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Sammanfattning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska kommunstyrelsens interna styrning och 
kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen 
har säkerställt att det finns ett ändamålsenligt system för 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns ett fastställt 
kommunövergripande ramverk för styrning, uppföljning och 
kontroll men att det inte har implementerats tillräckligt så att det 
är en integrerad del i linjeorganisationen. Vi ser det som positivt 
att kommunstyrelsen har utvärderat nuvarande styrmodell och 
fattat beslut om en revidering för att utveckla en styrmodell som 
kan utgöra det ramverk för styrning i kommunen som i nuläget 
saknas. Vår bedömning är dock att det främst är i 
förankringsarbetet som bristerna uppkommit varpå vi vill 
framhålla att en tydlig och strukturerad implementeringsprocess 
med hög delaktighet från kommunens samtliga verksamheter är 
nödvändig för att inte den nya styrmodellen ska gå samma väg 
som den nuvarande. 

Det finns brister i uppföljningen för att säkerställa verkställighet 
och följsamhet till fattade beslut och uppdrag. Det finns därför 
risk att styrande dokument inte förankras i verksamheten och att 
uppdrag inte verkställs fullt ut. Det leder till att mål inte fungerar 
som styrsignal i tillräckligt stor utsträckning. Uppföljning av 
ekonomin har haft ett stort fokus och skett regelbundet där 
åtgärder beslutats för att nå de ekonomiska målen. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:

— Förtydliga roller mellan politik och förvaltning och säkerställa att 
det finns en samsyn över hur styrkedjan ska fungera.

— Säkerställa att det finns tillräckliga strategiska resurser för att ny 
styrmodell ska implementeras och förankras på ett bra sätt i hela 
organisationen.

— Inkludera en bredd av representanter från både politik och 
förvaltning i utvecklingsarbetet för ny styrmodell så att en 
förankring sker löpande i processen.

— Utvärdera nuvarande ärendeberedningsprocess utifrån 
granskningsrapportens iakttagelser, sid 10-11.

— Utveckla tydliga indikatorer till strategiska mål och tydliggöra 
målvärden för när målet är uppfyllt.

— Komplettera rollbeskrivningar med en beslutad värdegrund som 
tydliggör det förhållningssätt som kommunen vill att verksamheten 
som helhet ska utgå från i relation till medborgarna. 

— Utvärdera om det i nuläget finns risk för att strategiskt 
utvecklingsarbete som kan leda till en utvecklad kommunal 
verksamhet avseende kvalitet eller effektivitet missas som en 
konsekvens till att resurser inom stödfunktioner och administration 
inte är tillräckliga i förhållande till de behov som finns. 
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Inledning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunstyrelsens interna 
styrning och kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Av kommunallagens 6 kapitel 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även tillse att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet 
med fullmäktiges mål, uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör respektive 
organisation bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering 
samt säkerställa att dessa tillämpas. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll kan riskera att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte nås. 

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning dragit slutsatsen att det finns ett behov av att genomföra en 
granskning av kommunens interna styrning och kontroll. 
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Syfte, revisionsfråga och 
avgränsning

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att det finns ett 
ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 
— Finns det ett kommunövergripande ramverk för styrning, uppföljning och kontroll för 

kommunen? 
— Är detta en integrerad del i linjeorganisationen där roller och ansvar är tydliggjort? 
— Finns tydliga verksamhetsmål och ekonomiska mål som följs upp löpande? Vidtas åtgärder vid 

ev. avvikelser? 
— Sker en uppföljning för att säkerställa verkställighet och följsamhet till av kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen fattade beslut och uppdrag till verksamheten? 
— Finns beslutad ledar- medarbetarpolicy där förhållningssätt och etik ingår? 
— Finns tillräckliga stödfunktioner så att företrädare i kärnverksamheten får stöd i 

verksamhetskritiska processer och aktiviteter (exempelvis utvecklings- och förändringsarbete, 
HR-frågor, budgetprocess och uppföljning, IT, information och kommunikation m.fl.)?

Granskningen avser kommunstyrelsen.
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Revisionskriterier

Kommunallagen 6 kap § 6

Tillämpbara interna regelverk 
och policys 

Vi har bedömt om rutiner uppfyller: 
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Metod

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier

- Vansbro kommuns styrsystem, 2016

- Arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens 
utskott, 2020

- Strategisk plan 2021-2023

- Nämndplan 2021

- Personalpolitiskt handlingsprogram 2013-
2017

- Chefspolicy, 2014

Rapporten har genomgått faktagranskning av 
intervjupersoner. 

— Intervjuer med berörda förtroendevalda och tjänstemän

- Kommunstyrelsens ordförande

- Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

- Utskottsordföranden

- Kommunchef

- Förvaltningsområdeschefer

- Sekretariatschef

- Personalchef

- IT-samordnare

- Ekonomichef
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Resultat av 

granskningen
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Organisation
Vansbro kommun har en politisk organisation som förutom de 
obligatoriska nämnderna (valnämnd och 
överförmyndarnämnd) består av kommunstyrelsen. Dock 
hanteras ärenden och verksamhet där kommunstyrelsen är i 
jäv med sig själv av en Jävsnämnd. För att hantera det hela 
det kommunala uppdraget har kommunstyrelsen organiserat 
sitt arbete genom att inrätta fyra utskott; Arbetsutskottet, Leva 
och bo, Utbildning och arbete samt Omsorg.

I intervjuer beskrivs att beslutet att inte ha nämnder har lett till 
att kommunstyrelsen har en bättre överblick över helheten. 
Tidigare har det varit mer tydliga stuprör som påverkade 
organisationen då det var alltför stort fokus på nämndernas 
egna budget, uppdrag och mål utan att helheten beaktades. 

Det framkommer av intervjupersoner att uppdraget i 
kommunstyrelsen blivit omfattande och komplext när 
helhetsansvaret finns där och ledamöterna behöver vara 
insatta i många olika regelverk och verksamhetsområden.

Det kan vara en utmaning att vara uppdaterad och påläst när 
uppdraget sker vid sidan om annan sysselsättning. Vissa 
anger även en risk med den ökade komplexiteten då det kan 
försvåra rekrytering av nya förtroendevalda som inte har 
samma möjlighet att engagera sig på den nivå som 
uppdragen kräver i nuläget. Även omfattningen i uppdrag för 
utskottsordföranden anses alltför stort för att vara rimligt som 
sidouppdrag. Det är endast kommunstyrelsens ordförande 
som är heltidsarvoderad. 

2020-12-01 beslutade kommunstyrelsen om en 
arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott. Enligt 
dokumentet är syftet med uppdelningen av 
kommunstyrelsens interna arbete att fördela arbetsbördan, 
säkerställa ansvar gällande uppsiktsplikt och intern kontroll 
samt möjliggöra fördjupning inom olika verksamhetsområden. 

Enligt arbetsbeskrivningen har utskotten i uppgift att inom 
respektive område genomföra uppföljning av verksamheter 
gällande måluppfyllelse men även övrig uppföljning. Ett 
årshjul har tagits fram för uppföljningsprocessen i utskotten.

I syfte att hålla nere personkretsen när det gäller 
individärenden delegerar kommunstyrelsen beslutanderätt till 
utskottet Omsorg. Vilka ärenden som utskottet har delegation 
för anges i beslutad delegationsordning.

