Dala-Järna behöva vara kvar för att tjäna som 

bräddningsmagasin/uppehållsmagasin.  

6.2 Pumpning från Vansbro till Dala-Järna  

Vad som sägs ovan under 6.1 gäller oavsett pumpriktning. Vansbro reningsverk är 

dimensionerat för 7500 pe men belastas i dagsläget endast av motsvarande 3600 pe. 

Det dimensionerande flödet är 1200 m3/dygn. En dimensionering utifrån dubbla 

Qdim ger att en inre ledningsdiameter av 250 mm bedöms som lämplig.  

Om denna lösning blir verklighet skulle delar av det befintliga avloppsreningsverket 

i Vansbro behöva vara kvar för att tjäna som utjämningsmagasin och 

bräddningsmagasin men det skulle det kunna byggas in under mark till stor del och 

bli relativt luktfritt. 

6.3 Investeringskostnader 

I tabellen nedan redovisas en grov uppskattning av vad en tryckspilledning mellan 

Vansbro och Dala-Järna skulle kosta att bygga. Anledningen att det blir dyrare att 

bygga för en pumpning till Dala-Järna är att större flöde kräver grövre ledning och 

större pumpar. 

Vid en nedläggning av en tryckspilledning kommer det vara självklart att samtidigt 

gräva ner en parallell vattenledning efter sträckan. Tanken med en sådan ledning är 

främst att möjliggöra VA-utbyggnad till boende söder om Västerdalälven och i 
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andra hand att kunna distribuera vatten mellan Dala-Järna och Vansbro (och vice 

versa) i händelse av vattenbrist.  

Vid en kostnadsjämförelse är det viktigt att notera att den ekonomiska 

avskrivningstiden för ledningsinvesteringar är 50 år medan den är 25 år för 

investeringar i verk och pumpstationer.  

 

Delkostnad 6.1 Dala-Järna 

till Vansbro 

(alt b) 

6.2 Vansbro 

till Dala-Järna 

(alt c) 

Avskrivnings-

tid 

Överföringsledning 

Spillvatten 

30 mkr 32 mkr 50 år 

Distributionsledning 

vatten till byar söder 

om Dalälven 

1 mkr 1 mkr 50 år 

Pumpstationer inkl 

bräddningsmagasin 

 

4 mkr 6 mkr 25 år 

Totalt 35 mkr 39 mkr  
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7 Driftskostnader 

Driftkostnader har bedömts översiktligt för respektive alternativ. Eftersom även 

nollalternativet innefattar energieffektiviseringar så blir skillnaderna i 

driftskostnader relativt små. 

Nollalternativ  

 Kostnad år 1-25 

Vansbro ARV  
Energikostnader 200 000 

Kemikaliehantering 100 000 

Slamhantering 150 000 

Personalkostnader 300 000 

  

Dala-Järna ARV  
Energikostnader 150 000 

Kemikaliehantering 50 000 

Slamhantering 50 000 

Personalkostnader 100 000 

  

Totalt driftskostnader nollalternativ 1 100 000 

  

Alternativ nedläggning Dala-Järna ARV  

 Kostnad år 1-25 

Vansbro ARV  
Energikostnader 200 000 

Kemikaliehantering 100 000 

Slamhantering 175 000 

Personalkostnader 300 000 

  

Dala-Järna  ARV 0 

  

Överföringsledning  

  

Energikostnader 50 000 

Personalkostnader för pumpstationer m m  50 000 

  

Totalt driftskostnader nedlagt  Dala-Järna ARV 875 000 

  

Alternativ nedläggning Vansbro ARV  

 Kostnad år 1-25 

Dala-Järna ARV  
Energikostnader 200 000 

Kemikaliehantering 100 000 

Slamhantering 180 000 

Personalkostnader 300 000 

  

Vansbro ARV  0 

  

Överföringsledning  

  

Energikostnader 60 000 

Personalkostnader för pumpstationer m m  60 000 

  

Totalt driftskostnad Nedlagt Vansbro ARV 900 000 
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8 Kostnadssammanställning 

I tabellen nedan redovisas uppskattade kapitalkostnader och driftskostnader för de 

tre alternativen4: 

a) Upprustning/ombyggnad av båda avloppsreningsverken (nollalternativ) 

b) Nedläggning av Dala-Järna ARV och överpumpning till Vansbro ARV 

c) Nedläggning av Dala-Järna ARV och överpumpning till Vansbro ARV 

Driftskostnaderna är grovt uppskattade och är inte kritiska eftersom dom inte 

påverkas av vägvalet i stor utsträckning. Energikostnaderna bedöms, som en följd 

av modernisering, minska avsevärt även i nollalternativet men blir ändå lägre vid 

nedläggning av ett verk, oavsett vilket.  

Kostnader i tabellerna nedan berör endast år 1-25. Den tekniska livslängden (och 

avskrivningstiden) hos ledningar är dock 50 år varför kostnader för ledningar bara 

till del belastar kalkylen under år 1-25. Kostnader år 26-50 berörs inte vidare i 

denna rapport. För kapitalkostnadsberäkning har använts en kalkylränta på 3,5% 

och rak annuitet. Stjärnmärkta (*) investeringar har 50 års avskrivningstid. 

Alternativ a) – upprustning av Dala-Järna och Vansbro ARV 

 Investerings-

behov (mkr) 

Kapitalkostnad

kkr/år 

Driftskostnad/

kkr/år 

Total kostnad 

kkr/år 

Vansbro 

ARV 
20   1 213 750 1 963  

Dala-Järna 

ARV 
12  728 350  1 078 

TOTALT 

alt. a) 
32  1 941 1100 3 041 

 

Alternativ b) – upprustning av Vansbro ARV och nedläggning av Dala-Järna ARV 

 Investerings-

behov (mkr) 

Kapitalkostnad

kkr/år 

Driftskostnad/

kkr/år 

Total kostnad 

kkr/år 

Vansbro 

ARV 
20  1 213  775 1 988  

Dala-Järna 

ARV 
1 61 0 61  

Överförings-

ledning + 

PSTN 

31* + 4 1 321* + 243 100 1 664 

TOTALT 

alt. a) 
56 2 838 875   3713  

                                                
4 Alternativ d) att lägga ned Vansbro och Dala-Järna ARV och ersätta dem med ett helt nytt berörs i 
slutet av kapitlet. 
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alternativ c) – upprustning av Dala-Järna ARV och nedläggning av Vansbro ARV  

 Investerings-

behov (mkr) 

Kapitalkostnad

kkr/år 

Driftskostnad/

kkr/år 

Total kostnad 

kkr/år 

Dala-Järna 

ARV 
67 4 065 775 4840 

Vansbro 

ARV 
1 61 0 61 

Överförings-

ledning + 

PSTN 

33 * + 6  1 407* + 364  120 1 891 

TOTALT 

alt. a) 
107 5 897 895 6 792 

*) 50 års avskrivningstid 

 

Alternativ d) – Byggnation av nytt ARV i Vansbro och nedläggning av Dala-Järna ARV 

Ett fjärde potentiellt alternativ är att lägga ner både Vansbro och Dala-Järna 

reningsverk och ersätta dessa med ett helt nytt reningsverk i Vansbro och en 

överföringsledning från Dala-Järna. Detta skulle medföra ett behov av ett ännu 

större ägartillskott, dels på grund av att ytterligare ledningar skulle behöva anläggas 

från nuvarande placering. Ett helt nytt verk blir också avsevärt dyrare än att bygga 

om befintliga p g a anläggningskostnaden för reningsbassänger ökar. Totalt bedöms 

kostnaden för detta alternativ till 127 mkr.  

Om detta fjärde alternativ skall realiseras bedöms behovet av ägartillskott till VTAB 

till 71 mkr. Ägartillskottet har då bedömts som fördyringen jämfört med 

alternativet att ha Vansbro ARV och lägga ner Dala-Järna. Behovet av ägartillskott 

bedöms således vara ytterligare +20 mkr jämfört med att lägga ner Vansbro ARV 

och bygga om Dala Järna ARV. 
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9 Organisatoriska effekter 

En koncentration av bemanning till ett större verk skulle förenkla 

underhållsinsatser och allmänt sett förenkla ledning av personal. Bättre 

förutsättningar för rationalisering och ett modernt underhåll uppstår med 

uppdaterade lokaler och med en mer samlad personalstyrka. Personalbehovet är 

dock redan i dag relativt litet och kommer endast påverkas i mindre utsträckning 

vid en nedläggning av ettdera verket. Tid som idag åtgår för att åka mellan verken 

kommer i viss utsträckning gå åt för tillsyn av pumpstationer etc. 

En nedläggning av ett avloppsreningsverk innebär att mängden ensamarbete vid 

verk kan minskas vilket är positivt ur risk-/arbetsmiljöhänseende. 

 



 

24 Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk – Vägvalsutredning - Rev A 

10 Värdering 

10.1 Metod 

De tre alternativen har nedan värderats utifrån åtta olika parametrar. Värderingen 

sker utifrån hur en parameter påverkas av de olika alternativen, där 1 är mycket 

dåligt (ex svårt, olämpligt, dyrt, tar lång tid etc) och 5 är mycket bra*. Förslagen 

värderas i relation till varandra. Följande alternativ värderas: 

a) Upprustning/ombyggnad av båda avloppsreningsverken (nollalternativ) 

b) Nedläggning av Dala-Järna ARV och överpumpning till Vansbro ARV 

c) Nedläggning av Dala-Järna ARV och överpumpning till Vansbro ARV 

 

 Kriterie/Parameter Alt a) Alt b) Alt c) 

 Grundläggande    

1 Utbyggnad nät 2 3 3 

2 Effektivitet 2 3 4 

3 Miljö 4 3 2 

 Drift och tillsyn    

4 Driftsäkerhet 2 3 3 

5 Arbetsmiljö 2 3 3 

 Delsumma 12 15 15 

 Kostnader    

6 Kapitalkostnader* 8 6 1 

7 Driftskostnader 3 4 4 

 Finansiellt    

8 Lånebehov 5 4 2 

 Summa 28 29 22 

*) För kapitalkostnaderna har skalan ökats till 1-10 då dessa rimligen bör påverka resultatet relativt 

tydligt. 

10.2 Kommentarer allmänt 

En subjektiv värdering av ett antal relativt åtskilda parametrar kommer alltid 

generera ett diskutabelt resultat och DVAAB har naturligtvis haft möjlighet att ta 

fram många olika resultat. Tanken här är främst att identifiera om det finns andra 

kritiska faktorer än ekonomi och att åskådliggöra dessa. DVAABs bedömning 

utifrån värderingen är att det rimligen finns anledning att gå vidare med detaljstudie 

av alt b).  
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Vidare bedömer DVAAB att skillnaderna mellan alt b) och alt c) m a p på ”tekniska 

parametrar” inte är så stora att de med tanke på kostnadsskillnaderna motiverar att 

gå vidare med alternativ c). Dvs i valet mellan alternativ b) och c) finns det inte 

några avgörande skillnader och valet mellan dessa bör grunda sig på ekonomi och 

andra strategiska parametrar än de som DVAAB kan överblicka.  

Gällande ett alternativ ”d” att bygga ett helt nytt verk i Vansbro så blir det ännu 

dyrare än alternativ c) och det som sägs ovan gällande om strategiska parametrar 

blir ännu tydligare. En ännu större investering krävs i och med att ledningsnätet 

behöver ledas om och att det då blir frågan om ett helt nytt verk på en ny plats. 

Om ett nytt ARV skall byggas på annat än kommunal mark måste ev markförvärv 

också räknas in i investeringen.  

10.3 Kommentarer till värderingsparametrar 

 

1 Inget av alternativen står i vägen för en utbyggnad av VA-nätet söder 

om Dala-Järna/Västerdalälven men kostnaden per fastighet blir hög 

oavsett valt alternativ. 

2 Färre antal anläggningar innebär att verksamheten kan bedrivas mer 

effektivt och resurser istället kan användas på andra anläggningar.  

3 I driftskedet är nedläggning av ett av verken att föredra då 

energiförbrukningen på ett reningsverk är stor. Dock innebär utbyggnad 

av en överföringsledning en stor miljöbelastning både i form av material 

och anläggningsarbete. Ledningen kommer även att behöva korsa 

älvrummet. Vid nedläggning av Dala-Järna kommer man dessutom 

behöva skrota två verk och bygga ett nytt.  

4 Tillsynsbehovet är högre på reningsverk än på pumpstationer. Ju mindre 

komplicerade anläggningar desto mer kan skötas automatiskt eller på 

distans via driftövervakning.  

5 Flera mindre anläggningar medför fler resor och mer ensamarbete än 

färre större. 

6 Kapitalkostnader inkluderar amortering och räntor under 25 år. 

Eftersom kapitalkostnaderna är den enskilt viktigaste frågan och även 

den faktor som innebär störst skillnad beroende på vägval har den 

parametern viktats dubbelt. Under år 26-50 så kommer kostnaderna bli 

relativt sett större för nollalternativet då man skall räkna med 

reinvesteringen i två ARV i stället för ett i alt b) och c). 

7 Driftskostnaderna är grovt uppskattade men är lägre för ett verk än för 

två trots att överföringsledningarnas pumpar förbrukar en del energi.  

8 Den ”finansiella” värderingen avser belysa att kommunens 

kreditbelastning (låneförutsättningar) varierar utifrån valet av alternativ 

då kommunen är borgenär för investeringar i VA-kollektivet. 
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11 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med denna vägvalsutredning är att på ett överskådligt och transparent sätt 

visa på de framtida alternativ som ges för avloppsreningsverken Vansbro och Dala-

Järna samt de huvudsakliga konsekvenserna valet av alternativ för med sig.  

Det finns fördelar ur driftsynpunkt med att lägga ner ett av verken. Driftskostnader 

och miljöbelastning skulle bli mindre och det skulle även förmodligen leda till ett 

säkrare och bättre organiserat arbete.  

Nackdelarna med att riva Dala-Järna ARV och bygga en överföringsledning är 

investeringskostnaden för själva ledningen samt även den miljöbelastning det 

innebär att anlägga en 14 km lång ledning.  

Nackdelarna med att riva Vansbro ARV är desamma vad beträffar 

överföringsledningen. Men eftersom Dala-Järna ARV till skillnad mot Vansbro 

saknar erforderlig överkapacitet innebär det att man med detta alternativ blir 

tvungen att bygga ett i princip nytt verk i Dala-Järna och att riva två reningsverk 

som, åtminstone sett till kapaciteten, är funktionella. 

Den värdering som genomförts under kapitel 10 visar att alternativ b) dvs 

nedläggning av Dala-Järna ARV och upprustning av Vansbro ARV är den bästa 

helhetslösningen utifrån ett VA-perspektiv. När man väger in de ekonomiska 

effekterna framstår dock nollalternativet som mer konkurrenskraftigt.   

Vad beträffar kostnaderna så blir alternativet att riva Vansbro ARV betydligt dyrare 

än såväl nollalternativet (rusta båda verken) som alternativet att riva Dala-Järna 

ARV. Även om man räknar in viss sänkning av driftskostnader så skulle en rivning 

av Vansbro ARV innebära en årlig merkostnad om uppskattningsvis 3 mkr i 25 år 

framåt, jämfört med att behålla verket och riva Dala-Järna ARV. Skillnaden i 

investering är inte motiverad ur VA-kollektivets perspektiv och måste således, om 

det alternativet skall realiseras, finansieras genom ett ägartillskott på ca 51 mkr.5 

En merkostnad på 51 mkr är alltså den kostnad som skall ställas mot värdet att få 

bort Vansbro reningsverk från Skamsberget och därmed förenkla för exploatering 

med bostäder.  

Att bygga ett nytt verk i Vansbro (alternativ d) och riva de båda gamla verken har 

bedömts som ytterligare ca 20 mkr dyrare än att behålla verket i Dala-Järna 

eftersom man då inte kan tillgodoräkna sig något av de bassänger som finns och 

dessutom måste bygga överföringsledningar från det gamla reningsverket. 

Om kommunen beslutar sig för att behålla och renovera Vansbro ARV som 

föreslås i denna utredning, innebär renoveringen ändå att luktproblematiken vid 

Skamsberget kommer att minska betydligt genom en nybyggd slamhantering och 

luktreducerande åtgärder. Dessa åtgärder är inräknade i utredningens 

kostnadsjämförelse. 

 

                                                
5 Tillskottet har beräknats som mellanskillnaden i investering för att behålla Dala-Järna ARV jämfört 
med att behålla Vansbro ARV. 
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12 Bilagor 

12.1 Överföringsledning (förslag på sträckning) Bilaga 1 



16 september 2019Överföringsledning

 0,5 0 0,5 1 1,5 2 [km]
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 
2019-06-18 

Sida 
11(13) 

Dnr. 2019/6 

§ 30 

Information om situationen runt Vansbro reningsverk 
Åldrade anläggningar och hårdare tillståndskrav göra att ombyggnadsåtgärder är nödvändiga 
för avloppsreningsverken (ARV) både i Vansbro och Dala-Järna. 

Dala Vatten och Avfall AB har gjort en vägvalsutredning för att på ett överskådligt och 
transparent sätt visa på de framtida alternativ som ges för ARV Vansbro och Dala-Järna samt 
de huvudsakliga konsekvenserna valet av alternativ för med sig. Information om denna hölls 
på kommunfullmäktige i Vansbro 2018-12-11. 