Det finns en del synpunkter över att utskotten borde vara mer 
beredande i sin roll och inte bara ha uppföljningsansvar som i 
nuläget. Den främsta anledningen som beskrivs är att 
utskotten har en nära relation med respektive 
förvaltningsområde med god dialog vilket borde nyttjas på ett 
bättre sätt. Det skulle även avlasta kommunstyrelsen i 
ärendeberedningen genom att utskotten lämnar förslag till 
beslut. Utskotten upplevs ha ett litet mandat i 
verksamhetsfrågorna och vissa av intervjupersonerna anser 
att det saknas delar när de bara får hantera uppföljning men 
inte beredning i frågorna. 
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Organisation
Beredningsprocessen
Beredning av kommunstyrelsens ärenden finns beskrivet i 
arbetsbeskrivningen för kommunstyrelsens interna arbete.

1. Ärendeberedningen inleds med ett planeringsmöte där 
kommunsekreterare, kommunchef och 
kommunstyrelsens ordförande går igenom en 
ärendelista. 

2. Därefter genomförs ett dagordningsmöte där 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
utskottens ordförande, ledningsgruppen samt 
kommunsekreteraren träffas för att bestämma vart 
ärendena ska. Ärendena kan gå vidare till 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens informationsdag 
(KSI), något av utskotten eller tillbaka till förvaltningen. 
På mötet fastställs även utskottens dagordningar. 

3. På KSI får ordinarie, ersättare samt tjänstepersoner 
delta. På mötet sker föredragningar av ärenden från 
förvaltningen och politiken ges möjlighet att ställa frågor 
samt föra en diskussion. Efter KSI går ärenden vidare 
till Kommunstyrelsen för beslut eller tillbaka till 
förvaltningen i de fall ärenden varit med på KSI för 
överläggning.

I intervjuer beskrivs processen ytterligare. I det fall 
ledamöterna anser att ärendet är färdigberett och beslut 
kan fattas så överlämnas det till kommunstyrelsens 
beslutsdag där endast ärenden finns som ska beslutas. 
Om ledamöterna anser att det finns behov av ytterligare 
utredning så kan ärendet gå vidare antingen till utskotten 
eller tillbaka till förvaltningen. 

Vissa av de beslut som fattas på beslutsdagen upplevs av 
intervjupersoner ha tagit en annan riktning och inte längre 
stämmer med den dialog som fanns på KSI och 
förvaltningens ursprungliga förslag. Det innebär att 
förvaltningsområdeschefen inte finns närvarande och kan 
ta del av motivering och syfte med beslut vilket leder till att 
chefer behöver gå tillbaka till kommunstyrelsen för att få 
detta förtydligat för att kunna verkställa. Det framkommer 
även exempel på att ärenden stannar av i 
beredningsprocessen på grund av otydlighet eller oenighet 
om hur de ska hanteras. 
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Organisation
Återrapportering
Angående återrapportering av beslutade uppdrag från 
kommunstyrelsen till verksamheten framgår det i intervjuer att 
det saknas tydlighet kring detta. Det har tidigare funnits en 
ärendelista där uppdrag dokumenterades och följdes upp i 
kommunstyrelsen löpande. Listan var dock inte efterfrågad och 
uppföljningen avslutades under 2017. Under våren 2021 har 
den tidigare listan gåtts igenom av kommunchef, 
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice 
ordförande och ordföranden för utskotten. Efter denna 
genomgång finns nu en uppdaterad och aktuell lista som ska 
gås igenom med respektive handläggare under hösten.  
Kommunchef följer tillsammans med ledningsgruppen upp 
aktuella ärenden i sina möten. Enskilda ärenden som rör 
handläggning registreras i diariet. 

Intervjupersoner beskriver dock att det vilar ett stort ansvar på 
respektive handläggare eller tjänsteperson som får uppdrag att 
hålla reda på när och om återrapportering ska ske. Det finns 
flertal exempel på ärenden och uppdrag som inte kommer 
tillbaka för återrapportering och inte heller verkställs.  

I intervju framgår att det vid vissa tillfällen upplevs otydligt för 
förvaltningen vad politikerna tycker i frågor. Det förs inga 
protokoll eller formella anteckningar vid KSI och förvaltningen 
menar att beredningen av ärenden i vissa fall blir bristfällig. 
KSI upplevs dock vara ett värdefullt möte för överläggningar 
och information.

Förvaltning
Kommunens verksamhet bedrivs i en gemensam 
förvaltning uppdelad i fyra förvaltningsområden. Dessa är 
Kommunkansli och intern service, Socialt stöd och omsorg, 
Utbildning, kultur och fritid och Samhällsbyggnad. I 
intervjuer beskrivs att det pågår en organisationsförändring 
i förvaltningsorganisationen där sektorchefer ska inrättas 
och förvaltningsområdes-cheferna tas bort. Socialt stöd och 
omsorg ska organiseras i två sektorer med en uppdelning 
mellan äldreomsorg och social omsorg. Kultur och Fritid har 
tidigare tillhört Utbildning, kultur och fritid men ska efter 
omorganisationen tillhöra ny sektor samhälle. 

Även delegationsordningen behöver ses över anser 
intervjupersoner då den i nuläget inte är tillräcklig för att 
skapa en effektiv beslutsprocess i verksamhetsfrågor. Det 
framkommer från flertalet intervjupersoner att det finns en 
långtgående detaljstyrning inom vissa områden vilket 
hämmar förtroendet mellan politik och tjänstepersoner. 
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Styrmodell
Den nuvarande styrmodellen antogs av kommunfullmäktige år 
2016. Den beskriver övergripande hur den kommunala 
verksamheten i Vansbro kommun ska styras, följas upp och 
utvärderas. 

Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige fastställa en 
strategisk plan och därefter ska kommunstyrelsen utarbeta 
verksamhetsplaner och enheterna enhetsplaner. Det framgår 
även vilka roller som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
samt förvaltningen har i arbetet med planerna samt rutiner för 
uppföljning av mål. I styrmodellen finns en beskrivning av det 
årshjul som den politiska verksamheten ska efterfölja.

Att nuvarande styrmodell inte har fungerat är intervjupersoner 
helt eniga om vilket även är anledning till att den inte längre 
följs. Brister som lyfts i intervjuer är främst brist på förankring, 
målstyrning och uppföljning. 

Strukturen med verksamhetsplaner och enhetsplaner där 
enheterna ska konkretisera de strategiska målen med 
enhetsmål, aktiviteter och budget har inte fått genomslag och 
efterlevs inte. Syftet med strukturen var att alla medarbetare 
skulle vara delaktiga i arbetet med enhetens mål och 
aktiviteter. 

Styrkedjan anges inte vara tillräckligt känd och information 
stannar högt upp i organisationen efter beslut. Bland annat 
anges den strategiska planen som ett exempel där den till stor 
del läggs åt sidan efter beslut och styrningen sedan sker 
genom löpande uppdrag till förvaltningen under året. En effekt 
som beskrivs av den bristande målstyrningen är viss 
detaljstyrning från politiken istället för en styrning på 
övergripande nivå. 

Tidigare organisationsförändring när nämnderna togs bort och 
kommunstyrelsen fick roll som både styrelse och facknämnd 
har inte lyckats etablera nya roller och ansvar på ett tydligt 
sätt. Kommunchef har ett uppdrag att tydliggöra roller där 
dialoger pågår för att skapa samsyn. Arbetet inleddes inom 
skolområdet i samband med ett projekt tillsammans med 
Skolverket. Kommunstyrelsen har inom projektet haft ett antal 
dialogmöten. Det utvecklingsarbete som genomförts 
bedömdes ge goda resultat kring roller mellan politik och 
förvaltning och ses som ett gott exempel att genomföra även 
inom andra verksamheter.

En översyn av styrmodellen initierades 2020 och ett 
utvecklingsarbete pågår där en ny styrmodell ska vara 
implementerad 2021 och styrningen utgå från i sin helhet från 
2022.
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Ny styrmodell
Vi har i granskningen tagit del av en presentation av ny 
styrmodell som baseras på en tillitsbaserad styrning och 
ledning. Den nya styrmodellen kommer att vara kopplad till 
kvalitetsledningssystemet Stratsys och en stor del av 
dokumentationen kring processer, uppdrag och mål görs direkt 
i systemet. Då arbetet sker i processform och löpande 
utvecklas, testas och verifieras så finns inget formellt beslut om 
hur den nya styrmodellen ser ut. Tanken är dock att 
dokumentera detta när implementeringsprocessen är 
färdigställd.

Av presentationen för ny styrmodell framgår att syftet med 
styrmodellen är att tydliggöra en gemensam struktur och 
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 
kommunens samtliga verksamheter. 

I intervjuer beskrivs att ett viktigt arbete för att få den nya 
styrmodellen implementerad är att definiera grunduppdrag 
utifrån vad verksamheten styrs av för regelverk och interna 
styrdokument. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, 
vad den ska göra och för vem. Det har i nuvarande styrmodell 
identifierats att det finns behov av detta då nuvarande uppdrag 
är alltför otydliga och det därför har varit svårt att utkräva 
ansvar.

Styrmodell
Intern kontroll
Internkontrollarbetet beskrivs i styrmodellen där det framgår 
att kommunstyrelsen med grund i en risk- och 
väsentlighetsanalys ska identifiera kontrollområden. Beslut om 
handlingsplan ska fattas i samband med bokslutsöverläggning 
i mars månad och uppföljning av intern kontroll ska ske i 
samband med årsbokslut. Det finns ett beslutat reglemente för 
intern kontroll som fastställdes i kommunfullmäktige 2016-12-
19 §101. 

I intervjuer beskrivs att arbetet sker i enlighet med styrmodell 
och reglemente och finns med i årshjulet. I riskanalysarbetet 
deltar både kommunstyrelsens ledamöter och förvaltningen 
men även utskotten erbjuds att komma med inspel. Den 
senaste uppföljningen visade inte på några väsentliga 
avvikelser. 

Intervjupersoner anger att det finns ett alltför stort antal 
styrande dokument i form av policys, riktlinjer och regler vilket 
försvårar förankring och att göra de kända. I nuläget upplevs 
även en avsaknad av efterfrågan på kontroll av efterlevnaden. 
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Styrmodell
Kort sammanfattning av ny styrmodell
1. Med utgångspunkt i verksamheternas 

grunduppdrag ska kvalitetsfaktorer 
identifieras och definieras med fokus på 
god kvalitet och effektivitet. 

2. Intern kontroll är tänkt att vävas ihop 
med grunduppdrag och målen där 
kritiska processer och risker i 
verksamheten framgår.

3. Utifrån grunduppdragen och de mål 
som formuleras ska vertikala dialoger 
utgöra förankrings- och 
uppföljningsmodell genom hela 
styrkedjan vilket presenteras i bilden till 
höger. 

 Styrningen som kommer från de förtroendevalda politikerna ska nå ut till de anställda som har kontakt med medborgare/brukare 
och deras upplevelser ska i sin tur kunna återföras för att skapa förståelse för behov och skapa förändring. 

 Syftet med dialogmöten är att skapa relation mellan chefer och säkerställa att det finns en gemensam bild över uppdrag för att 
tillit ska finnas och verksamheterna på egen hand kan ta fram utvecklingsplaner. 
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Bedömning
Vår bedömning är att det finns ett fastställt kommunövergripande ramverk för 
styrning, uppföljning och kontroll men att det inte har implementerats tillräckligt 
så att det är en integrerad del i linjeorganisationen. Vi bedömer vidare att roller 
och ansvar ytterligare behöver förtydligas mellan kommunstyrelse, utskott och 
förvaltning då det i nuläget inte finns en enighet om att beslutad 
ansvarsfördelning är hållbar och effektiv för kommunens styrning. 

Vi anser att det är positivt att kommunstyrelsen har utvärderat nuvarande 
styrmodell och fattat beslut om en revidering för att utveckla en styrmodell som 
kan utgöra det ramverk för styrning i kommunen som det anses finnas behov 
av. Därtill pågår ett utvecklingsarbete för ökad tillit med tydliggörande av roller. 
Vi konstaterar att arbetet med den nya styrmodellen är pågående och därför 
inte fullt ut implementerad ännu. 

Bristerna i nuvarande styrmodell bedömer vi främst bero på brister i 
förankringsarbetet vilket lett till att inte styrningen genom verksamhetsplaner 
och enhetsplaner genomförts där målen omformulerats till aktiviteter. Vi vill 
därför framhålla att en tydlig och strukturerad implementeringsprocess med 
hög delaktighet från kommunens samtliga verksamheter är nödvändig för att 
inte den nya styrmodellen ska gå samma väg som den nuvarande.

Vår bedömning är att det finns brister i uppföljningen för att säkerställa 
verkställighet och följsamhet till fattade beslut och uppdrag. Det finns 
dokumenterat hur ärendeberedning ska fungera men beredningen upplevs 
otydligt i praktiken. Därtill saknas rutiner för att följa upp de ärenden som 
kommunstyrelsen beslutar om. Vår bild är att detta gäller både övergripande 
styrande dokument och uppdrag som löpande under året ges till förvaltningen. 
Det finns därför risk att styrande dokument inte förankras i verksamheten och 
att uppdrag inte verkställs fullt ut. 
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Verksamhetsmål och uppföljning
Målstyrningen i kommunen utgår från den av 
kommunfullmäktige fastställda Strategiska 
planen 2021-2023. Dokumentet fastställdes vid 
sammanträde 2020-12-19 och reviderades 
senast 2020-12-20. 

Fyra målområden har formulerats: 

• Medborgare och kunder

• Framtidstro och utveckling

• Medarbetare

• Ekonomi – finansiella mål. 

Till dessa har strategiska mål formulerats på 
övergripande nivå. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 
2020-11-03 (§121) om Nämndsplan 2021. Av 
beslutet framgår att nämndsplanen kompletteras 
med indikatorer för kommunstyrelsens 
verksamheter när målen är fastställda. Vid 
sammanträdet 2020-12-01 (§253) beslutades om 
Nämndsplan 2021 innehållande budget där 
indikatorer för kommunstyrelsens samtliga 
verksamheter kompletterats. 

I intervjuer beskrivs att beslut om mål eller övriga styrdokument ofta 
saknar implementeringsprocess efter beslut. Det ställs inte krav på att 
bryta ner de strategiska målen. Vi uppfattar dock att förvaltningarna i 
olika stor grad involverar medarbetare i diskussioner om mål där det 
inom vissa verksamheter finns en dialog medan det i andra stannar på 
enhetschefsnivå eller till och med högre upp i hierarkin. 