Denna vägvalsutredning togs ursprungligen fram som beslutsunderlag i oktober 2018. Sedan 
dess har förutsättningarna ändrats något i och med att kravet på biologiskt reningssteg har 
utgått för Dala Järna avloppsreningsverk och samtidigt har DVAAB märkt av en betydande 
prisökning vid byggnationer av Va-verk i de upphandlingar som genomförts under perioden. 
Detta dokument är därför en omarbetad revidering av den ursprungliga utredningen daterad 
2018-10-30. Denna utredning är genomgående omarbetad utifrån de nya förutsättningarna 
och de siffror som presenteras här i är de som får anses som mest sannolika. 

Efter önskemål från Vansbro Te-knik AB:S styrelse har även ett alternativ d): 
att bygga ett helt nytt reningsverk i Vansbro på annan plats kommenterats översiktligt i 
denna nya version. Den ursprungliga versionen bör därför ej längre användas. 

Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk, Vägvalsutredning, rev A, bifogas, se bilaga 3. 

Styrelsen beslutar 
1. Överlämna utredningen "Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk, Vägvalsutredning, 

rev A" till kommunstyrelsen f.v.b. till kommunfullmäktige för ett inriktningsbeslut i 
september. 
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Protokollsutdrag  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 116 Ärende KS 2019/363 

Strategisk plan 2020-2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

A. Fastställer kommunens strategiska mål   
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

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

utveckling 

3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje 

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

  

B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:   
- Kommunfullmäktige 500 tkr 

- Kommunstyrelse 366 395 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna (BRAND) 7 054 tkr 

- Jävsnämnd 86 tkr 

- Överförmyndare 1 500 tkr 

- Revision 585 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

C. Inom kommunstyrelsens budget ska 1 000 tkr avsättas för Strategisk 

utveckling. 
  

 D. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 
  

 E. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2020. 
  

 F. Kommunens långfristiga lån under perioden 2020-2022 får inte 

överstiga 200 mkr. 
  

 G. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr. 
  

H. Borgensramar får uppgå till - Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr - 

Vansbro Teknik AB 135 mkr - Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr. 

  

I. För 2020 reserveras 8 401 tkr i resultatutjämningsreserven. 
  

J. I övrigt fastställs strategisk plan enligt utarbetat förslag. 

mikgra0218
Skrivmaskin
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2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens uppdrar till ekonomichef att genomföra de tekniska 

justeringar som behövs. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan 2020-2022. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

A. Fastställer kommunens strategiska mål   
1. Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg 

kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

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

utveckling 

3. Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje 

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

  

B. Anslår driftbudget för 2020 enligt följande:   
- Kommunfullmäktige 500 tkr 

- Kommunstyrelse 366 395 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna (BRAND) 7 054 tkr 

- Jävsnämnd 86 tkr 

- Överförmyndare 1 500 tkr 

- Revision 585 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

  

C. Inom kommunstyrelsens budget ska 1 000 tkr avsättas för Strategisk 

utveckling. 
  

D. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 
  

E. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2020. 
  

F. Kommunens långfristiga lån under perioden 2020-2022 får inte 

överstiga 200 mkr. 
  

G. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr. 
  

H. Borgensramar får uppgå till - Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr - 

Vansbro Teknik AB 135 mkr - Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr. 
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Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

I. För 2020 reserveras 8 401 tkr i resultatutjämningsreserven. 
  

J. I övrigt fastställs strategisk plan enligt utarbetat förslag. 
  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Kommunstyrelsens uppdrar till ekonomichef att genomföra de tekniska 

justeringar som behövs. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-12 

Förslag till Strategisk plan 2020-2022 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomi- och IT-funktionen 2019-09-12 KS 2019/363 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Strategisk plan innehållande budget och plan för perioden 2020-
2022 och investeringsplan 2020-2022 

Rekommendation till beslut 
 

A. Fastställer kommunens strategiska mål 

 

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

där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

2. Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun haren hållbar och positiv ut-

veckling 

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

känner engagemang och arbetsglädje 

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

 

B. Anslår driftbudget för 2019 enligt följande: 

 

- Kommunfullmäktige        500 tkr 

- Kommunstyrelse 366 395 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna (VDUF)     7 054 tkr 

- Jävsnämnd         86 tkr 

- Överförmyndare        1 500 tkr 

- Revision               585 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

 

C. Inom kommunstyrelsens budget ska 1 000 tkr avsättas för Strategisk utveckl-

ing. 

  

D.  Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 

 

E. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2020 

 

F. Kommunens långfristiga lån under perioden 2019-2021 får inte överstiga 200 

mkr 

 

G. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 
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H. Borgensramar får uppgå till 

- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr 

- Vansbro Teknik AB 135 mkr 

- Dala Vatten och Avfall AB   30 mkr 

 

I. För 2020 reserveras 8 401 tkr i resultatutjämningsreserven  

 

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

nomföra de tekniska justeringar som behövs. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till Strategisk plan 2020-2022, redovisas i bi-

laga. 

Beslutsunderlag 

Strategisk plan 2020-2022 

 

Beslutet expedieras till : 

Ledningsgruppen 

Ekonomer Veronica Enström, Elin Israelsson, Marcus Kock och Elenor Andersson 
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Strategisk plan 2020-2022 

Budget 2020 
  



1 

 

Vision  

Visionen beskriver kommunens framtida tillstånd. Det är en gemensam målbild för hela kom-

munen. Visionen lyder: 

Vansbro kommun är en attraktiv kommun, där människor kan finna 
både arbetsglädje och livskvalitet. 

Långsiktig inriktning 

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

Vansbro kommun.  

Barnkonventionen blir svensk lag 

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättig-

heter i svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen har utsett en person som ska ta fram en väg-

ledning som ska hjälpa till med tolkning och tillämpning av konventionen. Regeringen har även 

tillsatt en utredning som ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överens-

stämmer med barnkonventionen.  

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

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

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

lig kvalitet och kostnadseffektivitet. 

Strategiska mål 2020-2022   
Kommunfullmäktiges strategiska mål är indelade i fyra olika områden i syfte att skapa balans i 

styrningen, dessutom har Agenda 2030 inarbetats i de strategiska målen, ett utvecklingsarbete 

måste dock ske löpande. 

För område Medborgare och kunder samt Framtidstro och utveckling Inriktningen är våra bru-

kare, kunder och invånare. Kommunens service- och tjänsteutbud har en tillräcklig kvalitet och 

effektivitet. Den utvecklas genom delaktighet och inflytande där utvecklingen skapas i dialog 

med invånare och intressenter. 

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

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

nomi i balans. 
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Medborgare och kunder 

Strategiska målet är: 

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

är nöjda med kommunens verksamhet 

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

Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med brukare där brukaren även ges möjlig-

het att vara med och påverka. Den resurs som nyanlända utgör ska tas till vara. 

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

av god kvalitet genom livet. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att 

utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Senast 2030 ska samhället erbjuda utbildning 

åt alla oavsett kön eller funktionsnedsättning, från förskola till vuxenutbildning. Studerande ska 

säkras att de får kunskaper och färdigheter som främjar en hållbar utveckling. 

Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningsystemet. Såväl förskola som grundskola, gym-

nasium och delar vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med 

både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningssamordnare gäller det att vara upp-

daterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas. Att klara skolan har 

i sin tur stor betydelse för hälsan även i vuxen ålder. 

  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – bygga motståndskraftig infra-

struktur, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt uppmuntra innovationer. Funge-

rande infrastruktur är grundläggande för att samhället ska fungera. Genom investeringar i lång-

siktigt hållbara transportsystem, förnybar energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler sam-

hällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbild-

ning som kan lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta 

hänsyn till miljön. Resurseffektivisering, ny teknik och innovationer har stor betydelse för att 

framtidens industri ska vara hållbar.  

Kommuner och regioner är stora investerare i infrastruktur. System som vatten och avlopp och 

kollektivtrafik är några exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation 

av exempelvis renare och smartare teknik. Genom rätt agerande kan utvecklingen styras mot en 

mer hållbar riktning. Kommuners ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra 

till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Möjlighet 

till samverkan med universitet i olika sammanhang innebär också att en ny kunskap kan bidra 

till innovationer. 

  Minskad ojämlikhet – minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, 

mellan samhällen och mellan länder. Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever fortfa-

rande många i välden i fattigdom. På vissa ställen märks även att ojämlikheter relaterade till 
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kön, ålder, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och social status ökar. Ojämlikhet skapar gro-

grund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rätt-

vist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser. Fokus på utjämning av skill-

nader mellan utvecklande och utvecklingsländer. Sverige kan bidra såväl nationellt genom ut-

vecklingspolitiken och lokalt genom olika internationella partnerskap. 

Kommunerna har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att mot-

verka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullföljande av 

grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Det kommunala 

utjämningssystemet är tänkt att ge likvärdiga förutsättningar för välfärd, trots detta finns det ut-

maningar i att erbjuda en likvärdig offentlig service i kommunerna och regionerna på grund av 

varierande befolkningssammansättning och andra förutsättningar. Bostads- och samhällsplane-

ring samt kultur och fritidsaktiviteter är andra viktiga områden i arbetet för att motverka ojäm-

likhet. 

Framtidstro och utveckling 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun har en hållbar och positiv utveckling 

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

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

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

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

livsklimat. 

Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen. 

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

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

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

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

Mål 1 tar ett tvärdimensionellt grepp om fattigdomen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och felnäring är världens största hälsorisk. Det finns tillräckligt med mat i världen för at alla ska 
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kunna äta sig mätta men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta vara på den mat vi pro-

ducerar. Livsmedelsproduktionen ska stärka anpassningsförmågan till klimatförändringar och 

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

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

systemtjänsterna tas till vara. 

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

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

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

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

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

dernäring bland äldre. Kommunernas kontrollansvar för livsmedelshantering innebär också att 

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

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

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

trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk. 

  God hälsa och välbefinnande – alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och 

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

arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och 

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

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

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

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

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

grupper i samhället – även inom Sverige. 

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

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

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

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

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

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

effekt på verksamheternas kvalitet och kärnuppdrag. 

  Rent vatten och sanitet för alla – säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. 

Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Vat-

tenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsrening, ökad åter-

vinning och effektivare vattenanvändning. De vattenrelaterade ekosystemen ska skyddas och 

återställas till 2020. 

Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl skyddet av vatten som 

dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också 

av flera svenska lagar som till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots 

en god tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt 
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minska föroreningar och övergödning i många svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är 

ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för at förbättra vattenkvaliteten 

både i rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner arbetar också fö 

ratt förebygga problem med vattenbrist i sinande brunnar, vilket i perioder av låga grundvatten-

nivåer kan leda till. 

  Hållbar energi för alla – människor ska ha tillgång till, och råd med, pålitlig, hållbar 

och modern energi. Pålitliga energikällor är viktiga för att stora delar av samhället fungerar. Va-

let av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären.  

Kommuner och regioner är stora energianvändare men också stora energiproducenter. Som så-

dan kan man arbete aktivt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produktionen se till 

att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. En omställning av energisystemet på-

går genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi och utfasning av fossila bränslen inom både 

elproduktion och fjärrvärme. Energisystem och elnäten står inför nya utmaningar med varie-

rande energiproduktion från vind och sol och ny efterfrågan på el från transporter, datacentra, 

industri och samhällsbyggande. Kommuner och regioner använder knappt fem procent av Sveri-

ges energianvändning i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder. Det finns en lång-

siktig positiv trend för energieffektivisering, samtidigt som mer kan göras i både befintliga och 

nya byggnader. 

  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – människor ska ha ett arbete 

med anständiga anställningsvillkor. Det handlar också om att främja inkluderande och hållbar 

ekonomisk tillväxt. Alla människor som arbetar behöver få en inkomst som går att leva på, som 

eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt i alla länder. Förbättra den globala resursef-

fektiviteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

miljöförstöring en utmaning. 

Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som 

står långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsför-

medlingen, näringslivet och den sociala ekonomin.  Kommunerna ansvarar även för kommunal 

vuxenutbildning (komvux) som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete. Kom-

muner är också markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet 

inom många områden som berör flertalet företag. Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rätts-

säkert och professionellt skapar man bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verk-

samhet och växa. 

  Hållbara städer och samhällen - att göra städer och samhällen säkra, inkluderande 

och hållbara, det har också en territoriell dimension och utgår från platsens unika förutsätt-

ningar. Hälften av världens befolkning bor i städer, en andel som sannolikt kommer att öka i 

framtiden. Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men in-

nebär också en påfrestning på miljön. 60-80 procent av alla utsläpp sker i städer. 2016 andades 
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91 procent av världens stadsinvånare luft som inte uppfyller Världshälsoorganisationen, WHO:s, 

kriterier för säker luftkvalitet. Det handlar om att skapa överkomliga bostäder åt alla, skapa håll-

bara transportsystem, skydda natur- och kulturarvet och minska antalet som dör av katastrofer. 

Minska städernas negativa miljöpåverkan, säkra tillgång till grönområden och stödja de minst 

utvecklade ländernas uppbyggnad av hållbara och motståndskraftiga byggnader gjorda av lokala 

material. 

Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, 

bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. 

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar 

av transportinfrastrukturen. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala 

och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet och avvägningar görs gente-

mot nationella mål och strategier. Kommunerna har också ett ansvar för att i samverkan med 

region och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyg-

gande enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den byggda miljön har också 

stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. 

  Hållbar konsumtion och produktion - säkerställa strukturer som bidrar till mer 

hållbar konsumtion och produktion. Under de kommande årtiondena förväntas medelklassen 

växa kraftigt globalt. Det är positivt för individen som kommer att få bättre levnadsstandard men 

det kommer också att innebära ökad konsumtion av resurser och produktion av varor och tjäns-

ter. Användandet av våra naturresurser är redan ohållbart och har negativ effekt på vår miljö och 

människors hälsa. Matsvinnet ska halveras, kemikaliernas negativa påverkan ska minska och 

vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre utsträckning. Ineffektiva subventioner av fos-

sila bränslen ska ses över. 

Kommunerna och regionerna är stora konsumenter och upphandlar varje år varor och tjänster för 

miljardbelopp. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan regioner och kommuner 

skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en 

hållbar riktning. Kommunerna ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen. I Sverige 

återvinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att 

avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella miljö-

kvalitetsmålen och ligger i linje med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12. Konsu-

mentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder in-

vånarna. 

  Bekämpa klimatförändringarna - bekämpa klimatförändringarna. Effekterna av 

klimatförändringarna påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast. Förändrat 

klimat orsakar bland mycket annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kol-

lapsade ekosystem. De innebär hot mot människors hälsa och säkerhet. De handlar bland annat 

om att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, förbättra medvetenheten om männi-

skans kapacitet att begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, samt fullfölja de inter-

nationella åtaganden som gjorts, till exempel Paris-avtalet, och främja de minst utvecklade län-

dernas förmåga till effektiv klimatrelaterad utveckling. 
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Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa 

den fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. 

Kommuner arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och led-

ningsarbete. Kommuner och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin kli-

matpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Arbetet för minskad klimatpåverkan i 

kommuner och regioner sker inom många områden. Det gäller exempelvis infrastrukturplane-

ring och satsningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering. Att minska 

energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö. Kommunernas och regionernas 

arbete ger stora resultat. Men det finns fortfarande ytterligare skäl att spara. Stora möjligheter 

finns också inom samhällsplanering och offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och 

invånare. 

  Ekosystem och biologisk mångfald - genom hållbar markanvändning stoppa förlus-

ten av den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen. Ett långsiktigt bevarande och nytt-

jande av ekosystemen är såväl en svensk som global utmaning. Avvägningen mellan att bevara 

och stärka den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster som vi är beroende av och till-

låta uttag av naturresurser för världens växande ekonomier är intressekonflikter som måste han-

teras. Bevara och återställa ekosystem, stoppa avskogningen, bekämpa ökenspridning, hejda för-

lusten av biologisk mångfald, stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade växt- och djurar-

ter och integrera den biologiska mångfaldens värden i samhälls- och ekonomisk planering. De 

slår också fast att det behövs ökade finansiella resurser för att klara detta. 

Kommunerna kan besluta att ett mark- eller vattenområde kan bli naturreservat om det behövs 

för att bevara biologisk mångfald eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Kommuner och 

regioner är också stora markägare och kan i den rollen vidta åtgärder för att återställa våtmarker, 

stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. Kommunerna 

kan också ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid pla-

nering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

Medarbetare 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engage-

mang och arbetsglädje 

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

möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De anställda 

ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet. 

  God hälsa och välbefinnande – se under framtidstro och utveckling ovan. 



8 

  Jämställdhet - Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor 

och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och be-

stämma över sina egna kroppar. Sverige ligger, tillsammans med de övriga nordiska länderna, i 

framkant i arbetet med jämställdhet vid internationella jämförelser. Trots det finns utmaningar 

kvar i Sverige och stora utmaningar globalt innan målet är nått. Att stärka kvinnors och flickors 

rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga sam-

hällen. 

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner och regioner ska 

ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsut-

veckling. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, men det handlar också om kvalitet och effek-

tivitet. Det kräver att verksamheter planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och poj-

kars behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen. Personal inom skola, vård och om-

sorg behöver bemöta kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereo-

typa föreställningar om kön. Kommuner och regioner har också ett särskilt ansvar att motverka 

alla former av våld mot kvinnor och flickor. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har 

kommuner och regioner ett särskilt stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor. 

  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - se under framtidstro och ut-

veckling ovan. 

Ekonomi - finansiella mål 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

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

jande åtgärder.  