I nuläget anses inte målen fungera som styrsignal, dels för att de inte 
är tillräckligt kända men även att det i vissa verksamheter finns 
indikatorer för målen som inte upplevs relevanta att mäta. 

Det framgår vidare att målen formellt följs upp i samband med 
delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning 2020 framgår 
följande kring kommunens måluppfyllelse. 



17

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ekonomi och uppföljning
Det framkommer i intervjuer att det på grund av kommunens 
ekonomiska situation med negativa resultat har varit ett stort 
fokus på uppföljning av ekonomin de senaste åren. 
Sammantaget finns ett underskott om 28,8 mkr som behöver 
regleras inom en sexårsperiod. Det har funnits ett beslutat 
åtgärdsprogram som grundat sig i kommunallagens krav om 
åtgärdsplan för hur reglering ska ske, om 
balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning för ett visst 
räkenskapsår är negativt.

I den ursprungliga åtgärdsplanen fanns 92 åtgärder som 
antingen skulle hanteras av förvaltningen eller beslutas i 
politiken. Åtgärder har löpande följts upp och 
budgetanpassningar har gjorts i budget 2021. 

I åtgärdsplanen 2019 hade förvaltningarna förslag på sex 
åtgärder. Kommunstyrelsen hade därtill lagt ett 
anpassningskrav i budgeten på 7,7 mkr. Även för 2020 
beslutades om en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen har löpande 
följts upp i utskott och kommunstyrelsen och 
slutrapporterades till kommunstyrelsen 2021-04-13 med 
förslag om att avsluta åtgärdsplanen. 

Bilagd sammanställning i ärendet visade en besparing som 
uppgick till 35,4 mkr. Besparingen uppgavs vara beräknad 
på en tidigare hög kostnadsnivå och att budgetreduceringen 
var gjord utifrån budget och inte utifrån kostnadsnivån.

Intervjupersoner har beskrivit att vissa av åtgärderna varit 
otydligt formulerade och därför svåra att bedöma huruvida 
de förväntade effekterna uppnåtts eller ej. Bland annat lyfts 
antal anställda vilket i åtgärdsplanen uppgavs skulle minska 
med 25 anställda. Slutrapporten för åtgärdsprogrammet 
visar en minskad lönekostnad med 13 mkr. Enligt 
årsredovisning 2020 framgår dock att antalet årsarbetare 
(personalens sammanlagda arbetstid omräknat till heltider) 
ökade från 565 till 591, en ökning med 26 årsarbetare sedan 
2019.

Av åtgärderna finns de som redovisas med en ekonomisk 
besparing, åtgärder som genomförts men inte har gett 
förväntad ekonomisk effekt och sådana som ursprungligen 
fanns med där förvaltningen senare har bedömt att de inte 
kommer att ge någon ekonomisk effekt och besparing och 
därför inte genomförts.
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Bedömning
Vår bedömning är att det finns tydliga verksamhetsmål där även 
ekonomiska mål ingår. Kommunfullmäktiges mål har konkretiserats 
av kommunstyrelsen för samtliga förvaltningsområden. Vår 
bedömning är att indikatorer och målvärden kan utvecklas för att 
ytterligare fungera som styrsignal till verksamheten och för att 
förenkla uppföljningen om målen uppfylls eller inte. 

Vidare anser vi att kommunstyrelsen bör utveckla arbetet med 
implementering av de mål och uppdrag som beslutas så att dessa 
blir kända och används i det dagliga arbetet i samtliga enheter för 
en gemensam utvecklingskraft i kommunen. 

De ekonomiska målen har inte uppnåtts för åren 2017-2019 varpå 
det har skett en tät uppföljning utifrån beslutad åtgärdsplan för att 
nå de finansiella målen. Vår bedömning är att denna uppföljning 
varit tillräcklig och att beslut om åtgärder fattats. Däremot anser vi 
att åtgärder i samband med beslut behöver tydliggöras så att det 
finns en enighet mellan politik och förvaltning om vilka de 
förväntade effekter är så att dessa följs upp på ett relevant sätt.  
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Organisationskultur
I intervjuer framhålls det personalpolitiska handlingsprogrammet 
2013-2017 (beslutat av kommunfullmäktige 2013-10-21 KF § 72) 
som styrande för hur förhållningssätt och förväntningar 
formulerats för medarbetare i kommunen. Det framgår att det i 
medarbetarsamtal finns områden som diskuteras som har sin 
utgångspunkt i programmet. Programmet har även aktualiserats 
under året genom information och dialog på chefsträffar och i 
den centrala samverkansgruppen. 

Av programmet framgår övergripande värderingar samt 
beskrivningar av medarbetarskap, chef- och ledarskap, 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt lön och 
utveckling. 

Intervjupersoner beskriver att de känner till att det finns 
policydokument för förhållningssätt. Samtidigt framkommer en 
bild av att det finns ett glapp i tillit mellan olika funktioner och 
nivåer. Bland annat beskrivs att förändringsarbete och utveckling 
på sina håll möts av ett kraftigt motstånd från medarbetare trots 
att initiativen görs för att utveckla kommunen och vara 
värdeskapande för medborgarna och det upplevs i nuläget finnas 
för lite fokus på vem man finns till för i verksamheten. 

Det finns ett upplevt behov att arbeta med 
värdegrundsfrågor på kommunövergripande nivå. I intervjuer 
beskrivs även att den tillitsbaserade styrningen och 
ledningen som beslutats kommer att vara en utmaning att få 
att fungera väl och kräver att hela organisationen ställer sig 
bakom så att det lyckas. Det kommer därför vara av stor vikt 
att även värdegrundsfrågor finns med i de vertikala dialoger 
som är planerade.

Det finns en chefspolicy (beslutad av kommunfullmäktige 
2014-03-24 §36). Av policyn framgår att uppdraget som chef 
innebär att ”ett bra ledarskap utövas av dig som vill och kan 
påverka ditt och verksamhetens resultat och utveckling. För 
det krävs engagemang och en förmåga att samverka på ett 
öppet och förtroendefullt sätt. I chefsrollen utgör chefen en 
länk mellan det politiskt givna uppdraget och 
genomförandet. Därmed är chefen alltid en symbol för och 
bärare av Vansbro kommuns värderingar och mål som 
arbetsgivare, vilket chefen ska visa genom sitt agerande”.
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Bedömning
Vår bedömning är att det till viss del finns styrande dokument där 
förhållningssätt för kommunens medarbetare beskrivs. Vi anser 
dock att dokumentet främst anger värderingar för hur kommunen 
ska agera som arbetsgivare och vad medarbetare kan förvänta sig. 
I vår mening bör en värdegrund säkerställa värderingar och etiska 
förhållningssätt för medarbetare i förhållande till medborgarna i 
första hand och medarbetare emellan i andra hand. 

Det kan inte heller säkerställas att det personalpolitiska 
handlingsprogrammet har gjorts känt för medarbetare då beslut om 
programmet fattades för ett antal år sedan och ett antal 
medarbetare har bytts ut sedan dess. Det har inte skett något 
strukturerat arbete för att kommunicera programmet men 
uppföljning sker till viss del i medarbetarsamtal. 
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Stödfunktioner
I intervjuer beskrivs att förvaltningsområdena i stort är nöjda 
med de stödfunktioner som finns och att det har skett en 
positiv utveckling både inom ekonomi och HR de senare 
åren. Inom ekonomi har bland annat controllers fått tilldelade 
förvaltningsområden att stödja och det nuvarande stödet 
uppges fungera väl både till chefer och till utskotten när de 
efterfrågar information. Det har under vissa perioder funnits 
vakanser eller sjukfrånvaro som påverkat stödfunktionernas 
möjlighet att hjälpa verksamheten. 

Det uppges finnas en bra årshjulsplanering för stödprocesser 
som kommunchef tillsammans med ledningsgruppen 
fastställer och utgår från i sitt arbete vilket ger goda 
planeringsförutsättningar för beredning av frågor inom bland 
annat ekonomi och HR. 

Intervjupersoner menar att det i vissa fall saknas samsyn över 
stödfunktionernas roll i förhållande till verksamheten där 
chefer kan uppleva att de styr verksamheten istället för att 
stödja den. Cheferna anser att de saknar administrativt stöd 
för det löpande arbetet som en effekt av de neddragningar 
som gjorts i åtgärdsarbetet. Det medför att de krav om 
information och uppgifter som stödfunktionerna efterfrågar 
ökar den administrativa bördan för chefer. 

Exempel som ges kring det administrativa arbetet är att 
tjänsteskrivelser, diarieföring och informationslämning till 
centrala funktioner eller statistik till myndigheter i stora delar 
behöver göras av förvaltningsområdescheferna eller 
underställda chefer. 

Vad gäller IT-avdelningen så är det en utmaning med 
resursbrist. Förvaltningsområdena efterfrågar mer stöd än det 
i nuläget finns förutsättningar att leverera. Det är en utmaning 
rent kompetensmässigt att medarbetare ska vara 
uppdaterade inom drift och teknik. Med de resurser som finns 
tillgängliga i kommunen så klarar IT-avdelningen det mest 
angelägna kring att ha en fungerande IT-drift och viss 
support. 

Representanter från stödfunktionerna anger i intervjuer att de 
gärna skulle vilja leverera ännu mer stöd till chefer och 
medarbetare men att nuvarande resurser inte medger detta. 
Det finns även en önskan om att få tid att utveckla samarbetet 
mellan exempelvis HR och ekonomi för att hitta synergier och 
processer som kan drivas gemensamt. 

I arbetet med ny styrmodell och de dokumenterade  
uppdragsbeskrivningar genomförs också ett arbete med 
processkartläggning för att sedan kunna tydliggöra uppdrag 
och förväntningar för stödfunktionernas leverans. 
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Bedömning 
Vår bedömning är att det i vissa delar finns tillräckliga stödfunktioner. 
Med nuvarande resurser kan förvaltningsområdena få stöd med det 
mest väsentliga men vi ser en risk att kommunen inte på ett 
strategiskt och systematiskt sätt kan bedriva utvecklingsarbete som 
gynnar både enheterna där stödfunktionerna är organiserade utan 
även den verksamhet de finns till för att stödja. 

Områden som kan riskera att bli eftersatta är exempelvis 
kompetensförsörjning, värdegrundsarbete, effektivisering genom 
digitalisering, informations- och IT-säkerhet samt 
kommunövergripande utvecklingsarbete. Exempelvis arbetet med ny 
styrmodell där resurser behöver avsättas för att den ska förankras och 
arbete ske i enlighet med styrmodell i kommunens samtliga 
verksamheter för att nå efterfrågad effekt. 
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Slutsats
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen delvis har 
säkerställt att det finns ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

Det finns en stor enighet om att nuvarande styrmodell inte fungerar och vi ser det som positivt att 
kommunstyrelsen initierat ett utvecklingsarbete för att utveckla en styrmodell som kan utgöra det 
ramverk för styrning som i nuläget saknas. Av den presentation som vi tagit del av får vi en bild av att 
den nya styrmodellen, om den förankras på ett bra sätt, kan tillgodose de behov som uttrycks i 
granskningen. Vår bedömning är dock att det främst är i förankringsarbetet som bristerna uppkommit 
varpå vi vill framhålla att en tydlig och strukturerad implementeringsprocess med hög delaktighet från 
kommunens samtliga verksamheter är nödvändig för att inte den nya styrmodellen ska gå samma väg 
som den nuvarande. Att inkludera förtroendevalda, medarbetare och chefer i det pågående 
utvecklingsarbetet är viktigt så att delaktighet och förankring sker under processens gång. 

Vi vill därtill framhålla vikten av att roller och ansvar tydliggörs och att en samsyn nås över 
kommunstyrelsens uppdrag till utskotten. Detta behöver sedan kommuniceras till verksamheten för en 
förståelse som skapar möjlighet till en effektiv och tydlig ärendeberedning. 

Vi anser därtill att tydliggörandet av ansvar och roller borde kompletteras med förväntningar på 
förhållningssätt hos medarbetare och förtroendevalda som utgår från medborgarnas behov. Detta för 
att etablera ett synsätt som utgår från de som efterfrågar tjänster från den kommunala verksamheten.

Avslutningsvis har vi noterat att det med nuvarande resurser inom administration och stödfunktioner 
kan finnas risk att kommunen inte på ett strategiskt och systematiskt sätt kan bedriva ett tillräckligt  
utvecklingsarbete då resurserna i nuläget främst räcker till reaktiva åtgärder och inte proaktivt arbete.
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Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Förtydliga roller mellan politik och förvaltning och säkerställa att det finns 
en samsyn över hur styrkedjan ska fungera.

— Säkerställa att det finns tillräckliga strategiska resurser för att ny 
styrmodell ska implementeras och förankras på ett bra sätt i hela 
organisationen.

— Inkludera en bredd av representanter från både politik och förvaltning i 
utvecklingsarbetet för ny styrmodell så att en förankring sker löpande i 
processen.

— Utvärdera nuvarande ärendeberedningsprocess utifrån 
granskningsrapportens iakttagelser, sid 10-11.

— Utveckla tydliga indikatorer till strategiska mål och tydliggöra målvärden 
för när målet är uppfyllt.

— Komplettera rollbeskrivningar med en beslutad värdegrund som tydliggör 
det förhållningssätt som kommunen vill att verksamheten som helhet ska 
utgå från i relation till medborgarna. 

— Utvärdera om det i nuläget finns risk för att strategiskt utvecklingsarbete 
som kan leda till en utvecklad kommunal verksamhet avseende kvalitet 
eller effektivitet missas som en konsekvens till att resurser inom 
stödfunktioner och administration inte är tillräckliga i förhållande till de 
behov som finns. 
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Granskning av digitalisering i skolan 

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat 
kommunens arbete med digitalisering inom skolan. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med 
redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten 
senast 2021-12-03. Yttrandet skickas till revisionens biträde, 
johan.ohrzen@kpmg.se.  

För de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun 
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Sammanfattning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet med 
digitalisering i skolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
inte säkerställer att det finns ändamålsenlig implementering av den nationella 
digitaliseringsstrategin samt kommunens interna styrdokument och rutiner.