  Fredliga och inkluderande samhällen – alla ska få leva ett liv i trygghet. Främja 

fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att 

påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor 

har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. För att uppnå mål 16 behö-

ver vi samhällen som arbetar för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är omöj-

ligt att uppnå hållbar utveckling utan fred. Det handlar bland annat om att minska våldet, särskilt 

mot barn, eliminera människohandel, främja rättssäkerheten, minska olagliga flöden av vapen 

och pengar och minska korruptionen. Alla senast 2030 har rätt till en juridisk identitet från föd-

seln och att beslutsfattande på alla nivåer ska vara inkluderande, deltagandebaserat och repre-

sentativt. Ordet demokrati nämns inte i Agenda 2030 eftersom det är ett begrepp som är globalt 

kontroversiellt. 
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Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med sam-

hället. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till 

att behålla en tilltro till samhället institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fun-

dament i den kommunala och regionala strukturen. 

  

Omvärldsanalys 
(sammanfattning från SKLs ekonomirapport maj 2018) 

Kommunerna och regionerna är nu i början av en period med mycket stora krav på omställning 

och beslutsfattande. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett 

antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från 

främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt 

starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga. Enligt 

SKL:s Ekonomirapport beräknas att skattesatsen till kommuner och regioner i genomsnitt kom-

mer öka med 13 öre år 2020 för att klara finansieringsutmaningarna med en ekonomi i balans, 

vilket totalt motsvarar drygt 3 miljarder kronor. För att klara ett resultat på 1 procent som andel 

av skatter och statsbidrag fram till år 2022 saknas ändå nästan 35 miljarder, givet att kostna-

derna ökar i takt med befolkning en. Enligt intentionerna i januariavtalet ska statsbidragen till 

kommuner och regioner höjas med 5 miljarder per år. Därtill behöver sektorn själv effektivisera 

verksamheten motsvarande en årskostnad på cirka 20 miljarder år 2022. 

Konjunkturläget i samhället - en avmattning väntas de kommande åren 

Den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, som i hög 

grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark 

under ett antal år, men nu ser vi många tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. 

Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år 

2020, med en svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd.  

 

Minskade antalet arbetade timmar påverkar skatteunderlaget, som under ett antal år har ökat 

med 4–5 procent per år, trots låga pris- och löneökningar.  

SKL räknar med att BNP-tillväxten i Sverige faller till 1,4 procent för både 2019 och 2020. 

Svaghetstecknen är många för den globala handeln och vi ser dämpade tillväxtutsikter, inte 

minst i Tyskland i år, vilket har stor betydelse för den europeiska ekonomin. I vår prognos är det 
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dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 

2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Det är framförallt sjunkande bostadsinvesteringar 

och en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet som bidrar till dämpningen.  

Resultatutvecklingen i kommun och regionsektorn 

Kommunernas preliminära resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Det är drygt 2 pro-

cent, vilket är en tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn, dock är det preliminära 

resultat 10 miljarder sämre än 2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombi-

nation med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. För att kunna öka 

resurserna till verksamheterna i takt med demografin, och nå ett resultat på endast 1 procent av 

skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 24 miljarder år 2022 en-

ligt SKL. 

År 2018 klarade 38 procent av kommunerna 2 procent av skatter och generella statsbidrag. De 

senaste tio åren har i genomsnitt 11 procent av kommunerna haft underskott. Åren 2013–2017 

har rea- och exploateringsvinster bidragit starkt till de goda resultaten bland rikets kommuner. 

 

För 2018 har många kommuner haft påtagliga kostnadsökningar inom framförallt de stora verk-

samheterna förskola, grundskola och äldreomsorg. Vissa har även haft höga kostnadsökningar 

för institutionsplaceringar, samtidigt som många kommuner även haft påtagliga kostnadsminsk-

ningar för denna verksamhet (flyktingmottagningen). I en enkät som gick ut till alla ekonomi-

chefer i Sveriges kommuner (200 svarade) på hur de såg på hur utvecklingen 2019, svarade de 

så här: 
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Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för kommunernas 

kostnader. Verksamheter för barn, unga och gamla kostar mycket. Åren 2000 – 2012 låg det be-

räknade kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Där-

efter växlades det upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019 – 2022. 

Hjälper staten till att lindra kommunernas utmaningar? Det finns nästan inga förslag vare sig i 

vårpropositionen eller vårbudgeten för året 2019, som har någon större betydelse för kommuner. 

Ett undantag är för slaget om lärarassistenter. I syfte att avlasta lärarna från arbetsuppgifter som 

kan utföras av andra anslår regeringen 475 miljoner kronor för 2019 och 500 miljoner 2020. 

Kortsiktig statlig mottagningspolitik har eller kommer få långsiktiga konsekvenser för kommu-

ner, desto längre de asylsökande är ifrån arbetsmarknaden eller reguljära studier desto större 

ekonomiska utmaningar väntas. Bosättningslagen ifrån 2016 omfördelar många asylsökande, där 

kommuner med lediga bostäder har erhållit proportionellt många personer med uppehållstill-

stånd och därmed stora framtida ekonomiska utmaningar. Staten har det ekonomiska ansvaret 

för etableringen i två år, sedan övergår ansvaret till respektive kommun. 

Finansieringsprincipen ska säkra finansiering 

Finansieringsprincipen innebär att inga nya obligatoriska uppgifter från staten får införas utan 

medföljande finansiering till kommuner och landsting. Enligt SKL finns det flera fall där princi-

pen inte har tillämpats på rätt sätt: 

• Krav på arbetskläder i hemtjänst  

• Webbtillgänglighetsdirektivet  

• Vård, stöd och behandling mot spelmissbruk 

• Flertalet förändringar i socialtjänstlagen  

Framför allt det ökade kravet på kommuner gällande ambitionshöjningar i socialtjänstlagen, har 

inneburit kostnadsökningar, utan att motsvarande finansierings har tillskjutits sektorn. Det är 

framförallt inom barn- och ungdomsvården som kostnader har ökat. 
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Investeringarna fortsätter öka i hög takt 

Befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna. Det ställer krav på fler förskolor och skolor. Det 

finns också stora investeringsbehov inom äldreomsorgen, eftersom även gruppen med de allra 

äldsta blir fler. Även inom vatten och avloppsnät (VA) och bostäder är investeringsbehoven 

stora. Kommun-koncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. In-

vesteringarna i kommunkoncernerna ökade från 79 miljarder kronor år 2009 till 135 miljarder år 

2017 i löpande priser (71 %). En prognos för 2018 – 2021 som baseras på en bearbetning av 

uppgifter från SCB och SKL:s enkät avseende bolagen, indikerar att investeringarna ökat med 

18 miljarder 2018. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. 

 

De kommunala bolagen svarar för drygt hälften av kommunernas investeringar. Investeringsni-

vån kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av 

de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen nu behöver 

renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar 
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snabbt, samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade drift-

kostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget. Kommunernas inve-

steringar är i första hand verksamhetsfastigheter, till exempel förskolor, skolor samt infrastruk-

tur och VA. Bolagen investerar främst i bostäder. 

Hur ska investeringarna finansieras? 

Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positiva resultat, försäljning 

av tillgångar eller genom extern upplåning. Utförsäljning av framförallt bostäder från allmännyt-

tans bestånd har under de senaste åren genererat stora positiva kassaflöden i ett fåtal kommuner. 

Enligt enkäten kommer nyupplåningen med avseende på investeringar för både kommuner och 

koncerner att öka väsentligt de närmaste åren. 

Låneskulden kommer att fortsätta att växa i sektorn. Kommunkoncernernas ackumulerade lånes-

kuld beror på att investeringar, huvudsakligen i kommunala bolag, till stor del har finansierats 

med extern upplåning. Ökad skuldsättning ökar räntekänsligheten, inte minst för bostads- och 

fastighetsbolag där räntebetalningarna utgör en stor andel av den totala kostnadsmassan. Ef-

tersom kommunernas genomsnittliga räntebindning är cirka tre år tar det tid innan höjda räntor 

får genomslag fullt ut i form av stigande räntekostnader. Enskilda kommuner med höga skulder 

och stor andel lån med rörlig ränta, kan vid en räntehöjning drabbas av stora kostnadsökningar. 

Pensionskostnaderna ökar för att sedan minska 

Pensionskostnaderna ökar för att sedan minska. Pensionskostnaderna har uppfattats som ett be-

kymmer i kommuner under många år. En del av problemet är att utbetalningar från den gamla 

pensionsskulden »pay-as-you-go« belastar resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner be-

lastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, både för tidigare anställda och för 

dagens anställdas pensionsintjänade. Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden har nu pas-

serat toppen och ökar inte längre realt sett.  
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Ekonomisk prognos 2018-2020 och kalkyl 2021-2022 

Skatteunderlaget viker, demografin pressar på Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015–2017 

men viker nu. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största delen bero-

ende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020 minskar dessa, vilket gör att ökningen av 

verksamhetens intäkter dämpas. Detta återspeglas också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning 

därefter dämpning. Det demografiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om SBC:s befolk-

ningsprognos från april 2019 visar något lägre ökningstakt. Sammantaget bedömer vi att den 

totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg 2019–2020. 

Under 2018 genomförde kommunerna enkät där deras ekonomichefer uttalade sig om de ekono-

miska förutsättningarna för 2019, av ekonomicheferna svarar 84 procent att de ekonomiska för-

utsättningarna är sämre 2019 än 2018. För år 2020 anser hela 97 procent av ekonomicheferna 

som besvarat enkäten att kommunen kommer att behöva vidta åtgärder för att klara finansie-

ringen och verksamheten. Nästan samtliga anger effektiviseringar som åtgärd. Det är också ef-

fektiviseringar som kommer att få stor ekonomisk effekt enligt de flesta. Förändrade uppdrag 

och ändrade verksamhetsmål är två andra åtgärder, men dessa bedöms inte ha lika stor ekono-

misk effekt. Sänkta finansiella mål är ingen »riktig« åtgärd men kan vara en indikation på sämre 

ekonomi ska förutsättningar. I kommentarerna nämns framförallt strukturella åtgärder inom till 

exempel skola och äldreomsorg, översyn av investeringar, skattehöjningar och digitalisering.  

SKL:s prognos är att 2020 höjs skatten i genomsnitt med 5 öre. Ekonomicheferna har också fått 

frågan om vilka utmaningar, på både kort och lång sikt, som de anser vara de största. På kort sikt 

är svaret oftast det ekonomiska uppdraget, investeringar, demografi och socialtjänst. Ser man på 

lång sikt förändras bilden och demografin och kompetensförsörjningen sticker ut som de klart 

vanligaste svaren. 

Resultaten den senaste tioårsperioden får betraktas som goda, även med beaktande av att tillfäl-

liga pengar förbättrat situationen under perioden. Rea- och exploateringsvinsterna har nått en ny 

nivå de senaste åren och det är svårt att bedöma om den nivån består. I kalkylen räknar vi med 

lägre vinster än 2017, men högre än de var för några år sen. För att nå ett resultat på 1 procent av 

skatter och bidrag 2022 behövs sammantaget åtgärder på 24 miljarder kronor 2022. De avise-

rade statsbidragen uppgår till 10,5 miljarder och skattehöjningen till 1 miljard, trots detta krävs 

ytterligare åtgärder motsvarande 13 miljarder för att nå ett resultat på 1 procent av skatter och 

bidrag. 
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Drift- och investeringsbudget  
 

Planeringsförutsättningar 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) beräknar kommunernas verksamhetskostnader både i 

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

samhetens volymförändring. Volymförändring utgörs av skillnaden mellan förändring i löpande 

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

redovisas SKLs senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2022.  

Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

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

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

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

skattning av kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKLs prognos för KPIF-KS, dvs. 

konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. 

Preliminära arbetsgivaravgifter 2020 

Arbetsgivaravgifterna enligt lag uppgår för år 2019 till 31,42 procent. Premien för avtalsförsäk-

ringarna beräknas till 0,03 procent av lönesumman år 2019. SKL har för 2019 föreslagit ett kal-

kylerat pålägg avseende avtalspensioner på 7,70 procent för kommunerna. Sammantaget resulte-

rar detta i ett PO-pålägg på 39,15 procent av lönesumman för år 2019. 

När det gäller år 2020 finns det inget förslag i vårpropositionen på förändring av de lagstadgade 

arbetsgivaravgifterna. Utifrån detta räknar SKL preliminärt med att de blir oförändrade, 31,42 

procent.  

För avtalspensioner föreslår SKL en höjning av det kalkylerade pålägget från 7,70 procent till 

8,70 procent. Pålägget har varit oförändrat länge men nu behöver det höjas. Bakgrunden är att 

allt fler av de anställda har pensionsgrundande lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och där-

för har rätt till förmånsbestämd pension. 

Sammantaget innebär det att de totala preliminära arbetsgivaravgifterna inklusive avtalsförsäk-

ringar och avtalspensioner år 2020 blir 40,15 procent av lönesumman. 

För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ål-

derspensionsavgiften) och för avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Premie för 

avgiftsbestämd pension på 5,59 procent betalas vanligen fram till 67 år. 
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Den särskilda löneskatten på äldres inkomster, som infördes den 1 januari 2016, uppgår till 6,15 

procent. Fr om 1 juli 2019 kommer denna särskilda löneskatt på äldres inkomster tas bort. Sam-

mantaget blir därmed PO pålägget för de som fyllt 65 år 21,96 procent första halvåret 2019 men 

sänks till 15,81 procent för andra halvåret 2019. 

I den ekonomiska redovisningen i kommunen beräknas PO pålägget generellt och den faktiska 

kostnaden för PO pålägget ligger under Finansiering i kommunens redovisning. 

Löneökningar 

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

ningen de kommande åren förväntas ligga på 3,2 procent 2020, 3,2 procent 2021 och 2,9 procent 

2022, det innebär kostnadsökningar på upp till 10 Mkr per år. Index för arbetskraftskostnader tar 

även hänsyn till förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjusteringar. 

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

nen. Vansbro kommun kompenserar även kommunalförbundet Brandkåren i Norra Dalarna 

(BRAND) för faktiska löneökningar. 

Befolkning 

Enligt SCBs befolkningsprognos kommer kommunens invånare minska kommande år. Mellan 

åren 2015-2017 ökade invånarantalet, tack vare ett positivt immigrationsnetto. SCB:s prognos 

på antalet invånare och hur dessa är fördelade i olika åldersintervaller, är basen för skatteberäk-

ningen och utjämningssystemets effekter för Vansbro. 

 

Källa: SCB 

 

Kommunala utjämningssystem 

Det nuvarande utjämningssystemet har som uppgift att utjämna strukturellt betingande olikheter 

mellan Sveriges kommuner och landsting. Syftet med systemet har varit att skapa likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar att tillhanda service till invånare oberoende av opåverkbara faktorer 

i hela riket. Eventuellt kommer en ny kostnadsfördelningsmodell införas år 2020 eller mer tro-

ligt 2021. Den nya modellen har större fokus på glesbygdskommuner i beräkningsvariablerna, 
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vilket innebär att Vansbro kommun kommer erhålla ytterligare 9,7 Mkr i ökade utjämningsin-

täkter jämfört med nuvarande modell. Även i den nuvarande modellen är Vansbro en mottagare 

och erhåller totalt 2 927 kr/invånare vilket motsvarar ca 20 Mkr. Om den nya utjämningsmo-

dellen införs inom planperioden kommer detta att påverka de finansiella förutsättningarna posi-

tivt i Vansbro, detta har dock inte beaktas i ramberäkningen under planperioden. 

Fördelning av ekonomiska resurser 

Budgeten fördelas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, Brandkåren i Norra Dalarna, 

jävsnämnd, överförmyndare, revisorer och valnämnd. Fördelningen av budget inom kommun-

styrelsens nämnd ansvarar kommunstyrelsen för.  

Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen kommunens ledande organ för 

styrning och ledning på den verkställande nivån. Den ansvarar för samordning, planering och 

uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhet-

ens utveckling och den kommunala ekonomin oavsett i förvaltnings- eller bolagsform. Resurs-

fördelningsmodellen i Vansbro kommun baseras på senast antagen ram som sedan justeras med 

inflationsuppräkning, arbetskostnadsindex, samt kända och antagna politiska ambitioner. 

Vid en jämförelse med liknande kommuner samt en kommungrupp med mindre tätorter/lands-
byggd för verksamhetsåret 2017 framkommer att Vansbro satsar mycket resurser på de yngre 
invånarna, samt har en klart sämre resultatutveckling sedan 2015: 

 

 
Källa: Kolada 
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Driftbudget 2020-2022   

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

skrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för peri-

oden. Budget/ram för de Kommunfullmäktige, revision och de olika nämnderna har räknats upp 

med inflation och arvoden. 

Ramarna fördelas exklusive kapitalkostnader.  

Nedan redovisas budget och ramar.  

 

 
 

Strategisk utveckling   

För 2020-2022 avsätts 1 000 tkr per år. Medel för strategisk utveckling syftar till utvecklingsin-

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

giska mål. Det kan handla t ex om medfinansiering av egna eller andras projekt och aktiviteter. 

Medlen ska inte användas för löpande verksamhet. 

 

Investeringsplan 2020-2022   

Ingen ny investeringsplan har utarbetats då arbete pågår med lokalförsörjningsplan, utbyggnad 

av särskilt boende och planering för fortsatt utbyggnad av fiber/bredband . Tabellen redovisar 

tkr

Budget

2019

Budget

2020

Ram

2021

Ram

2022

Exklusive kapitalkostnader

KOMMUNFULLMÄKTIGE -642 -500 -520 -540

KOMMUNSTYRELSEN -329 420 -366 395 -360 501 -354 287

VDUF -40 287

BRAND -8 940 -7 054 -7 054 -7 054

JÄVSNÄMND -83 -86 -89 -92

ÖVERFÖRMYNDARE -1 007 -1 500 -1 500 -1 500

REVISION -585 -585 -601 -615

VALNÄMND

Summa -380 964 -376 120 -370 265 -364 088

FINANSIERING

Pensionskostnader -6 393 -6 000 -6 318 -7 135

Avskrivningar -15 700 -14 328 -18 113 -20 670

Löneökningar -7 840 -16 202 -24 420 -33 817

Biobränsleanläggning 1 985 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -408 913 -412 650 -419 116 -425 710

Skatteintäkter och statsbidrag inkl 

generella statsbidrag och utjämning 409 689 420 067 430 819 437 883

Extra statsbidrag flyktingmottagnade 5 439 3 341 0 0

Finansiella kostnader och intäkter -2 063 -2 049 -2 570 -2 760

Borgensavgift 530 531 531 531

Ränta pensionsskuld -585 -840 -1 047 -1 187

ÅRETS RESULTAT 4 097 8 401 8 617 8 757
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även åren 2023-2027 för att visa fördelningen av de avsatta medlen per år i genomsnitt per 5-

årsperiod. 