Vi ser det som positivt att det finns mål och indikatorer som leder mot den nationella 
strategins mål för likvärdig tillgång och användning. Det saknas däremot en strategi för 
hur kommunen på kort och lång sikt ska arbeta för att nå samtliga de mål som finns i 
den nationella strategin. Ett flertal viktiga komponenter saknas i nuläget, bland annat att 
kommunen och förvaltningsområdet ska vara en strategisk ledare för 
digitaliseringsarbetet samt att kartlägga behov av resurser och kompetens för kunna 
bedriva ett strategiskt digitaliseringsarbete. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

 Utarbeta en lokal digitaliseringsstrategi utifrån intentionerna i den nationella strategin

 Ta fram en handlingsplan över åtgärder det finns behov av på kort sikt

 Kartlägga kompetens- och fortbildningsbehov inom digitalisering

 Säkerställa att resurser finns så att ett strategiskt digitaliseringsarbete kan 
genomföras och kommunen uppfyller de krav som finns i läroplan, kursplaner och 
bidrar till den nationella strategins måluppfyllelse
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Inledning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens arbete med 
digitalisering inom skolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

En nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet beslutades av regeringen i oktober 2017. 
Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att det 
svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att 
uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 
likvärdigheten.

Den nationella digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden som sammantaget ska leda till att 
det övergripande målet för strategin uppnås. Varje fokusområde innefattar ett mål och flera delmål 
som ska uppnås till år 2022. De tre fokusområdena är:

• Digital kompetens för alla
• Likvärdig tillgång och användning
• Forskning och uppföljning

Den 1 juli 2018 beslutade regeringen om förändringar i skolans styrdokument för grundskolan, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Förändringar har gjorts i såväl läroplaner som kursplaner. 
Regeringen har även beslutat om en reviderad läroplan för förskolan. Läroplanen, som bland annat 
kommer att innehålla tydligare skrivningar kring digitalisering, trädde i kraft den 1 juli 2019.

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har revisorerna beslutat att granska arbetet med 
styrning och ledning för att nå målen i såväl den nationella digitaliseringsstrategin som de förändrade 
styrdokumenten.
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Syfte, revisionsfråga och 
avgränsning

Syftet är att granska om kommunstyrelsen säkerställer att det finns ändamålsenlig implementering av 
den nationella digitaliseringsstrategin samt kommunens interna styrdokument och rutiner.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

– Finns en ändamålsenlig organisation för kommunens digitaliseringsarbete?

– Finns en planering för implementering av digitaliseringsstrategin för skolväsendet och ingår denna i 
interna styrdokument?

– Finns det tillgång till teknisk support och teknisk infrastruktur som stödjer implementeringen av 
strategin?

– Har kommunen identifierat fortbildningsbehov hos personalen och finns en plan för genomförande av 
insatser?

– Följer kommunstyrelsen upp digitaliseringsarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan?

Granskningen omfattar kommunstyrelsens ansvar för utbildning inom förskola och grundskola.
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Revisionskriterier

2 kap. 35 § Skollagen 

Lgr 11, Skolans uppdrag. 2.2 
Kunskaper; 2.8 Rektorns 
ansvar 

Kommunallagen 6 kap § 6

Tillämpbara interna regelverk 
och policys Vi har bedömt om rutiner uppfyller: 
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Metod

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av nämndplan.

— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland:

— Ordförande utskottet Utbildning och arbete

— Tf. Förvaltningsområdeschef Utbildning, kultur och fritid

— IKT-pedagog

— IT-strateg

Rapporten har skickats till verksamhetsföreträdare för faktakontroll. Inga 
synpunkter har inkommit inom den angivna tiden för faktakontrollen. 
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Resultat av granskningen

Mål och strategi
Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet innehåller 
tre fokusområden. Varje fokusområde innefattar ett mål och flera 
delmål som ska uppnås till år 2022. De tre fokusområdena är:

• Digital kompetens för alla

• Likvärdig tillgång och användning

• Forskning och uppföljning

Skolverket har i uppdrag att följa upp målen i den nationella 
digitaliseringsstrategin och vilket genomslag denna strategi får i 
verksamheterna. I maj 2020 presenterades ett resultat från en 
enkätundersökning som alla kommunala och enskilda huvudmän 
för grund- och gymnasieskolan varit inbjudna att besvara. 

Resultatet visade att strategin nått en majoritet av huvudmännen 
och att många utgått från den i egna strategier och planer. Det 
framhålls i rapporten att det är viktigt att huvudmän utarbetar 
lokala strategier eller mål för att digitaliseringen ska få 
genomslag i skolan och verksamheten i stort. Övrigt som 
rapporten påvisade var att viktiga parametrar för att lyckas var ett 
strategiskt ledarskap och digital kompetens bland huvudmän, 
rektorer och skolans personal. 

Vansbro kommun uppges av intervjupersoner ligga långt efter 
andra kommuner i digitaliseringsarbetet där teknisk infrastruktur, 
systematik i arbetet samt kompetens nämns som brister. 

Av intervjupersoner framkommer att det i kommunen saknas en 
övergripande strategi för digitaliseringsarbetet och att det inte har 
tagits fram en strategi inom skolverksamheten. Arbetet uppges 
trots detta utgå från den nationella strategin, vilken även 
omnämns på kommunens webbsida (https://vansbro.se/barn-
och-utbildning/grundskola/ikt-i-skolan.html)

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun har beslutat om 
strategiska mål. Ett av dessa mål avser hela den kommunala 
verksamhetens utveckling med hjälp av digitalisering. Målet är 
formulerat att verksamheten ska:

ta vara på digitaliseringens möjligheter

I nämndplan 2021 konkretiseras mål och indikatorer. För 
förvaltningsområde utbildning, kultur och fritid finns följande 
indikatorer för mätning av måluppfyllelse för digitaliseringsmålet:

- Uppkopplingsmöjligheterna i verksamhetslokalerna 
motsvarar de behov som finns (målvärde 2021 är 100 %)

- Tillgång till minst 1 digital enhet per elev från förskoleklass 
till gymnasiet (målvärde 2021 är 90 %)

https://vansbro.se/barn-och-utbildning/grundskola/ikt-i-skolan.html
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Resultat av granskningen

Mål och strategi (forts)
Utifrån målet har fokus inom skolan varit att tillgodose tillgång till 
digitala enheter där ett aktivt arbete pågår med målet en digital 
enhet per elev från förskoleklass till gymnasiet. Måluppfyllelsen i 
årsredovisning 2020 visar att målet är delvis uppfyllt, Från åk 6 
till åk 9 finns en enhet per elev men i övriga delar av grundskolan 
finns i snitt en enhet på två elever. 

Enligt tidigare granskning som gjorts av revisorerna avseende 
måluppfyllelse i skolan framkom att digitaliseringen i skolan har 
påbörjats i kommunen men intervjupersoner menade då att 
tillgången på datorer och digitala enheter är alldeles för liten. Det 
konstaterades därtill att det på vissa enheter varit svårt att få 
tillgång till digitala hjälpmedel för elever som behöver det som 
särskilt stöd i undervisningen. 

I intervjuer beskrivs att målet att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter inte har konkretiserats genom några uppdrag till 
verksamheten eller tilldelning av resurser för utvecklingsarbetet. 
Intervjupersoner anger att det är svårt att få resurser internt för 
utvecklingsprojekt vilket ofta leder till att initiativ stoppas då ingen 
har möjlighet att ta de initiala kostnaderna. 

En ansökan har gjorts till Skolverket för att få medel till att göra 
en nulägesanalys för att identifiera behov och kunna utveckla 
arbetet vidare. Främst kopplat till att de nationella proven ska 
genomföras digitalt på några års sikt (planerat genomförande 
2023 är skjutet på grund av EU-dom Shrems-ll angående 
personuppgiftshantering). Detta innebär att det finns behov både 
av nya tekniska lösningar för att kunna genomföra digitala 
nationella prov men även kompetensutvecklingsinsatser. 

Det andra målet för digitalisering avser uppkopplingsmöjligheter i 
verksamhetslokaler som ska möta det behov som finns. Målet 
har inte följts upp ännu då det för första gången mäts i samband 
med årsredovisning 2021. I årsredovisning 2020 finns inget 
målvärde men i texten framgår att det har skett en positiv 
utveckling av uppkopplingsmöjligheterna. 

Av årsredovisningen 2020 framgår även att flera av de digitala 
stödsystemen som används inte lever upp till kraven, utan är 
svårarbetade och bidrar till merarbete istället för stöd. Det 
behöver också ske en utveckling av de system som används för 
planering och dokumentation av elevers resultat. 
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Resultat av granskningen
Organisation och kompetens
Det har inte etablerats någon organisation för att driva ett 
sammanhållet arbete med verksamhetsutveckling med hjälp 
av IT och digitalisering. Arbetet uppges i intervjuer ske utifrån 
de resurser som finns vilka i stora delar upplevs bristfälliga 
och arbetet sker därför i nuläget varken systematiskt eller 
med en röd tråd. 

Intervjupersoner menar att förvaltningsområdena inte har 
kraften och resurserna för att på egen hand klara av 
utvecklingsarbetet. Därtill skulle en samordning och 
gemensamma utvecklingsprojekt kunna ge bättre resultat då 
de drivs mer systematiskt och effektivt. 

Representanter från IT-avdelningen deltar i regionala 
digitaliseringsprojekt men upplever svårigheter att ta vara på 
möjligheter och idéer då organisation internt saknas. Det 
finns därigenom ingenstans att landa frågor och idéer kring 
digitalisering. Det framkommer även att kunskapsnivån skiljer 
sig i hög grad och verksamheterna behöver olika mycket stöd 
från IT-avdelningen. IT-avdelningen är mycket ansträngd 
resursmässigt och har inte förutsättningar att delta i så hög 
grad i verksamheternas digitaliseringsprojekt. I IT-
avdelningens uppdrag ingår service och support samt stöd i 
verksamhetens digitala processer men med nuvarande 
bemanning behöver resurserna allokeras till en driftssäker IT-
miljö och fokus behöver därför vara på IT-infrastruktur.

I intervjuer beskrivs att det saknas supportorganisation som 
möjliggör ett strategiskt digitaliseringsarbete. De begränsade 
resurserna upplevs dels inom IT-avdelningen dels inom 
förvaltningsområdena.

På gymnasieskolan finns en IT-tekniker anställd men ingen 
IKT-pedagog. Inom grundskolan finns en IKT-pedagog och 
inom vuxenutbildningen finns medel för utveckling av 
metodstöd och för att stödja digital vuxenutbildning. Detta är 
finansierat med hjälp av projektpengar eller statsbidrag. 

I intervjuer framkommer att det tidigare funnits flera IKT-
pedagoger som gemensamt kunde arbeta med 
verksamhetsutveckling med digitala verktyg. Det finns en oro i 
verksamheten att ytterligare prioriteringar ska ske utifrån det 
besparingsarbete som pågår som riskerar att ytterligare 
påverka förutsättningarna till utvecklingsarbete utifrån den 
nationella strategin för digitalisering inom skolväsendet. 

Personalförändringar tenderar att leda till att kunskap går 
förlorad då det är personberoende vem som driver 
utvecklingsarbetet och tar ansvar för digitala arbetssätt inom 
förvaltningsområdena. De tekniska tjänsterna eller 
utrustningen landar i förekommande fall hos IT-avdelningen 
som inte har tillräcklig verksamhetskunskap inom den 
verksamhet där produkten eller tjänsten är tänkt att nyttjas. 
Exempel ges på pedagogiska verktyg inom skolan eller 
insatser inom stöd och omsorg. 
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Resultat av granskningen
Organisation och kompetens (forts)
Inom förvaltningsområde utbildning, kultur och fritid försöker man 
tillgodose kompetensbehov genom att även inkludera 
utbildningstjänster vid upphandling eller införande av nya tjänster 
eller system. Även IKT-pedagog och IT-tekniker tillhandahåller  
utbildningsinsatser till medarbetare och elever. I intervjuer 
framhålls dock att kompetensnivån är mycket skiftande och att 
det finns ytterligare behov av utbildning för medarbetarna inom 
utbildning, kultur och fritid men även för mer strategiska 
funktioner för att kommunen ska kunna vara en strategisk ledare 
av digitaliseringsarbetet. 

Arbetet utifrån den nationella strategin för digitalisering inom 
skolväsendet skulle enligt intervjupersoner kunna få mer fäste 
och större effekt om det fanns kompetens och resurser anställda 
i förvaltningsområdet. Då kunde de vara mer självgående med 
IT-tekniker, utvecklare mm för att driva de förbättringsåtgärder 
som de ser behov av. 

Uppföljning
Vi har efterfrågat kvalitetsuppföljning för förskola och grundskola 
men granskningen har inte tagit del av dokumentation för detta 
och kan därför inte avgöra på vilka sätt digitalisering är ett 
område som löpande följs upp.

I intervjuer beskrivs att den uppföljning som sker är kopplad till 
de strategiska målen och indikatorerna. Därav sker en 
uppföljning i samband med delårsrapport och årsbokslut. 

I övrigt beskrivs intresset för digitalisering som lågt och 
förvaltningsområdeschef har inget uppdrag att återrapportera hur 
de bedriver arbetet med digitalisering. 
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Bedömning

Revisionsfråga Bedömning

Finns en ändamålsenlig organisation för 
kommunens digitaliseringsarbete?

Vår bedömning är att det inte finns en ändamålsenlig organisation för 
kommunens digitaliseringsarbete. Det saknas tillgängliga resurser som kan driva 
och samordna digitaliseringsarbetet på övergripande nivå. 

Den tjänst som finns tillgänglig inom förvaltningsområde utbildning för att driva 
utveckling i enlighet med den nationella strategin finansieras av statliga medel 
vilket kan riskera att organisationen är sårbar och alltför personberoende. 

Finns en planering för implementering av 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet och 
ingår denna i interna styrdokument?

Vår bedömning är att det sker ett arbete utifrån strategin och att det till viss del 
ingår i interna styrdokument. I strategisk plan finns mål avseende tillgång till 
digitala enheter vilket ligger i linje med den nationella strategins mål för likvärdig 
tillgång och användning. 

Det saknas däremot dokumenterade strategier och planer för 
digitaliseringsarbetet både på kommunövergripande nivå samt specifikt för hur 
förvaltningsområde utbildning ska säkerställa att den nationella strategin 
implementeras i verksamheten. 
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Bedömning
Revisionsfråga Bedömning

Finns det tillgång till teknisk support och 
teknisk infrastruktur som stödjer 
implementeringen av strategin?