Investeringsbehov för särskilt boende beräknas uppgå till ca 230 mkr och fiber/bredband 22-

26 mkr. Övriga investeringsbehov är inte sammanställda. En inventering av kommunens inve-

steringsbehov genomförs under slutet av 2019. 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att investeringar får uppgå till högst 17 mkr per år i genomsnitt 

över en 5-årsperiod.  

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

Av de 17 Mkr som avsätts i genomsnitt över en 5-årsperiod finns 28,7 mkr ofördelade för inve-

steringar under 2020-2022. Av de 17 Mkr per år i genomsnitt som avser 2023-2027 finns 72 

Mkr ofördelade för investeringar under 2023-2027. 

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

Skattesats   

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

mun motsvarar drygt 12,5 Mnkr. 

Borgens- och låneramar 

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

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

Borgensramar för kommunägda bolag och Stiftelsen Vansbrohem uppgår 2020 till:  

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

Vansbro Teknik AB 135 Mkr  (119 Mkr) 

Dala Vatten och Avfall AB   30 Mkr  (7 Mkr) 

Beslut om förändringar av borgensramar lyfts till kommunfullmäktige. 

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

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

tetsbehovet, om nivån på kreditlöfte (checkräkningskredit). 

Projekt tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Summa

Infrastruktur, skydd, fsth.underhåll och 

projekteringar
1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 --

IT-investeringar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 --

Akuta vsh.investeringar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 --

Invallning Vansbro 4 500 8 100 12 600 

Bredbandsutbyggnad 8 400 6 600 4 140 19 140 

Projektering äldreboende 3 000 3 000 

Brandskyddsåtgärder Medborgarhuset 2 900 2 900 

Uppdatering av IT-miljön och utbyggnad av 

IT-infrastrukturen
1 000 1 000 1 000 --

Särskilt boende Bäckaskog hus 06 21 000 21 000 

Ärendehanteringssystem 600 

KFs EJ FÖRDELADE INVESTERINGSMEDEL 28 660 72 000 47 000 

SUMMA 20 000 29 140 31 060 2 400 2 400 74 400 3 400 2 400 2 400 2 400 49 400 3 400 2 400 2 400 2 400 58 640 
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Vansbro kommun har vid utgången av år 2018 långfristiga lån i banker/kreditinstitut på 145 Mkr 

(koncern 386 Mkr).  

Kommunens sammanlagda långfristiga lån under perioden 2020-2022 får uppgå till 200 mkr. 

Vid beslut om ytterligare större investeringar krävs beslut om nyupplåning av kommunfullmäk-

tige. 

Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr. 

 

Resultatutjämningsreserv (RUR)   

Kommunfullmäktige har beslutat om policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjäm-

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

munens resultatutjämningsreserv får hanteras. Enligt regelverket ska beslut om resultatutjäm-

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

För 2020 får 8,4 mkr avsättas till resultatutjämningsreserven under förutsättning av att resultatet 

för 2019 är ≥ 0. 

Prognosen för 2019, är per april, ett underskott på ca 21 mkr, 2017 års underskott uppgick till 

3,6 mkr och 2018 års underskott till 13,5 mkr. Underskotten måste återställas inom tre år, vilket 

innebär att kommunen måste redovisa motsvarande överskott kommande år för att klara balans-

kravet och inte förbruka framtida generationers intäkter. 
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KS § 119 Ärende KS 2018/46 

Tillfällig fullmäktigeberedning avseende framtidens 
äldreomsorg 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning, 

Äldreomsorgsberedningen, som får till uppgift att ta fram förslag till 

Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre i enlighet med 

upprättat direktiv, med följande revideringar: 
Direktivet kompletteras med följande under Syfte: 

- Ekonomisk hållbarhet 

  

Direktivet revideras med följande under Beredningens sammansättning: 

Äldreomsorgsberedningen har tio ledamöter 

  

Direktivet kompletteras med följande under Beredningens sammansättning: 

Samt en representant från Stiftelsen Vansbrohem. 

  

Den tillfälliga beredningen ska bestå av en representant från varje parti 

representerat i kommunfullmäktige, samt en representant från 

Stiftelsen Vansbrohem. 

  

Kommunfullmäktige väljer också en representant från PRO 

(Pensionärernas riksorganisation) och en representant från SPF 

Seniorerna (tidigare Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 

och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). 

Reservationer 

Pär Skagerling (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

I regeringens skrivelse 2017/18:280 redogör regeringen för sin syn på 

äldreomsorgen i Sverige. Regeringen har påbörjat ett långsiktigt 

förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och 

tekniska utvecklingen. I skrivelsen anges också vilka områden som enligt 

regeringens mening bör prioriteras under kommande mandatperiod. 

  

Den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre fokuserar 

på sex utvecklingsområden: 

1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 

2. Trygghet i boendet 

3. Den sociala omsorgen 

mikgra0218
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4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling 

5. Förebyggande arbete 

6. Personal 

  

För att ta fram en lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre tillsätter 

kommunfullmäktige en fullmäktigeberedning. Beredningen ska ha 

tjänstemannastöd i form av en processledare genom arbetet. Vidare ska 

beredningen adjungera sakkunniga inom området allt efter behov. 

  

Beredningen ska för att få ett medborgperspektiv i sitt arbete använda 

medborgardialog som ett verktyg. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning, 

Äldreomsorgsberedningen, som får till uppgift att ta fram förslag till Lokal 

kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre i enlighet med upprättat 

direktiv. 

  

Den tillfälliga beredningen ska bestå av en representant från varje parti 

representerat i kommunfullmäktige, samt en representant från Stiftelsen 

Vansbrohem. 

  

Kommunfullmäktige väljer också en representant från PRO (Pensionärernas 

riksorganisation) och en representant från SPF Seniorerna (tidigare Sveriges 

Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) och Sveriges Pensionärsförbund 

(SPF). 

  

Pär Skagerling (M) yrkar avslag till ordförandens förslag. 

  

Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag: 

Direktivet kompletteras med följande under Syfte: 

- Ekonomisk hållbarhet 

  

Direktivet revideras med följande under Beredningens sammansättning: 

Äldreomsorgsberedningen har tio ledamöter 

  

Direktivet kompletteras med följande under Beredningens sammansättning: 

Samt en representant från Stiftelsen Vansbrohem. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt förslag under bifall eller avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller förslaget. 



 

Protokollsutdrag Sida 3 (3) 

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) tilläggsförslag under bifall eller 

avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Sekretariatschef, tjänsteutlåtande 2019-09-11 

Direktiv för framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om 

äldre, daterad 2019-09-11. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2019-09-11 KS 2018/46 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

75013   

 

 Kommunfullmäktige 
 

Tillfällig fullmäktigeberedning avseende framtidens äldreomsorg 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning, Äldreomsorgsberedningen, som 

får till uppgift att ta fram förslag till Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre i 

enlighet med upprättat direktiv.  

Den tillfälliga beredningen ska bestå av en representant från varje parti representerat i 

kommunfullmäktige, samt en representant från Stiftelsen Vansbrohem. 

Kommunfullmäktige väljer också en representant från PRO (Pensionärernas 

riksorganisation) och en representant från SPF Seniorerna (tidigare Sveriges 

Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). 

Sammanfattning 

I regeringens skrivelse 2017/18:280 redogör regeringen för sin syn på äldreomsorgen i 

Sverige. Regeringen har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa 

äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. I skrivelsen anges 

också vilka områden som enligt regeringens mening bör prioriteras under kommande 

mandatperiod. 

Den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre fokuserar på sex 

utvecklingsområden: 

1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 

2. Trygghet i boendet 

3. Den sociala omsorgen 

4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling 

5. Förebyggande arbete 

6. Personal 

För att ta fram en lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre tillsätter 

kommunfullmäktige en fullmäktigeberedning. Beredningen ska ha tjänstemannastöd i 

form av en processledare genom arbetet. Vidare ska beredningen adjungera sakkunniga 

inom området allt efter behov.  

Beredningen ska för att få ett medborgperspektiv i sitt arbete använda medborgardialog 

som ett verktyg.  
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Beslutsunderlag 

Direktiv för framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, daterad 

2019-09-11. 

Beslutet expedieras till : 

Kommunchef, Catarina Willman 
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DIREKTIV 

Ärende 

Sekretariat 2019-09-11 KS 2018/46 

Enhetschef Agneta Jansson   

agneta.jansson@vansbro.se   

75013   

 

  

Direktiv för framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och om-
sorg om äldre 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig fullmäktigeberedning med uppgift att ta 

fram ett förslag till Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Utifrån omvärlds-

förändringar är det nödvändigt att utveckla äldreomsorgen för att motsvara och möta 

framtida förutsättningar. 

Den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre fokuserar på sex ut-

vecklingsområden: 

1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 

2. Trygghet i boendet 

3. Den sociala omsorgen 

4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling 

5. Förebyggande arbete 

6. Personal 

Utredningen om framtidens äldreomsorg består av två delar. Den fösta delen ansvarar 

förvaltningen för. I denna del presenteras bakgrundsfakta, så som lagar, lokala och nat-

ionella styrdokument, nationella mål för äldrepolitiken, aktuell forskning och hur verk-

samheten fungerar och är organiserad i dag.  

För den andra delen ansvarar kommunfullmäktiges tillfälliga beredning. Beredningens 

arbete ska utgå från kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nuläges- och omvärldsbevak-

ning. I denna del ska den lokala kvalitetsplanen beskrivas. 

Syfte 

Fullmäktige tillsätter en beredning för att få en bred förankring i de politiska partierna, 

men även bland de organisationer som representerar den äldre befolkningen, för att 

framtidens äldreomsorg är en viktig fråga. 

Framförallt ska beredningen fokusera på områden som:  

- Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg,  

- Förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, 

- Serviceinsatser, 

- Översyn av boendeformer, 

- Användningen av välfärdsteknologi 
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Fullmäktige har fastställt ett strategiskt mål att Vansbro kommun ska vara en attraktiv 

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

en Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre ska hjälp fullmäktige att nå det 

målet. 

Avgränsningar 

I uppdraget ingår inte några ”hur-frågor”. Beredningen ska inte behandla frågor som 

handlar om organisering, personalförsörjning, eller andra verkställighetsfrågor. 

Organisation 

Uppdragsgivare är fullmäktige. 

För beredningen och dess ledamöter gäller reglerna i kommunallagen (2017:725), samt 

av fullmäktige fastställd Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun 

(2019). 

Beredningens sammansättning 

Ledamöter och ersättare i en fullmäktigeberedning väljs bland ledamöter och ersättare i full-

mäktige. Efter nominering av de partier som är representerade i fullmäktige, kan även andra 

kandidater väljas till ledamöter och ersättare i en fullmäktigeberedning. I varje fullmäktigebe-

redning ska finnas det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.  

Äldreomsorgsberedningen har nio ledamöter. Den består av en representant från de par-

tier som representeras i fullmäktige, nämligen: 

- Centerpartiet, 

- Moderaterna, 

- Kristdemokraterna, 

- Landsbygdspartiet oberoende, 

- Socialdemokraterna, 

- Vänsterpartiet, 

- Kommunpartiet. 

Dessutom representeras PRO (Pensionärernas riksorganisation) av en ledamot och SPF 

Seniorerna (tidigare Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) och Sveriges Pens-

ionärsförbund (SPF) av en ledamot.  

Beredningsledare 

Bland beredningens ledamöter väljer fullmäktige en beredningsledare. 

Processledare 

Från förvaltningen utses en processledare vars roll är att leda beredningen på ett struktu-

rerat och processinriktat sätt. Processledarens jobb är inte att vara expert inom det speci-

fika ämnet utan att skapa de rätta förutsättningarna inom gruppen. 

Sakkunniga 

Förutom att förvaltningen har i uppgift att leverera underlag i enlighet med det som be-

skrivs under rubriken Bakgrund, så ska förvaltningen erbjuda stöd i form av sakkunskap 

och delta vid sammanträden när beredningen så önskar. 
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Medborgardialog 

För att medborgarna ska få inflytande över hur en framtida äldreomsorg ska se ut ska 

beredningen använda medborgardialog som ett verktyg. När medborgardialog genom-

förs ska SKL:s Dialogguiden användas som stöd.  

Ekonomi 

Fullmäktigeberedningen beräknas kosta cirka 3 000 kronor per timme. Med inläsning, 

faktainhämtning, medborgardialoger, utredning och övrigt arbete torde arbetet ta minst 

40 timmar, eller en arbetsvecka i anspråk. Kostnaden skulle då uppgå till 120 000 kro-

nor. Kostnaden belastar fullmäktiges budget. 

Tidplan   

Beredningen förväntas avlämna rapport vid fullmäktiges sammanträde i juni 2020. Be-

redningen upprättar självständigt en tidplan för arbetet. 

Återrapportering  

Återrapportering sker genom att beredningen lämnar ett förslag till Lokal kvalitetsplan 

för vård och omsorg om äldre. 
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KS § 120 Ärende KS 2019/569 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och 
omsorg 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om förändring och tillägg av avgifter enligt 

följande: 

1. Timtaxan för service och personlig omvårdnad höjs från 350 kr per timme 

till 380 per timme, från och med 2020-01-01. 

2. Matdistribution höjs från 350 kr per månad till 380 per månad, från och 

med 2020-01-01. 

3. Installation av trygghetslarm inom hemtjänsten, 500 kr, från och med 

2020-01-01. 

4. Förbrukningsmaterial vid särskilt boende, 250 kr per månad, från och 

med 2020-01-01. 

5. Städning av lägenhet vid utflyttning från särskilt boende, 400 kr, från och 

med 2020-01-01. 

6. Anta tillämpningsanvisning, om nedsättning av avgift vid frånvaro, enligt 

förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, från 

och med 2020-01-01. 

7. Avgifter för vård och omsorg ses över årligen. 

Ärendet 

Avgifter, taxor och tillämpningsanvisningar inom socialt stöd och omsorg 

har setts över inför år 2020 och omvärldsbevakning har skett. Utifrån detta 

föreslås höjning och tillägg av en del taxor och avgifter.  Vad gäller 

tillämpningsanvisningarna föreslås att vårdtagare får göra avdrag på 

avgiften vid frånvaro, och där avbokning av insats skett i god tid, vilket 

torde gynna både vårdtagare och verksamheten. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om förändring och 

tillägg av avgifter enligt följande: 

1. Timtaxan för service och personlig omvårdnad höjs från 350 kr per timme 

till 380 per timme, från och med 2020-01-01. 

2. Matdistribution höjs från 350 kr per månad till 380 per månad, från och 

med 2020-01-01. 

3. Installation av trygghetslarm inom hemtjänsten, 500 kr, från och med 

2020-01-01. 

4. Förbrukningsmaterial vid särskilt boende, 250 kr per månad, från och 

med 2020-01-01. 

mikgra0218
Skrivmaskin
10.



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

5. Städning av lägenhet vid utflyttning från särskilt boende, 400 kr, från och 

med 2020-01-01. 

6. Anta tillämpningsanvisning, om nedsättning av avgift vid frånvaro, enligt 

förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, från 

och med 2020-01-01. 

7. Avgifter för vård och omsorg ses över årligen. 

Beslutsunderlag 

Tf. socialchef, tjänsteutlåtande 2019-09-02 

Förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg 

Jämförelse närliggande kommuner 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2019-09-02 KS 2019/569 

t.f. Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik    

Anna-lena.hallmats-bergvik@vansbro.se   

0281-75155   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om förändring och tillägg av avgifter enligt följande: 

1. Timtaxan för service och personlig omvårdnad höjs från 350 kr per timme till 

380 per timme, från och med 2020-01-01. 

2. Matdistribution höjs från 350 kr per månad till 380 per månad, från och med 

2020-01-01. 

3. Installation av trygghetslarm inom hemtjänsten, 500 kr, från och med 2020-01-

01. 

4. Förbrukningsmaterial vid särskilt boende, 250 kr per månad, från och med 2020-

01-01. 

5. Städning av lägenhet vid utflyttning från särskilt boende, 400 kr, från och med 

2020-01-01. 

6. Anta tillämpningsanvisning, om nedsättning av avgift vid frånvaro, enligt 

förslag till Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, från och 

med 2020-01-01. 

7. Avgifter för vård och omsorg ses över årligen. 

Sammanfattning 

Avgifter, taxor och tillämpningsanvisningar inom socialt stöd och omsorg har setts över 

inför år 2020 och omvärldsbevakning har skett. Utifrån detta föreslås höjning och 

tillägg av en del taxor och avgifter.  Vad gäller tillämpningsanvisningarna föreslås att 

vårdtagare får göra avdrag på avgiften vid frånvaro, och där avbokning av insats skett i 

god tid, vilket torde gynna både vårdtagare och verksamheten. 

Bakgrund 

Taxor och avgifter inom socialt stöd och omsorg har inte höjts på några år, se bilaga 1, 

En del avgifter har inte funnits med alls.  

Omvärldsbevakning avseende andra kommuners uttagande av avgifter har genomförts 

vilket påvisar att det finns utrymme för en höjning av avgifterna inom området socialt 

stöd och omsorg.   Det är även en av flertalet åtgärder för budget i balans. Höjningarna 
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beräknas ge en helårseffekt på ca 326 000 kr. Taxor och avgifter bör ses över varje år. 

Timtaxan på 350 kronor1 har varit densamma sedan 2011. 

Konsekvenser 

För vårdtagaren kommer förslaget till nya taxor och avgifter inte påverka de som har 

mindre kvar än sitt förbehållsbelopp för de avgifter som ingår i maxtaxan2. Avgiften ska 

fastställas utifrån den enskildes framräknade avgiftsutrymme och är helt och hållet 

beroende på vårdtagarens betalningsförmåga. En höjning av timtaxan skulle påverka 

avgiften för 17 personer vilka i snitt skulle få en avgiftshöjning med 77,60 kr per månad 

utifrån hur det ser ut idag, juli 2019. Resterande, ca 165 personer, kommer inte att 

beröras alls. Dessa betalar redan, antingen maxbelopp eller har ett avgiftsutrymme som 

begränsar avgiftsuttaget. 

Vårdtagaren kommer dessutom oavsett inkomst, aldrig betala mer än maxtaxan (2 089 

kr/ månad, år 2019) för sina vård- och omsorgsinsatser. De flesta vårdtagare har också 

så pass mycket insatser att de kommer upp i maxtaxan. Maxtaxan är uppnådd vid 

insatser på 6 timmar/månad (2 089 kr/350 kr = 5,968 timmar). På särskilt boende 

uppnås maxtaxan ofta redan efter, i snitt, 2 dagar. 

Avgifter för installation av trygghetslarm, städning särskilt boende (utflyttning, 

dödsbo), förbrukningsartiklar, ligger utanför maxtaxan och kommer påverka 

vårdtagaren men handlar om en engångssumma vad gäller installation av trygghetslarm3 

och flyttstädning. Förbrukningsartiklar handlar om toalettpapper, tvättmedel, 

rengöringsmedel, handdukar, sängutrustning och lakan. Dessa kostnader ingår i dag.  

Varje boende på särskilt boende har idag ett förhöjt förbehållsbelopp för fördyrade 

matkostnader på 1 145 kronor per månad. Avdrag görs för sådant som ingår i boendet, 

såsom hushållsel (180 kronor), inventarier4 (610 kronor) och förbrukningsartiklar (120 

kronor). Totalt förbehållsbelopp är idag 235 kronor. 

Beslutas enligt förslag att ta betalt för förbrukningsartiklar med 250 kronor kommer 

mellanskillnaden mellan 250 kronor och 120 kronor istället att läggas på beloppet för 

matkostnad som en fördyrad kostnad för den enskilde. 1 145 kr fördyrad matkostnad + 

130 kr fördyrade förbrukningsartiklar – hushållsel 180 kr – inventarier 610 kr = 485 kr i 

förhöjt förbehållsbelopp på särskilt boende. 35 personer kommer att få sin 

omsorgsavgift sänkt med 130 kronor och en (1) person kommer inte att betala något alls 

(juli 2019) med detta förslag. 103 personer hade särskilt boende vid beräkningstillfället. 

                                                 

1 Kommunens självkostnadspris för hemtjänst är högre än förslaget om 380 kr/tim. 
2 Efter varje årsskifte görs alltid omräkning av avgifterna med anledning av ändrat prisbasbelopp, 

konsumentverkets beräkningar och skattebestämmelser. 

3 Kommunens självkostnadspris för installation av trygghetslarm, innefattar restid till vårdtagare, 

programmering, pluggning samt provlarm och överstiger 500 kronor. 

4 Nivån för inventarier m.m. justeras efter Konsumentverkets riktlinjer inför varje år. 
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Städning av lägenhet vid utflytt eller dödsbo sker i dag gratis. Föreslås en summa om 

400 kronor. 

Många vårdtagare har efterfrågat om det går att få avdrag på avgiften vid tillfällig 

avbokning av hemtjänst. Det handlar då om tillfällen där anhöriga tillfälligt tagit över 

vården av den enskilde t.ex. vid storhelger. Avdrag för detta har inte varit möjligt med 

den skrivning som är i dag. Det torde gynna både den enskilde och verksamheten om 

detta kan ske, se förslag till ny tillämpningsanvisning. Förutsättningen för att avdrag ska 

kunna ske är att verksamheterna får besked om detta i god tid för att kunna avbeställa 

mat i tid och planera om personalstyrkan. 

På särskilt boende har avdrag enbart varit möjligt vid sjukhusvistelse. 

 

Beräknade intäkter och kostnader enligt förslag: 

Förbrukningsartiklar  + 309 000 kr/år 

Förhöjt förbehållsbelopp  - 54 600 kr/år 

Flyttstädning   + 15 200 kr/år 

Trygghetslarm installation  + 36 500 kr/år 

Matdistribution  + 3 960 kr/år 

Timtaxa, omvårdnad o service + 15 830 kr/år 

Totalt   + 325 890 kr/år 

 

Slutsats 

Att taxor och avgifter ses över inför varje år samt att föreslagna taxor, avgifter och 

tillämpningsanvisningar för 2020 fastställs. 

Beslutsunderlag 

1. Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg 

2. Jämförelser närliggande kommuner 

 

Beslutet expedieras till : 

Socialchef 

Avgiftshandläggare 



 

 
                                   Bil. 1.  
 

 
 

 

 

 

 

Avgifter och tillämpningsanvisningar 

för vård och omsorg  
 

Hemtjänst 

Särskilt boende 

Hemsjukvård  

 

 
Gäller from 2020-01-01 

 
(Reviderad ändring maxbelopp år 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-11-16 § 109 

2016-09-19 § 68        
  



 

 

 

 

 

 

 

 

AVGIFTER 

 
HEMTJÄNST 
 

Avgifter för beviljade insatser inom hemtjänst 
 

 

Avgifter som ingår i maxtaxa 
 

Hemtjänst service och personlig omvårdnad 350 kr per timme  380 kr per timme 

 

Matdistribution   350 kr per månad  380 kr per månad 
  (Måltidskostnader tillkommer) 

 

Tillfällig ledsagning enl. SoL  100 kr per tillfälle  
  (Ledsagningen kan innebära t. ex ledsagning  

  till vårdinrättning av hemtjänstpersonal) 

 

Trygghetslarm   350 kr per månad  

 

Korttidsvistelse/växelboende, omvårdnad   90 kr per dygn    
  (Måltidskostnader ingår ej i omvårdnads- 

  avgiften, utan tillkommer enligt nedan) 

 

 

 

Avgifter som inte ingår i maxtaxa 
 

Installation av trygghetslarm     500 kr (engångskostnad) 

Måltider korttidsboende/växelvård     108 kr per dygn  

Måltider vid dagverksamhet       70 kr per dag  

Matlåda med efterrätt                                55 kr per portion  

Matlåda utan efterrätt                               50 kr per portion  

 

 

Avgiftsfria insatser 
 

Boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 

Kontaktperson enl. SoL 

Sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Avlösning av anhörig i hemmet, 10 timmar per månad 

Dagverksamhet för personer med demens 
  (Endast måltidskostnader och ev. resekostnader debiteras) 



 

 

SÄRSKILT BOENDE 
 

Avgifter för särskilt boende 
 

 

Avgifter som ingår i maxtaxa 
 

SÄBO, service och personlig omvårdnad 2 089 kr per månad 
  (350 380 kr per timme) 

 

 

Avgifter som inte ingår i maxtaxa 
 

Måltidsabonnemang   3 240 kr per månad  
  Vid födointag i form av näringslösning via sond erläggs ingen  

måltidskostnad för de dagar omsorgstagaren själv bekostar näringslösningen. 
 

Hjälpmedelsavgift, särskilt boende       50 kr per månad  
  (Personer med beslut på särskilt boende eller  

  korttidsboende debiteras för hjälpmedelsförsörjning.) 

 

Förbrukningsmaterial      250 kr per månad 
  (toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel, lakan m.m.) 

 

Hyra för lägenhet betalas i enlighet med hyreskontrakt.  

  Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten. 

 

Städning av lägenhet vid utflyttning     400 kr (engångskostnad) 
  (äldreboendet ansvarar för städningen) 

 

 

Avgift parboende särskilt boende 
 

Avgift för service samt städ- och tvättservice får tas ut för medboende till person som 

beviljats särskilt boende, enligt nedan. Dessa ingår inte i maxtaxa. 
 

Måltidsabonnemang   3 240 kr per månad  

Serviceavgift      100 kr per månad   

Städ- och tvättservice      700 kr per månad  

  



 

 
 

HEMSJUKVÅRD ORDINÄRT BOENDE 
 

 

Barn och ungdom ej fyllda 20 år   Ingen avgift 
  (Avser hemsjukvård, hembesök och hjälpmedelsavgift) 

 

 

Avgifter som ingår i maxtaxa 
 

Hemsjukvård   350 kr per månad 
  (Inskriven i hemsjukvård) 
 

Hembesök    150 kr per besök 
  (Vid fler än ett besök under samma dygn uttas avgift endast för ett besök) 
 

Uteblivet besök   350 kr + 50 kr faktureringsavgift 
  (Tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid) 

 

 

Avgifter som inte ingår i maxtaxa 
 

Hjälpmedelsavgift   150 kr per hjälpmedel 
  (Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet. Hjälpmedelsavgift 

uttas inte för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar samt för reservdelar.) 

 

Flytt av hjälpmedel i ordinärt boende som måste monteras isär 

Om det gäller flytt av hjälpmedel (inom kommunen) som måste monteras isär för att kunna 

flyttas, exempelvis säng, betalar vårdtagaren för nedmontering, transport och montering i den 

nya bostaden. 

  



 

 

TILLÄMPNINGSANVISNING 
 

Vem skall betala avgift? 
 

Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1§ i socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 1 st § 3 i 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Detta gäller även för personer som vistas i boendeform hos 

annan vårdgivare. För makar och registrerade partners beräknas avgiften för varje enskild 

person. 

 

Högsta avgift (maxtaxa) 
 

Högsta avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvård i såväl ordinärt som särskilt boende samt 

dagverksamhet utgör per månad en tolftedel av 0,5392 * prisbasbeloppet. 

För år 2019 är högsta avgift 2 089 kronor per månad.  

 

Hemtjänstavgiften får inte överstiga kommunens självkostnad. 

För barnfamiljer gäller barnomsorgstaxan. 

 

Debitering av avgift 
 

Tillfälliga förändringar av insatsen under kalendermånaden föranleder ingen ändring av 

avgift. Vid permanent förändring ändras avgiften när förändringen inträffar. 

 

Debitering vid frånvaro  
 

Hemtjänst: 

 

Avdrag görs vid vistelse på sjukhus och korttidsvistelse/växelvård. Om du blir inlagd på 

sjukhus görs ett frånvaroavdrag från och med dag 2. Vid korttidsvistelse/växelvård görs 

avdrag från inskrivningsdagen. 

 

Vid frånvaro som inte beror på akut sjukhusvistelse ska du meddela din frånvaro 7 dagar 

innan den inträffar så att en avbokning av dina insatser kan ske. Varaktigheten måste 

överstiga ett dygn. Om du inte meddelat din frånvaro i tid eller om du själv väljer att avstå 

från enstaka insats sker inget avdrag. 

 

Vid frånvaro reduceras månadsavgiften med 1/30-del per frånvarande dygn. 

 

Kostnad för trygghetslarm reduceras inte. 

Kostnad för matdistribution och månadsavgift för hemsjukvård reduceras endast vid frånvaro 

hel kalendermånad. 

 

Särskilt boende: 

 

Om insats ej skett på grund av vårdtagarens frånvaro reduceras Omsorg- och serviceavgiften 

reduceras vid mer än 30 dagars frånvaro, under en och samma kalendermånad. Detta gäller 

både vid sjukhusvistelse som annan frånvaro. 

 

Vid annan frånvaro än sjukhusvistelse görs avdrag för varje dygn som du inte är närvarande 

med 1/30-del av månadsavgiften för matabonnemang. 

 



 

Frånvaron skall meddelas senast en vecka i förväg till ansvarig enhetschef, i annat fall 

reduceras inte avgiften. 

 

Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse för personer som bor i särskilt boende sker avdrag 

för måltidskostnader fr.o.m. första dagen. In- och utskrivningsdag räknas som en dag. Avdrag 

görs med 1/30-del av månadsavgiften för matabonnemang. 

 

Hyra reduceras inte. 

 

Korttidsboende med hyra: 

 

Samma regler som för avdrag vid frånvaro i särskilt boende. 

 

 

Försäkringsfall 
 

I de fall insatsen på grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring ska bekostas av annan 

än den som erhåller biståndet debiterar kommunen den faktiska kostnaden. 

 

Ändrade förhållanden 
 

Vårdtagaren är skyldig att snarast anmäla ändrade förhållanden som kan påverka beräkning av 

avgiften. 

 

Kommunen är skyldig att ändra avgiften om förhållanden som påverkar avgiften förändras. 

Efter varje årsskifte görs omräkning av avgifterna med anledning av ändrat prisbasbelopp, 

konsumentverkets beräkningar och skattebestämmelser. Avgiften skall räknas om utan 

föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet, enligt 8 kap 9 

§ SoL. 

 

Årlig omprövning av avgifter 
 

En årlig inkomstförfrågan skickas i april/maj till samtliga efter att inkomstdeklarationerna för 

föregående år skickats ut från Skatteverket. Omräkning av enskilds avgiftsutrymme görs i 

samband med detta. 

 

Hur beräknas avgiftsutrymmet? 
 

Avgiftsutrymmet erhålls genom att förbehållsbeloppet (minimibelopp + ökning och/eller 

minskning av minimibeloppet, se nedan) och den faktiska bostadskostnaden dras från  

avgiftsunderlaget. 

 

Uträkning av avgiftsutrymmet/avgiftsunderlag 
+ Nettoinkomster (bruttoinkomst minus skatt + 

bostadstillägg/bidrag) 

– Bostadskostnad 

– Förbehållsbelopp (minimibelopp + ökning och/eller 

minskning av minimibelopp) 

= Avgiftsutrymme/avgiftsunderlag 

 

Om förbehållsbeloppet överstiger avgiftsunderlaget blir avgiftsutrymmet negativt och 

hemtjänstavgiften sätts till noll kronor. Kommunen har ingen skyldighet att kompensera 



 

vårdtagaren motsvarande underskottet i avgiftsutrymmet eftersom regelverket avseende 

hemtjänstavgift inte är att betrakta som allmänt försörjningsstöd. 

 

Uppgiftsinlämning 
 

Vid inlämnade av inkomstuppgifter för avgiftsunderlag ska kopia av följande skickas in:  

 

 Hela självdeklarationens fyra olika sidor.  

 Aktuella pensionsutbetalningsbesked från privat- och tjänstepensionsbolag  

t ex AMF, KPA, i förekommande fall 

 Aktuella pensionsutbetalningsbesked rörande utländsk pension, i förekommande fall 

 NE-deklarationen, i förekommande fall 

 Hyresavi, om du hyr din bostad 

 Bankens sammanställning över bostadslån, om du köpt ditt boende och har lån kvar 

som du betalar ränta på 

 Aktuell löneutbetalning, i förekommande fall 

 Övrig inkomst som du skattar för och som inte finns med ovan 

 

Aktuella inkomster som betalas ut via Försäkringskassan hämtar Vansbro kommun digitalt. 

 

Om Du väljer att helt avstå från att lämna ekonomiska uppgifter accepterar Du att betala full 

avgift enligt kommunens taxa. 

 

Avgiftsunderlag 
 

Inkomster och skatter 

Nettoinkomsten är vårdtagarens sammanlagda bruttoinkomster med avdrag för skatt. 

Nettoinkomsten omfattar inkomster enligt 8 kap 4 § SoL 

Följande ingår 

 Skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 

 Tjänst- och näringsverksamhet, beräknad inkomst kommande 12 månader 

 Kapital, beräknad inkomst den 31 dec. året innan (kontrolluppgifter inför  

deklaration) 

 Vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, utländsk inkomst eller 

pension, stipendier 

 Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag. Kommunen utgår vid 

inkomstberäkningen från att vårdtagaren söker bostadstillägg/bostadsbidrag 

Följande skatter avräknas från inkomsterna 
 Kommunal och statlig inkomstskatt 

 Skatt på inkomst av kapital 

 

Inkomstfördelning för makar 

Inkomstgrunden för makar beräknas enligt 8 kap 4 § SoL. Detta innebär att för makar och 

registrerade partners ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 

sammanlagda inkomster. 

 

För sambor beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns lagstadgad underhålls- 

skyldighet dem emellan. 

 



 

 

Förbehållsbelopp 
 

Förbehållsbeloppet är anpassat till att täcka normala levnadskostnader och består av 

minimibelopp och faktiska bostadskostnader enligt 8 kap 7 § SoL. 

Minimibelopp 

Med minimibelopp avses de medel vårdtagaren behöver för att klara utgifter för sitt 

personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. 

 

Minimibeloppet uppgår till 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående och 1,1446 

gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.  

 

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för 

 livsmedel, kläder, skor  

 fritid, hygien 

 dagstidning, telefon 

 hemförsäkring 

 öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård 

 hushållsel 

 förbrukningsvaror 

 resor 

 möbler, husgeråd    

Höjning eller sänkning av minimibeloppet (individuell del) 

Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund 

av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än 

det som anges i 8 kap 7 § andra stycket SoL. Enligt propositionen bör kostnaden i vart fall 

uppgå till 200 kr per månad. 

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en  

kostnad för en sådan post som anges i 8 kap 7 § tredje stycket SoL därför att 

 

 kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst 

 kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskild boende, eller 

 posten tillhandahålls kostnadsfritt 

 

Bostadskostnaden beräknas enligt samma regler som Riksförsäkringsverkets regler  

för bostadstillägg för pensionärer – BTP. 

Hyrd bostad  

Bostadskostnaden är hyran enligt kontrakt inklusive värme och obligatoriska avgifter.  

Om hushållsel ingår räknas den bort enligt schablon. 

Lägenhet med bostadsrätt 
Bostadskostnaden är årsavgift inklusive värme och obligatoriska avgifter. Om hushållsel ingår 

räknas den bort enligt schablon. Om lån upptogs i samband med köp räknas 70 % av 

räntekostnaden med om bostadsrätten lämnades som säkerhet. 

Eget enfamiljshus 

Bostadskostnaden är 70 % av räntekostnaden, 70 % av tomträttsavgäld, fastighetsskatt, 

uppvärmning enligt schablon och övriga driftskostnader enligt schablon. Schablonerna räknas 

med stöd av bostadsytan. 

 



 

 

Debitering av avgift 
 

Debitering sker månadsvis i efterskott. Hyran betalas i förskott. 

Vid eventuella anmärkningar mot fakturan kontakta kommunens avgiftshandläggare. 
 

Möjlighet att betala via autogiro eller med e-faktura finns. 
 

Vid betalning efter förfallodag kommer ränta enligt gällande räntelag att debiteras.  

Ca 10 dagar efter förfallodag kommer inkassokrav med lagstadgad kravavgift, för närvarande 

180 kronor, att skickas ut.  

 

Jämkning av omsorgsavgift 
 

När man flyttar från ordinärt boende till särskilt boende, kan den enskilde ansöka om 

jämkning av omsorgsavgiften på grund av dubbel boendekostnad. Man kan söka för 

inflyttningsmånaden och högst två månader framåt. Det är endast omsorgsavgiften som kan 

jämkas, maximalt 2 089 kronor (år 2019).  Jämkningen upphör efter tre (3) månader. 

Ansökan om jämkning kräver att inkomstuppgifter lämnats. 

 

 

Avgiftsbeslut 
 

Vårdtagaren erhåller ett avgiftsbeslut. 

Vårdtagare får avgiftsbeslut löpande under året, vid förändring av avgift, som beror på 

ändrade inkomstunderlag och vid nya eller förändrade insatser. 

 

 

Omprövning och besvär 
 

Om vårdtagaren inte är nöjd med kommunstyrelsens avgiftsbeslut kan det överklagas till 

Förvaltningsrätten. Besvärsskrivelsen ska inlämnas inom tre veckor från det att vårdtagaren 

fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen ska adresseras till Förvaltningsrätten men lämnas till 

Kommunstyrelsen, Medborgarhuset, 786 31 VANSBRO, som lämnar besvärsskrivelsen 

vidare. 

 

Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning om beslutet är i överensstämmelse med  

bestämmelserna i Socialtjänstlagen och det avgiftssystem som fastställts av 

kommunfullmäktige samt en lämplighetsprövning. 

 

 

 

 
                 

 



 
 

 

 

 

  

Kontakt 

 
 

För mer information om avgifter eller frågor om din faktura 

kontakta avgiftshandläggare: 
 

Telefon 0281-751 56 

 

 

För information om de olika insatserna, ansöka om insats 

eller om du vill avsluta en redan beviljad insats,  

kontakta biståndshandläggare: 
 

Telefon 0281- 751 11  

Telefontid vardagar 10:00 – 12:00 

 



Hemtjänst 2019                                                                                                                               Bilaga 2.

                                             

      

  

Vansbro           350/tim   

Orsa  380/tim    nivå 1 

Mora  400/tim   nivå 1 

Malung-Sälen 418/tim    nivå 1 

Älvdalen          465/tim   nivå 1 

Rättvik             400/tim 

Leksand           380/tim 

Gagnef             355 /påbörjad timme 

 

 

Installation av trygghetslarm,  2019 (engångskostnad)   

Vansbro         0 kr    

Orsa                 0    kr 

Mora               550 kr 

Malung-Sälen  0   kr 

Älvdalen       1325 kr 

Rättvik            600 kr 

Leksand        1000 kr 

Gagnef            710 kr 

 

Matdistribution  

 

Vansbro          350/mån 

Orsa                 370/mån     

Mora                70 kr/portion låda + distribution   

Malung-Sälen  erbjuder ingen matlåda genom kommunen 

Älvdalen         465/mån 

Rättvik           18 kr per portion      

Gagnef             erbjuder ingen matlåda genom kommunen      

 



 

Protokollsutdrag  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 125 Ärende KS 2019/61 

Motion om inrättande av demokratipris 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunens 

ekonomiska situation. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige 

instiftar ett demokratipris med syfte att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, 

könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller bostadsort. 

  

Priset ska enligt motionärerna uppmärksamma personer som verkat för 

demokratin eller sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den 

enskilda människans frihet eller värdighet, jämlikhet, jämställdhet, 

inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till vara. 

Förslag 

John Säljgårds (LPO) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunens 

ekonomiska situation. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-04-02 

Motion om instiftande av ett Demokratipris 

 

mikgra0218
Skrivmaskin
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Sekretariat 2019-04-02 KS 2019/61 

Kommunsekreterare Mikael Granath   

mikael.granath@vansbro.se   

0281 – 750 08   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Motion om inrättande av demokratipris 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

med hänvisning till kommunens ekonomiska situation avslå motionen. 

alt. 

motionen bifalls enligt följande 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett kommunalt toleranspris. 

2. Prisets storlek ska vara 10 tkr. Finansiering sker inom ramen för 

kommunfullmäktiges budgetram. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta förslag till reglemente för kommunalt 

toleranspris för fastställande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

En motion har inlämnats där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige instiftar ett 

demokratipris med syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller bostadsort. 

Priset ska enligt motionärerna uppmärksamma personer som verkat för demokratin eller 

sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den enskilda människans frihet eller 

värdighet, jämlikhet, jämställdhet, inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till 

vara. 

Bakgrund 

Inrättande av pris i enlighet med motionen får anses ligga inom ramen för den 

kommunala kompetensen beskriven i kommunallagen. Detta bland annat med anledning 

av att en kommun får ägna sig åt sådant som är av allmänt intresse och har anknytning 

till kommunens område eller dess medlemmar. 

I motionen föreslås att ett pris inrättas med syftet att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter utifrån ett flertal grunder. Priset föreslås benämnas demokratipris. 

Motionärerna har beskrivit motionens syfte och pekat på vad som kvalificerar 

eventuella pristagare. För att ett demokratipris ska ha någon djupare mening bör det ha 
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sin utgångspunkt i en formell definition och sedan prisa dem som arbetat främjande för 

detta. 

Demokrati är ett mångfacetterat begrepp som saknar en enhetlig definition. I dess 

snävaste form betyder det i korthet folkstyre med innebörden att den politiska makten 

utgår från folket. En vidare, och mer nutida, definition med västliga influenser och 

inriktning mot liberal demokrati innebär åtminstone följande grundläggande principer 

(källa: myndigheten Forum för levande historia): 

 Rättvisa val, med bland annat allmän och lika rösträtt. 

 Frihet, med betoning på individens fri- och rättigheter. 

 Jämlikhet, mellan alla medborgare. 

 Kommunikation och öppenhet, genom öppen debatt och öppet beslutsfattande. 

 Deltagande, folkligt deltagande i samhället och politikens sfärer. 

Som motionen beskrivs tar det föreslagna priset endast delvis sikte på innebörden av 

begreppet demokrati. Snarare handlar motionen om att enskilda prisas för gärningar 

syftande till antidiskriminering och tolerans, än främjande av det demokratiska 

statsskicket. 

Politiska beslut som tas löpande under året bör i möjligaste mån ta sin utgångspunkt i 

tidigare fastställda strategiska mål. I detta fall är det svårt att med säkerhet hitta ett 

adekvat sådant mål som motionen syftar till att uppfylla. 

Att hitta strategiska mål som ska uppnås genom inrättande av ett pris enligt denna 

motion, kräver en förhållandevis vid tolkning av målformuleringarna. 

Konsekvenser 

Den ekonomiska kostnaden uppgår till 10 tkr per år samt tillkommande kostnader för 

handläggning av ärendet och utdelning av priset. Medel för detta bör tas inom ramen för 

fullmäktiges driftbudget då fullmäktige ansvarar för priset samt sköter utdelningen. 

Nyttan är svårare att mäta. Priset skulle kunna bidra till kommunens renommé genom 

att kommunen tillsammans med andra åtgärder visar att demokratifrågor är viktiga. I 

förlängningen kan det möjligen även bidra till ett mer positivt samhällsklimat om priset 

får en normativ verkan. 

Slutsats 

Nyttan med priset är svår att förutse bland annat då det är svårt att veta vilket av 

fullmäktiges strategiska mål som det ska bidra till att uppnå. Vidare bör hänsyn tas till 

kommunens ekonomiska situation, där återställande av tidigare års underskott måste ske 

inom tre år och då senast vara återställt 2021. Att utöka med nya kostnader bör alltså 

övervägas noga. 

Sammantaget är slutsatsen att motionen bör avslås. 



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

       

                   KOMMUNPARTIET 

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo 

 

Motion om instiftande av ett Demokratipris  

Till kommunfullmäktige Vansbro kommun. 

Bakgrund. Det är oerhört viktigt att uppmärksamma och värna vår demokrati och att  ständigt 

lyfta fram vad demokratin faktiskt betyder för oss alla. Att instifta ett årligt lokalt Demokratipris 

är ett sätt att sätta fokus på innebörden av demokratin. 

Priset ska uppmärksamma personer, som verkat för demokratin eller sina medmänniskors 

bästa, människors lika värde, den enskilda människans frihet eller värdighet, jämlikhet, 

jämställdhet, inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till vara. 

Pristagare kan exempelvis ha utmärkt sig genom rådigt ingripande, förtjänstfulla insatser, 

engagemang och innovativt tänkande. 

Priset kan tilldelas en person, en grupp av personer eller en juridisk person som aktivt och på 

ett föredömligt sätt har verkat för främjandet av de demokratiska kärnvärdena (se 

ovan).Priset ska delas ut till den som är född eller bosatt i Vansbro kommun eller på annat 

sätt har anknytning till kommunen eller vars gärning har kommit Vansbro kommuns invånare 

till godo. 

Syfte. Genom ett Demokratipris motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och bostadsort. 

Prisets storlek bör vara 10 000 kr per år och delas ut med start 2019/20. Medel tas ur 

Kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Kommunpartiet föreslår Kommunfullmäktige att med hänvisning till ovanstående beslutar om  

att Vansbro kommun  instiftar ett demokratipris från år 2019/2020. 

 

För Kommunpartiet Nås, Dala Järna, Vansbro, Äppelbo. 

Wahan Ohaness Harutun                 Grazyna Björklund 

 

Motion #1 Januari 2019 

mailto:wahan1@telia.com


 

Protokollsutdrag  

2019-09-17  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 126 Ärende KS 2019/593 

Rättelse av verkställighet avseende val av direktion för 
Västerdalarnas utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige konstaterar att rättelse i enlighet med 

förvaltningsrättens dom i mål nr 2598-19 inte är möjlig då beslut om 

entledigande av den nyvalda direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund, (vald 2019-06-24 KF § 92), saknar lagstöd. Den 

direktion som valdes 2019-06-24 är den sittande. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, KF § 63, att entlediga 

ledamöter och ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Ett beslut som sedermera överklagades till Förvaltningsrätten i Falun genom 

laglighetsprövning. 

  

Under tiden för handläggningen av målet i förvaltningsrätten beslutade 

kommunfullmäktige den 26 juni 2019, KF § 92, att utse nya ledamöter och 

ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund. Två 

ersättarplatser lämnades vakanta. 

  

Den 11 juli 2019 föll förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten upphäver 

punkt 2 i kommunfullmäktiges beslut enligt KF § 63. Då domen inte 

överklagats och har vunnit laga kraft har kommunfullmäktige därmed att 

rätta verkställigheten så långt det är möjligt. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige konstaterar att rättelse i enlighet med 

förvaltningsrättens dom i mål nr 2598-19 inte är möjlig då beslut om 

entledigande av den nyvalda direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund, (vald 2019-06-24 KF § 92), saknar lagstöd. Den 

direktion som valdes 2019-06-24 är den sittande. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-08-19 

Protokollsutdrag KF § 63 

Protokollsutdrag KF § 92 

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2598-19 

Kungörelse av förvaltningsrättens dom 

mikgra0218
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Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2019-08-19 KS 2019/593 

Kommunchef Catarina Willman   

Catarina.willman@vansbro.se   

0281 – 750 02   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Rättelse av verkställighet avseende val av direktion för 
Västerdalarnas utbildningsförbund 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att rättelse i enlighet med förvaltningsrättens dom i 

mål nr 2598-19 inte är möjlig då beslut om entledigande av den nyvalda direktionen i 

Västerdalarnas utbildningsförbund, (vald 2019-06-24 KF § 92), saknar lagstöd. Den 

direktion som valdes 2019-06-24 är den sittande. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, KF § 63, att entlediga ledamöter och 

ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund. Ett beslut som sedermera 

överklagades till Förvaltningsrätten i Falun genom laglighetsprövning.  

Under tiden för handläggningen av målet i förvaltningsrätten beslutade 

kommunfullmäktige den 26 juni 2019, KF § 92, att utse nya ledamöter och ersättare i 

direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund. Två ersättarplatser lämnades 

vakanta. 

Den 11 juli 2019 föll förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten upphäver punkt 2 i 

kommunfullmäktiges beslut enligt KF § 63. Då domen inte överklagats och har vunnit 

laga kraft har kommunfullmäktige därmed att rätta verkställigheten så långt det är 

möjligt. 

Bakgrund 

Den 27 maj 2019 i KF § 63 behandlade kommunfullmäktige ärende om 

ansvarsprövning för direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) för år 

2018. I beslutet framgick att fullmäktige i enlighet med revisorernas rekommendation 

inte beviljade direktionen för VDUF ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare 

beslutade kommunfullmäktige att ”entlediga[r] direktionen för verkställande i samband 

med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde 2019-06-24.”  

I två fall överklagades kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Falun genom 

laglighetsprövning. En av klagandena yrkade på inhibition, det vill säga förbud mot 

verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen, genom delegation, 

yttrade sig i målet för kommunens räkning. 
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Den 11 juni 2019 beslutade förvaltningsrätten i Falun att avslå yrkandet om inhibition. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni, KF § 92, beslutades att utse nya 

ledamöter och ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Förvaltningsrätten meddelade den 11 juli 2019 sin dom. Förvaltningsrätten upphäver 

punkt 2 (vilket avser entledigande av ledamöter och ersättare i direktionen) i 

kommunfullmäktiges beslut enligt KF § 63. 

Sammanfattningsvis entledigade kommunfullmäktige i sitt beslut 2019-05-27 KF § 63 

den direktion som valdes av kommunfullmäktige 2018-12-11 KF § 145 och som avsåg 

mandatperioden 2019 - 2022. Sedermera valdes en ny direktion av kommunfullmäktige 

2019-06-24 KF § 92. Förvaltningsrätten upphävde kommunfullmäktiges beslut om 

entledigande. 

Nedan följer vad som framkommit i utredningen av ärendet och i de kontakter 

kommunen haft med Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) förbundsjurister. 

För att förvaltningsrättens dom ska få effekt i praktiken krävs att kommunfullmäktige, 

genom beslut, rättar verkställigheten i den mån det är möjligt. Det finns följaktligen 

ingen automatik i rättelsen i och med förvaltningsrättens dom, utan det ankommer på 

kommunfullmäktige att göra den rättelsen. Kommunallagen 13 kap. 15 § uttrycker det 

enligt följande: 

” Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet har verkställts ska 

det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är 

möjligt. Ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål. ” 

Förvaltningsrättens dom innebär att kommunfullmäktige har att entlediga den direktion 

som valdes av kommunfullmäktige 2019-06-24 för att kunna återinsätta tidigare 

direktion.  

Entledigande av en förtroendevald kan ske när denne vägrats ansvarsfrihet eller har 

dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga 

kraft. Vidare kan kommunfullmäktige entlediga samtliga av den egna kommunens 

förtroendevalda i direktionen när den politiska majoriteten i direktionen inte längre är 

den samma som i kommunfullmäktige, eller vid förändringar i nämndorganisationen 

(kommunallagen 4 kap. 9-10 §§). 

Då ingen av ovannämnda grunder är tillämpliga i det aktuella fallet saknas lagstöd för 

att entlediga den direktion som valdes av kommunfullmäktige 2019-06-24, KF § 92. 

Rättelse ska ske ”i den utsträckning som är möjlig” (kommunallagen 13 kap. 15 §). Då 

det inte är möjligt kan rättelse heller inte ske. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF § 63 

Protokollsutdrag KF § 92 

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2598-19 

Kungörelse av förvaltningsrättens dom 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I FALUN 
Föredraganden 
Virginia Tigerstrand  

DOM 
2019-07-11 
Meddelad i Falun 

Mål nr 
2598-19 
 
 

 

Dok.Id 255499     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 45 
S-791 21 Falun 

Kullen 4 023-383 00 00  023-383 00 80 måndag–fredag 
08:00–12:00 
13:00–16:00 

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 
www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 

 

 
KLAGANDE 
1. Nils-Erik Edlund, 19460611-7176 
Strandvägen 13 
786 72 Dala-Järna 
  
2. Uwe Weigel, 19460827-9396 
Vanåbodarna 1 
786 91 Vansbro 
  
MOTPART 
Vansbro kommun 
Medborgarhuset 
780 50 Vansbro 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Vansbro kommuns beslut 2019-05-27, § 63, bilaga 1 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning  
___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver punkten 2 i det överklagade beslutet.  

 

___________________ 
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BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

 

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun beslutade 2019-05-27 i enlighet 

med bilaga 1. 

 

Uwe Weigel yrkar att punkten 2 i beslutet upphävs och framför följande: 

Den direktion som inte fick ansvarsfrihet var den som tillsattes för mandat-

perioden 2015–2018. Den avgick vid årsskiftet 2018-12-31. Den direktionen 

som entledigades är nyvald för mandatperioden 2019–2022 och tillträdde 

2019-01-01. Det var inte denna direktion som ansvarsprövades och den 

kunde därför inte heller entledigas, även om några ledamöter satt i den tidi-

gare direktionen. I beslutet namngavs inte någon ledamot utan hela direkt-

ionen entledigades i klump. 

 

Vansbro kommun anser att överklagandet ska avslås och svarar bl.a. föl-

jande: Kommunallagen anger ramarna för när en förtroendevald som valts 

av kommunfullmäktige kan entledigas från sitt uppdrag. Av de grunder som 

anges återfinns bland annat att när en förtroendevald nekats ansvarsfrihet av 

kommunfullmäktige så kan kommunfullmäktige, utan ytterligare beredning, 

återkalla uppdraget. Det är följaktligen endast de förtroendevalda som an-

svarsprövats som kan komma i fråga för ett återkallande av uppdraget. En-

ligt den förbundsordning som gäller för Västerdalarnas utbildningsförbund 

framgår att förbundsdirektionen består av sex ledamöter och sex ersättare. 

Av den samlade direktionen utser Kommunfullmäktige i Vansbro kommun 

tre ledamöter och tre ersättare. Vid en vägrad ansvarsfrihet är det dessa, av 

Vansbro kommun, utsedda ledamöter och ersättare som kan entledigas från 

sina uppdrag. Det överklagade beslutet ska således ses i ljuset av att uppdra-

gen återkallas för de individer som ansvarsprövats och där lagstiftningen 

medger att den förtroendevalde blir entledigad från sitt uppdrag. I klartext 

innebär inte fullmäktiges beslut att samtliga ledamöter och ersättare i direkt-

ionen fått sina uppdrag återkallade. Beslutet innebär att de, av Kommunfull-

mäktige i Vansbro kommun valda ledamöter och ersättare som ingick i Väs-

terdalarnas utbildningsförbunds direktion under räkenskapsåret 2018 och 
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även ingår i nuvarande direktion för Västerdalarnas utbildningsförbund, har 

fått sina uppdrag återkallade. 

 

Uwe Weigel genmäler bl.a. följande: Endast de förtroendevalda som an-

svarsprövats kan komma i fråga för återkallande av uppdraget. Eftersom den 

direktionen som ansvarsprövats har avgått vid mandatperiodens slut fanns 

det inte några ledamöter från den som kunde entledigas. Fullmäktigeleda-

möterna som var närvarande uppfattade nog att hela direktionen skulle väl-

jas om, detta gjorde också pressen som hängde ut en ny ledamot, Zenitha 

Hermansson, som entledigad. Hon ansåg sig själv också som entledigad och 

anmälde att hon inte skulle delta på direktionens sammanträde 2019-06-19. 

Det som Vansbro kommun påstår att beslutet innebär är en efterhandskon-

struktion och speglar inte vad som avhandlades på kommunfullmäktiges 

sammanträde och vad som uppfattades av de närvarande fullmäktigeledamö-

terna.  

 

Nils-Erik Edlund yrkar också att punkten 2 i beslutet upphävs och framför 

att beslutet innebär att även Zenitha Hermansson entledigas trots att hon 

började i Västerdalarnas utbildningsförbunds direktion den 1 januari 2019.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-06-24 i enlighet med bilaga 2. 

 

Vansbro kommun har förelagts att svara på Nils-Erik Edlunds överklagande 

och samtidigt beretts tillfälle att yttra sig över Uwe Weigels genmäle. Var-

ken något svar eller yttrande har kommit in.  

  

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen (2017:725) ska ett 

överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 

landstinget, 
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3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om 

ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Vidare följer det av 4 kap. 9 § 1 

samma lag att fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som 

har valts av fullmäktige om den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.  

 

Som framgått får kommunfullmäktige återkalla uppdraget för en förtroende-

vald som valts av fullmäktige om den förtroendevalde vägrats ansvarsfrihet. 

 

Kommunfullmäktige har den 27 maj 2019 beslutat att vägra direktionen för 

Västerdalarnas utbildningsförbund ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 

(punkten 1). Samma dag har kommunfullmäktige också beslutat att entle-

diga direktionen med verkställighet i samband med att nya ledamöter och 

ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde den 24 juni 2019 (punkten 2). 

Eftersom direktionens mandatperioder är 2015–2018 respektive 2019–2022, 

kan det vid beslutstidpunkten den 27 maj 2019 omöjligen ha varit de förtro-

endevalda som vägrats ansvarsfrihet – dvs. de förtroendevalda som ingick i 

2018 års delegation – som entledigades. Deras uppdrag hade ju redan upp-

hört vid utgången av 2018. Vansbro kommun har gjort gällande att beslutet 

innebar ett entledigande av de förtroendevalda som ingick i 2018 års direkt-

ion och som fortfarande ingick i direktionen vid beslutstidpunkten den 27 

maj 2019, dvs. 2019 års direktion. Beslutet hade i och för sig kunnat ges en 

sådan välvillig tolkning, om det inte vore för det förhållandet att kommun-

fullmäktige vid sitt sammanträde den 24 juni 2019 beslutade att för reste-

rande del av mandatperioden utse Zenitha Hermansson till ledamot i direkt-

ionen. Eftersom det lämnats obestritt att Zenitha Hermansson inte ingick i 

2018 års direktion utan först i 2019 års direktion fanns det med Vansbro 
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kommuns tolkning inte någon anledning att på nytt utse till ledamot i direkt-

ionen. Med Vansbro kommuns tolkning omfattades ju Zenitha Hermansson 

inte av entledigandebeslutet. Det här leder förvaltningsrätten till slutsatsen 

att kommunfullmäktige genom sitt beslut den 27 maj 2019 entledigade de 

förtroendevalda som ingick i 2019 års direktion. Eftersom det inte var de 

förtroendevalda som ingick i 2019 års direktion som genom kommunfull-

mäktiges beslut den 27 maj 2019 vägrades ansvarsfrihet, har fullmäktige 

inte haft rätt att med stöd av 4 kap. 9 § 1 kommunallagen entlediga de för-

troendevalda som ingick i 2019 års direktion. Det har inte heller funnits nå-

got annat författningsstöd för entledigandebeslutet. Punkten 2 i det överkla-

gade beslutet är alltså författningsstridigt och ska följaktligen upphävas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (FR-03). 

 

 

Elin Ruthström 

rådman 

 

De särskilda ledamöterna Jessica Hedlund och John Persson har också  

deltagit i avgörandet.  



Protokoll Sida 32 (52) 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 

Justerande Utdragsbestyrkande

KF § 63 Ärende KF 2019/78 

Ansvarsprövning 2018 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

1. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och 
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
2. Kommunfullmäktige entledigar direktionen, för verkställande i samband 
med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde 
2019-06-24.  

Jäv 

Stina Munters (C), Uwe Weigel (C), Anneli Hultgren (C), Christer Spett 
(KD), Ulrika Gärds Åkeson (S) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 
direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med 
kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och 
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Gunnel Gustavsson (V) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag: 
1. Kommunfullmäktige entledigar direktionen, för verkställande i samband 
med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde 
2019-06-24. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att inleda en granskning enligt 
kommunallagen 9 kap. 13 § samt kommunallagen 5 kap. 25 §. 

Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till presidiets och Gunnel Gustavssons (V) 
tilläggsförslag enligt punkt 1. 

Bilaga 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I FALUN

INKOM: 2019-06-02
MÅLNR: 2598-19
AKTBIL: 3



Protokoll Sida 33 (52) 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 

Ordföranden ställer presidiets förslag under bifall eller avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 1 
under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 2 
under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

Följebrev 
Yttrande från Västerdalarnas utbildningsförbund 
Bilaga 1 till yttrande 
Bilaga 2 till yttrande 
Bilaga 3 till yttrande 



Bilaga 2

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I FALUN
Handläggare 18

INKOM: 2019-07-10
MÅLNR: 2598-19
AKTBIL: 16
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 3
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

  Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

  Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

  Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

  Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


 

Protokollsutdrag  

2019-05-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 63 Ärende KF 2019/78 

Ansvarsprövning 2018 Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Beslut 

1. I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och 

dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

2. Kommunfullmäktige entledigar direktionen för verkställande i samband 

med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde 

2019-06-24. 

  

Jäv 

Stina Munters (C), Uwe Weigel (C), Anneli Hultgren (C), Christer Spett 

(KD), Ulrika Gärds Åkeson (S) och Nils-Erik Edlund (S) deltar inte i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund i enlighet med 

kommunallagen 5 kap. 24 §. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas inte direktionen och 

dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

  

Gunnel Gustavsson (V) yrkar bifall till presidiets förslag. 

  

Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag: 

1. Kommunfullmäktige entledigar direktionen för verkställande i samband 

med att nya ledamöter och ersättare väljs vid fullmäktiges sammanträde 

2019-06-24. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inleda en granskning enligt 

kommunallagen 9 kap. 13 § samt kommunallagen 5 kap. 25 §. 

 

 

Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till presidiets och Gunnel Gustavssons (V) 

tilläggsförslag enligt punkt 1. 



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2019-05-27  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer presidiets förslag under bifall eller avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 1 

under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer Gunnel Gustavssons (V) tilläggsförslag enligt punkt 2 

under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

Följebrev 

Yttrande från Västerdalarnas utbildningsförbund 

Bilaga 1 till yttrande 

Bilaga 2 till yttrande 

Bilaga 3 till yttrande 

 



 

Protokollsutdrag  

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 92 Ärende KF 2019/6 

Val till direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för resterande del av mandatperioden utse: 

1. till ledamöter i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund: 

Torsten Larsson (KD) 

Anders Hed (LPO) 

Zenitha Hermansson (S) 

  

2. till ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund: 

Mattias Berglund (LPO) 

Vakant 

Vakant 

  

3. samt att till ordförande i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund 

för 2019 utse: 

Torsten Larsson (KD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta val i enlighet med beslut 2019-05-27 

KF § 63 att nya ledamöter och ersättare ska väljas vid fullmäktiges 

sammanträde 2019-06-24. 

Förslag 

Valberedningens förslag: 

På grund av att inga förslag kommit in bordläggs ärendet tills 

Förvaltningsrätten fattat beslut i mål nr. 2598-16. 

  

Nathalie Larsson Berglunds (KD) förslag: 

Torsten Larsson (KD) utses till ledamot för resterande del av 

mandatperioden och till ordförande för 2019 i direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Anders Hed (LPO) utses till ledamot för resterande del av mandatperioden i 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 

  

Ordförandens förslag: 

Zenitha Hermansson (S) utses till ledamot för resterande del av 

mandatperioden i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Mathias Berglund (LPO) utses till ersättare för resterande del av 

mandatperioden i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Övriga två ersättarplatser lämnas vakanta. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

  

Ordföranden ställer Nathalie Larsson Berglunds (KD) förslag under bifall 

eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer sitt förslag under bifall eller avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-17 KF Vb § 2 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 63 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 77 

 



 

Protokollsutdrag  

2019-07-09  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 104 Ärende KS 2019/487 

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i 
Vansbro kommun 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arvodesberedningens förslag att fastställa arvodet för kommunfullmäktiges 

ordförande till nuvarande 7 % av riksdagsledamöternas arvode. 

Ärendet 

Arvodesberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att komma 

med förslag på ny arvodes nivå för kommunfullmäktiges ordförande. 

  

Kommunstyrelsen har att yttra sig över ärendet innan det avgörs av 

kommunfullmäktige. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arvodesberedningens förslag att fastställa arvodet för kommunfullmäktiges 

ordförande till nuvarande 7 % av riksdagsledamöternas arvode. 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningen, beredningsutlåtande 2019-04-26 

Förslag till arvoden till kommunalt förtroendevalda i Vansbro kommun 

(bilaga 2 till Regmelente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro 

kommun) 

 

mikgra0218
Skrivmaskin
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Vansbro BEREDNINGSUTLÅTANDE

kommun Ärende
Arvodesberedn ingen 20190426 2019/58

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun

Rekommendation till beslut

Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige

1. Att fastställa arvodet för Kommunfullmäktiges ordförande till nuvarande 7 % av
riksdagsiedamöters arvode.

Sammanfattning

Arvodesberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige komma med förslag på ny
arvodesnivå för Kommunfullmäktiges ordförande.

Bakgrund

Arvode till Kommunfullmäktiges ordförande

Vid revidering av Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun
2018 föreslog Arvodesberedningen en höjning av arvodet till Kommunfullmäktiges
ordförande från 7 % av riksdagsledamöters arvode till 10 %. Kommunstyrelsen föreslog
att nivån skulle ligga kvar på 7 %, vilket också fastställdes av fullmäktige. När
arvodesberedningen tog fram förslag till arvodesnivåer för utskottsordförande föreslog
man också att beredningen skulle få i uppdrag att se över även arvodesnivån för
Kommunfullmäktiges ordförande.

Diskussion

Från Kommunpartiet kommer följande skriftliga förslag in:

“På grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge och möjligheten till att inte
behöva ta över ordförandeposten får den totala summan av arvoden inte överstiga 10 %
av riksdagsledamöternas arvoden oavsett hur många ordförandepostuppdrag personen
tar på sig.

Senast i oktober 2018 har arvoden blivit reglerade. Först var det utskottsordförandena
som krävde och har fått sina arvoden mer än fördubblade och är det
Kommunfullmäktiges ordförande som kräver arvodeshöjningar. Det verkar som om
tjänstemannaväldet har tappat kontrollen och politikerna försöker att befria sig och har

Vansbro kommunlMedborgarhuseU78o 50 Vansbro/Tel. 0281- 75000
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@varisbro.se



2(2)

börjat en kedjereaktion som troligen är en del av deras misslyckade strukturella
åtgärdstagande. Det är dags att politikerna börja ta sitt ansvar och tänka allvarligt på
kommunens usla ekonomi som de själva orsakat.

PS. För att förbättra era arvoden kan ni sänka KS-ordförandens fasta arvoden med 10
ni,,
/0.

C anser att arvodet för Kommunfullmäktiges ordförande ska ligga i paritet med övriga
ordförande i kommunala bolag. Det finns också ett tydligt uppdrag till ordförande att
utveckla arbetet i Kommunfullmäktige. Därmed föreslås en höjning till 8 %.

KD harjämfört skillnaden mellan arvodet för utskottsordföranden och
kommunfullmäktigeordförande i andra likvärdiga kommuner och sett att skillnaden ofta
är större till fördel för utskottsordförande i dessa kommuner. Mot detta samt det
ekonomiska läge som kommunen befinner sig i föreslår man att arvodet ska ligga kvar
på7 %.

M anser att arvodet ligger på en rimlig nivå och att det utifrån det ekonomiska läget inte
finns orsak att höja arvodet.

Beslutsunderlag

Fo•rslag till arvoden till kommunalt förtroendevalda i Vansbro kommun (bilaga 2 till
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun)

Gunilla Munters Magda ena Busk

Beredningsledare Justerare

vansbro kommunlMedborgarhusetl78o 50 vsbrofl’e1. 0281-75000
fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se



Förslag att gälla fr.o.m. 20190101 

*Gäller från 20181001
1

Bilaga 2 till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Arvode till kommunalt förtroendevalda i Vansbro kommun

Arvodet utgår med angiven procentsats av riksdagsledamöternas månadsarvode. 

För 2019 är arvodet 66 900 kronor per månad. Justering av Vansbro kommuns 
förtroendevaldas arvode sker vid årsskiftet efter det att riksdagsarvodet förändrats, se 
bestämmelser om ersättning § 1. 

Arvodet utbetalas en gång per månad. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

Uppdrag Tjänst-
görings-
grad

Andel av 
riksdags-
manna-
arvodet

Belopp per 
månad

(2019 års nivå)
Kommunalråd (ordförande i kommunstyrelsen) 100% 85% 56 865 kr
Ordförande i kommunfullmäktige <40%  7 %         4 683 kr                 
Ordförande i Omsorgsutskott <40% 10 % 6 690kr
Ordförande i utskott Leva och Bo <40% 8 % 5 352kr
Ordförande i utskott Utbildning och Arbete <40% 8 % 5 352kr
Revisorer <40% 2% 1 338 kr
Ordförande i valnämnd (endast valår) <40% 3 %         2 007 kr            
Ordförande i jävsnämnden <40% 6 %     4 014 kr            
Ordförande i Stiftelsen Vansbrohem <40% 11% 7 359 kr
Överförmyndare <40% 10% 6 690 kr
Ordförande i Vansbro Teknikbolag <40% 10% 6 690 kr
Timarvode 0,27% 181 kr
Restidsarvode = 1/60 av timarvodet 0,0045% 3,01 kr/ min
Beredningsledare Demokratiberedning 2 % 1 338 kr
Beredningsledare Valberedning (endast under sista kvartalet år 
för kommunalval) *

2 % 1 338 kr
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KS § 132 Ärende KS 2019/436 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och 
årsredovisning 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning 

för 2018 för Region Dalarna. 

Ärendet 

Kommunalförbundet Region Dalarnas verksamhetsberättelse med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har överlämnats till medlemmarna 

för behandling och ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet. 

  

Handlingarna är undertecknade av den likvidationskommitté som 

kommunalförbundets direktion utsåg vid sammanträde 2018-10-24 § 102. 

  

Medlemmarna ombedes notera att nu föreliggande förvaltningsberättelse 

och årsredovisning inte är slutredovisningen. Bland annat så kommer 

uppsägningslön att betalas fram till årsskiftet 2019/2020. Uppdraget som 

likvidator kommer därför att kunna fullgöras i början av år 2020. En 

slutredovisning för direktionens förvaltning, enligt förbundsordningens § 

19, kommer först därefter att kunna avges. 

  

Verksamhetsåret 2018 är sista året som kommunalförbundet Region Dalarna 

bedrivit ordinarie verksamhet. Vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en 

verksamhetsövergång till tidigare Landstinget Dalarna, som samtidigt bytte 

namn till Region Dalarna. Samtidigt överföres också verksamheterna AV-

media och Elevantagningen till Falun kommun, som fortsättningsvis 

bedriver dessa verksamheter på uppdrag av Dalarnas kommunförbund 

(DKF). 

  

Region Dalarnas resultat efter finansiella poster uppgår till -3,0 tkr (2018: 

4,6 tkr). Likvida medel uppgår till 18 502 tkr (2018: 18 726 tkr). 

Kassalikviditeten är 106 procent (2018: 107 %) och soliditeten uppgår till 

21 procent (2018: 15 %). Region Dalarnas investeringar i inventarier uppgår 

till 0 kronor (2018: 68 tkr). 

  

Revisionsberättelsen finns som bilaga i Region Dalarnas 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018. 

  

Revisorerna bedömer att förbundets resultat inte är förenligt med de 

finansiella mål direktionen fastställt i budget. 

mikgra0218
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Revisionen har i flera år saknat och efterfrågat övergripande 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som redovisas och följs 

upp. Dessa mål ska vara översiktliga, gälla för alla enheter inom Region 

Dalarna och följas upp i förvaltningsberättelsen. 

  

Revisionen efterfrågar i enlighet med tidigare år en tydligare uppföljning 

och rapportering av genomförda projekts effekter på Dalarnas utveckling. 

  

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 

och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsperioden. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

kommunala redovisningslagen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning 

för 2018 för Region Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-02 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 

innehållande revisionsberättelse. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2019-09-02 KS 2019/436 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse Region Dalarna 2018 

Rekommendation till beslut 

Att verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 för Region Dalarna godkänns.  

Att bevilja Region Dalarnas direktion ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Region Dalarnas verksamhetsberättelse med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018 har överlämnats till medlemmarna för behandling och ställnings-

tagande i frågan om ansvarsfrihet. 

Handlingarna är undertecknade av den likvidationskommitté som kommunalförbundets 

direktion utsåg vid sammanträde 2018-10-24 § 102. 

Medlemmarna ombedes notera att nu föreliggande förvaltningsberättelse och årsredo-

visning inte är slutredovisningen. Bland annat så kommer uppsägningslön att betalas 

fram till årsskiftet 2019/2020. Uppdraget som likvidator kommer därför att kunna full-

göras i början av år 2020. En slutredovisning för direktionens förvaltning, enligt för-

bundsordningens § 19, kommer först därefter att kunna avges. 

Verksamhetsåret 2018 är sista året som kommunalförbundet Region Dalarna bedrivit 

ordinarie verksamhet. Vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en verksamhetsövergång 

till tidigare Landstinget Dalarna, som samtidigt bytte namn till Region Dalarna. Samti-

digt överföres också verksamheterna AV-media och Elevantagningen till Falun kom-

mun, som fortsättningsvis bedriver dessa verksamheter på uppdrag av Dalarnas kom-

munförbund (DKF). 

Region Dalarnas resultat efter finansiella poster uppgår till -3,0 tkr (2018: 4,6 tkr). Lik-

vida medel uppgår till 18 502 tkr (2018: 18 726 tkr). Kassalikviditeten är 106 procent 

(2018: 107 %) och soliditeten uppgår till 21 procent (2018: 15 %). Region Dalarnas in-

vesteringar i inventarier uppgår till 0 kronor (2018: 68 tkr).  

Revisionsberättelsen finns som bilaga i Region Dalarnas Verksamhetsberättelse och års-

redovisning för 2018. 

Revisorerna bedömer att förbundets resultat inte är förenligt med de finansiella mål di-

rektionen fastställt i budget.  
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Revisionen har i flera år saknat och efterfrågat övergripande verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som redovisas och följs upp. Dessa mål ska vara översiktliga, 

gälla för alla enheter inom Region Dalarna och följas upp i förvaltningsberättelsen. 

Revisionen efterfrågar i enlighet med tidigare år en tydligare uppföljning och rapporte-

ring av genomförda projekts effekter på Dalarnas utveckling. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att kom-

munalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Års-

redovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 innehållande revis-

ionsberättelse. 

 

Beslutet expedieras till : 

Region Dalarna 



















































































Dnr RD 2005/176, RD 2011/34, RD 2017/135

  

Förbundsordning för Region Dalarna –
lydelse fr o m 2018-01-01





Förbundsordning för Region Dalarna

§ 1 Förbundets ändamål

Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för 
kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets 
möjligheter och främja dess utveckling.

Kommunalförbundet handhar uppgifter av regional karaktär.

§ 2 Förbundets uppgifter
Reviderad 2011-03-10, 2018-01-01

Kommunalförbundets uppgifter är att:

1. utarbeta program för länets utveckling som medlemmarna avser att 
genomföra i samarbete med andra parter, 

2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,

3. utarbeta regional utvecklingsstrategi,

4. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling,

5. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid 
upprättande av länsplaner för regional infrastruktur,

6. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,

7. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till 
regeringen.

Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden:
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8. handlägga frågor rörande Europasamarbetet,

9. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller 
som medlemmarna väljer att tillföra förbundet,

10. utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i 
primärkommunala frågor av gemensamt intresse.
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§ 3 Förbundets medlemmar

Medlemmar i förbundet är kommunerna i Dalarnas län:

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, 
Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, samt

Landstinget i Dalarnas län.

§ 4 Förbundets namn

Förbundets namn är Region Dalarna.

§ 5 Förbundets säte

Förbundets säte är i Falun.

§ 6 Organisation
Reviderad 2006-02-08

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inrätta 
nämnder. 

§ 7 Förbundsdirektionen
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08, 2018-01-01

Förbundsdirektionen ska bestå av 27 ledamöter och 27 ersättare.

Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare.
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Utöver de ovan angivna 25 ledamöterna och ersättarna från kommunerna 
och landstinget ska medlemmarna komma överens om vilken/vilka 
medlemmar som ska utse ytterligare två ledamöter och ersättare, med 
hänsyn till varifrån ordförande och 1:e vice ordförande hämtas. Denna 
överenskommelse bekräftas av medlemmarna vid direktionens 
konstituerande möte vid mandatperiodens början eller när behov av 
fyllnadsval för ordföranden eller 1:e vice ordföranden föreligger.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande 
och två vice ordförande. Ordföranden tjänstgör på 100 %, 1:e vice 
ordförande på 50 % och 2:e vice ordförande på 25 %. Inom direktionen ska 
finnas ett arbetsutskott.

Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som 
ledamoten. Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som 
landstingsfullmäktige har bestämt vid valet.

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras 
tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 9 kap 3 och 4 §§ och 9 kap 7 § 
första stycket kommunal-lagen tillämpas. 

§ 8 Revision
Reviderad 2007-04-20

Förbundet skall ha minst tre revisorer. Landstingsfullmäktige utser 
revisorerna och deras ersättare. Valet skall föregås av samråd med övriga 
medlemmar. Revisorerna och ersättarna väljs för samma mandatperiod som 
ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.

§ 9 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av
 ledamot i direktionen,
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 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen respektive landstingsfullmäktige eller 
landstingsstyrelsen samt

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

§ 10 Närvarorätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens 
sammanträden.

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden
Reviderad 2018-01-01

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och 
övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla.

Förbundets anslagstavla är www.regiondalarna.se/anslagstavla.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på 
förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

§ 12 Kostnadstäckning
Reviderad 2011-03-10, 2018-01-01

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på 
annat sätt erläggas genom bidrag av förbundsmedlemmarna.
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Huvudprincipen är att kostnaderna skall fördelas mellan 
förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar för tillsammans 60 
procent och landstinget för 40 procent av det totala bidraget. 

Kostnaderna kan fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att 
kommunerna svarar för tillsammans 60 till 75 procent och landstinget för 
25 till 40 procent av det totala bidraget. Den exakta fördelningen inom den 
angivna ramen ska årligen fastslås i Region Dalarnas budgetbeslut, baserat 
på de överenskommelser om verksamheten som medlemmarna har träffat.

Kommunernas bidrag skall bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på 
respektive medlems bidragsunderlag. Detta underlag utgörs av summan av 
respektive medlems skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- 
och utjämningssystem för kommuner och landsting. Samma fördelning 
skall ske för borgen som medlemmarna ingår för kommunalförbundet.

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 Mkr. 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande.

Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande.

§ 13 Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och 
landstinget

För de uppgifter som förs över från landstinget eller från en eller flera 
kommuner till kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning.

§ 14 Ersättning för överförda uppgifter från staten

För de uppgifter som förs över från staten till kommunalförbundet skall 
reglering ske i särskild ordning. 
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§ 15 Andel i tillgångar och skulder
Reviderad 2007-11-21

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt 
huvudprincipen i 12 §.

Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall 
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av 
förbundets upplösning.

§ 16 Budget och ekonomisk styrning
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08, 2018-01-01

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram 
som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads 
utgång.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget 
till budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten 
senast den 15 november. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för 
allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 14 § kommunallagen. När 
budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som 
medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 12 §.

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större 
investeringar skall samråd ske med förbundsmedlemmarna. 

Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid 
det offentliga budgetsammanträdet.
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Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbunds-
medlemmarna.

§ 17 Ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 
direktionen samt till revisorerna och revisorsersättarna skall bestämmas 
enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i landstinget.

§ 18 Uppsägning och utträde

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har 
rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de 
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då 
medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalats mellan 
förbundsmedlemmarna.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen 
som behövs med anledning av utträdet.

§ 19 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 18 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
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Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen 
skall den i 15 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna 
tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån 
det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt 
fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen 
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall 
överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

§ 20 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna 
inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt 
lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen
Reviderad 2007-04-20

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit 
förbundsordningen. Ändringar i förbundsordningen träder i kraft när 
samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt dessa.
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KS § 133 Ärende KS 2019/420 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, 
årsredovisning 2018 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet Finsam 

Västerdalarnas årsredovisning för 2018. 

Ärendet 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning 

för år 2018. Samordningsförbundets resultat uppgår till -69 835 kronor 

(2017: -372 544 kr). 

  

Finsam Västerdalarnas styrelse skriver i de sammanfattande kommentarerna 

för det ekonomiska utfallet: ”Den 4 juni 2018 blev Finsam Västerdalarna 

utsatta för ett bedrägeri. Förövarna fick tillgång till Finsam Västerdalarnas 

konton, den summa som förövarna stal var 200 000 kronor, händelsen är 

polisanmäld – polisutredning pågår. Finsam Västerdalarna har ställt krav på 

Malung-Sälens kommun att återbetala hela beloppet. 

  

Förbundet har inte förbrukat alla pengar som planerats för i budget, det blev 

25 989 kronor kvar av de 2 106 200 kronor man avsatt till insatser och 

övriga kostnader för styrelse, förbundschef, revision och dylikt. Detta beror 

på att det under ett halvår varit en tf förbundschef som har arbetat deltid (20 

%). 

  

Sammantaget innebär detta att förbundets ackumulerade överskott per den 

31 december 2018 uppgår till 143 263 kronor. Överskottet är planerat att 

förbrukas under 2019 till insatser och overheadkostnader. 2019 är dock ett 

”omdaningens år” då tanken är att coachingteamet åtminstone delvis ska 

fasas ut i ordinarie verksamhet. Av den anledningen har det varit svårt att 

beräkna kostnaderna i budgeten för 2019.” 

  

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas revisorer granskat 

årsredovisningen för perioden 1 januari - 31 december 2018. 

  

Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att styrelsen i 

Finsam Västerdalarna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer 
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Kommunstyrelsen   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för 

2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-09-02 

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Revisionsrapport för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Revisionsberättelse för år 2018 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2019-09-02 KS 2019/420 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, årsredovisning 
2018 

Rekommendation till beslut 

Att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2018 

Att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning för år 

2018. Samordningsförbundets resultat uppgår till -69 835 kronor (2017: -372 544 kr).  

Finsam Västerdalarnas styrelse skriver i de sammanfattande kommentarerna för det eko-

nomiska utfallet: ”Den 4 juni 2018 blev Finsam Västerdalarna utsatta för ett bedrägeri. 

Förövarna fick tillgång till Finsam Västerdalarnas konton, den summa som förövarna 

stal var 200 000 kronor, händelsen är polisanmäld – polisutredning pågår. Finsam Väs-

terdalarna har ställt krav på Malung-Sälens kommun att återbetala hela beloppet. 

Förbundet har inte förbrukat alla pengar som planerats för i budget, det blev 25 989 kro-

nor kvar av de 2 106 200 kronor man avsatt till insatser och övriga kostnader för sty-

relse, förbundschef, revions och dylikt. Detta beror på att det under ett halvår varit en tf 

förbundschef som har arbetat deltid (20 %). 

Sammantaget innebär detta att förbundets ackumulerade överskott per den 31 december 

2018 uppgår till 143 263 kronor. Överskottet är planerat att förbrukas under 2019 till in-

satser och överheadkostnader. 2019 är dock ett ”omdaningens år” då tanken är att 

coachingteamet åtminstone delvis ska fasas ut i ordinarie verksamhet. Av den anled-

ningen har det varit svårt att beräkna kostnaderna i budgeten för 2019.” 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas revisorer granskat årsredovisningen för 

perioden 1 januari —31 december 2018. 

Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att styrelsen i Finsam Väs-

terdalarna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-

punkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Räkenskap-

erna är i allt väsentligt rättvisande och årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Reviso-

rerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de fi-

nansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verk-

samhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Revisionsrapport för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Revisionsberättelse för år 2018 

 

Beslutet expedieras till : 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 
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VANSBRO kOMMUN
2 0 Vansbro 190820

Div Diariep!.b.

Härmed säger jag upp alla mina politiska uppdrag från och med idag, 190820.

Vänliga Hälsningar

Ulrika Halvars Bajer
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Ulrika Halvars Bajer
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                                                                             Vansbro 2019-09-05

Till kommunfullmäktige i Vansbro kommun.

Med anledning av Förvaltningsrättens dom i mål 2598-19, laglighetsprövning avseende entledigande 
av direktionen av Vduf, där man upphäver Kommunfullmäktiges beslut § 63 punkt 2 förväntar jag att 
kommunfullmäktige återinsätter gamla direktionen i sitt ämbete.

För att inte krångla till det faktum att nya ledamöter redan har valts avsäger jag mig mitt uppdrag 
som ledamot och ordförande i direktionen för Vduf f.o.m. den 20 sept 2019.

Uwe Weigel
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Protokollsutdrag  

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 94 Ärende KF 2019/94 

Val av ersättare till kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 

Beslut 

Valberedningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i 

september 2019 ta fram förslag på personliga ersättare till ledamöterna i 

demokratiberedningen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 § 66 om ny arbetsordning för 

fullmäktige, vilket medför att fullmäktige har att utse personliga ersättare till 

ledamöterna i demokratiberedningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valberedningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i 

september 2019 ta fram förslag på personliga ersättare till ledamöterna i 

demokratiberedningen. 
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Protokollsutdrag  

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 92 Ärende KF 2019/6 

Val till direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för resterande del av mandatperioden utse: 

1. till ledamöter i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund: 

Torsten Larsson (KD) 

Anders Hed (LPO) 

Zenitha Hermansson (S) 

  

2. till ersättare i direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund: 

Mattias Berglund (LPO) 

Vakant 

Vakant 

  

3. samt att till ordförande i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund 

för 2019 utse: 

Torsten Larsson (KD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta val i enlighet med beslut 2019-05-27 

KF § 63 att nya ledamöter och ersättare ska väljas vid fullmäktiges 

sammanträde 2019-06-24. 

Förslag 

Valberedningens förslag: 

På grund av att inga förslag kommit in bordläggs ärendet tills 

Förvaltningsrätten fattat beslut i mål nr. 2598-16. 

  

Nathalie Larsson Berglunds (KD) förslag: 

Torsten Larsson (KD) utses till ledamot för resterande del av 

mandatperioden och till ordförande för 2019 i direktionen i Västerdalarnas 

utbildningsförbund. 

  

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Anders Hed (LPO) utses till ledamot för resterande del av mandatperioden i 

direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 

  

Ordförandens förslag: 

Zenitha Hermansson (S) utses till ledamot för resterande del av 

mandatperioden i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 

Mathias Berglund (LPO) utses till ersättare för resterande del av 

mandatperioden i direktionen i Västerdalarnas utbildningsförbund. 
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Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2019-06-24  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Övriga två ersättarplatser lämnas vakanta. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

  

Ordföranden ställer Nathalie Larsson Berglunds (KD) förslag under bifall 

eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer Torsten Larssons (KD) förslag under bifall eller avslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  

Ordföranden ställer sitt förslag under bifall eller avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-06-17 KF Vb § 2 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 63 

Protokollsutdrag, 2019-05-27 KF § 77 

 