Vår bedömning är att det saknas tillräckliga resurser för att säkerställa tillgång till 
teknisk support i den utsträckning som är nödvändig för att driva ett strategiskt 
digitaliseringsarbete. Både på kommunens IT-avdelning och inom förvaltningsområde 
utbildning, kultur och fritid saknas personella resurser och kompetens. 

Vår bedömning är att det inte fullt ut finns teknisk infrastruktur som stödjer 
implementeringen av strategin då målet om tillgång till enheter för elever inte har 
nåtts. Tillgång till bredband är begränsad i kommunen vilket skulle kunna utgöra en 
risk för en likvärdig tillgång och användning för elever som bor i områden som inte har 
de tekniska förutsättningar att ta del av undervisning eller digitala lärmiljöer om behov 
uppstår. 

Har kommunen identifierat 
fortbildningsbehov hos personalen och 
finns en plan för genomförande av 
insatser?

Vår bedömning är att kommunen till viss del har identifierat fortbildningsbehov och har 
erbjudit vissa insatser genom intern personal samt externa leverantörer. Det finns 
dock ingen dokumenterad plan för insatser och de sker i nuläget inte strukturerat 
utifrån ett kartlagt behov. De insatser som har erbjudits har inte följts upp. 

Följer kommunstyrelsen upp 
digitaliseringsarbetet i det systematiska 
kvalitetsarbetet inom skolan?

Revisionsfrågan kan ej besvaras då granskningen inte erhållit efterfrågat material 
kring uppföljning av det systematiskt kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. 

Det sker till viss del en uppföljning genom mål och indikatorer i samband med delår 
och årsbokslut. 
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Slutsats
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
inte säkerställer att det finns ändamålsenlig implementering av den nationella 
digitaliseringsstrategin samt kommunens interna styrdokument och rutiner.

Vi ser det som positivt att det finns mål och indikatorer som leder mot den nationella 
strategins mål för likvärdig tillgång och användning. Det saknas däremot en strategi för 
hur kommunen på kort och lång sikt ska arbeta för att nå samtliga de mål som finns i 
den nationella strategin. 

Ett flertal viktiga komponenter saknas i nuläget, bland annat att kommunen och 
förvaltningsområdet ska vara en strategisk ledare för digitaliseringsarbetet samt att 
kartlägga behov av resurser och kompetens för kunna bedriva ett strategiskt 
digitaliseringsarbete. 
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Rekommendationer

Datum som ovan

KPMG

Jenny Thörn Johan Malm

kommunal revisor Kommunal revisor

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Utarbeta en lokal digitaliseringsstrategi utifrån intentionerna i den 
nationella strategin

— Ta fram en handlingsplan över åtgärder det finns behov av på kort sikt

— Kartlägga kompetens- och fortbildningsbehov inom digitalisering

— Säkerställa att resurser finns så att ett strategiskt digitaliseringsarbete 
kan genomföras och kommunen uppfyller de krav som finns i läroplan, 
kursplaner och bidrar till den nationella strategins måluppfyllelse



Document Classification: KPMG Public

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

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

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 
Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 
thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia



 

Protokoll Sida 1 (31) 

2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 146 Ärende KS 2021-00910 

Yttrande angående granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande som svar på revisorernas 

granskning av årsredovisning 2020: 

 

Det stämmer att kommunens mål avseende god ekonomisk hushållning inte 

inbegriper den kommunala koncernen. Koncernmål för god ekonomisk 

hushållning kommer att finnas med i strategisk plan för 2022-2024.  

 

Kommunen har under en tid arbetat med att få med ett koncernperspektiv i 

årsredovisningen. I 2020 års årsredovisning finns exempelvis i flera delar av 

förvaltningsberättelsen text och analys som rör koncernen. Vilket är en 

förbättring från 2019 års bokslut. 

 

Inför bokslutet tog kommunen fram en mall för kommunens 

koncernintressen där organisationerna ska ha med vissa delar i antingen sina 

egna årsredovisningar eller komplettera med text som kommunen kan 

använda till sin årsredovisning. Detta för att analys och resonemang kring 

god ekonomisk hushållning ska kunna göras i kommunens ekonomiska 

rapporter utifrån ett koncernperspektiv. 

 

Regelbundna träffar hålls med Dala vatten och avfall AB, där 

koncerngemensamma frågor diskuteras som till exempel teknikbolagens 

investeringsplaner och deras framtida lånebehov. 

 

Kommunen arbetar även med en investeringsplan för hela koncernen. Syftet 

är att få vetskapen om den framtida investeringsvolym och hur det kan 

komma att påverka kommunens ekonomi och låneutrymme. 

 

I 2020 års bokslut finns även en tabell med i avsnittet ”översikt över 

verksamhetens utveckling” som visar koncernnyckeltal. Även det en 

förbättring sedan 2019 års årsredovisning.  

 

Koncernnyckeltal på personalområdet saknas dock, vilket är ett 

utvecklingsområde. Även där är en mall framtagen som kommunens 

koncernintressen ska svara på till boksluten. Inom samarbetet för DVAAB 

använder bolaget en mall för alla ägarkommuner. 
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Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunen har tagit steg när det gäller koncernperspektivet i den 

ekonomiska styrningen men det är ett utvecklingsarbete som kommer att 

fortsätta. 

Ärendet 

Revisorerna har överlämnat en granskningsrapport över årsredovisningen för 

2020 för yttrande. 

 

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten 

av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela 

den kommunala koncernen, det vill säga kommunen och dess kommunala 

koncernföretag gemensamt. Revisionen bedömer att målen för god 

ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 

kommunkoncernen som helhet. 

 

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med 

redovisning av åtgärder baserat på den synpunkt som lämnas i rapporten 

senast 2021-09-30. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande som svar på revisorernas 

granskning av årsredovisning 2020: 

 

Det stämmer att kommunens mål avseende god ekonomisk hushållning inte 

inbegriper den kommunala koncernen. Koncernmål för god ekonomisk 

hushållning kommer att finnas med i strategisk plan för 2022-2024.  

 

Kommunen har under en tid arbetat med att få med ett koncernperspektiv i 

årsredovisningen. I 2020 års årsredovisning finns exempelvis i flera delar av 

förvaltningsberättelsen text och analys som rör koncernen. Vilket är en 

förbättring från 2019 års bokslut. 

 

Inför bokslutet tog kommunen fram en mall för kommunens 

koncernintressen där organisationerna ska ha med vissa delar i antingen sina 

egna årsredovisningar eller komplettera med text som kommunen kan 

använda till sin årsredovisning. Detta för att analys och resonemang kring 

god ekonomisk hushållning ska kunna göras i kommunens ekonomiska 

rapporter utifrån ett koncernperspektiv. 

 



 

Protokoll Sida 3 (31) 

2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Regelbundna träffar hålls med Dala vatten och avfall AB, där 

koncerngemensamma frågor diskuteras som till exempel teknikbolagens 

investeringsplaner och deras framtida lånebehov. 

 

Kommunen arbetar även med en investeringsplan för hela koncernen. Syftet 

är att få vetskapen om den framtida investeringsvolym och hur det kan 

komma att påverka kommunens ekonomi och låneutrymme. 

 

I 2020 års bokslut finns även en tabell med i avsnittet ”översikt över 

verksamhetens utveckling” som visar koncernnyckeltal. Även det en 

förbättring sedan 2019 års årsredovisning.  

 

Koncernnyckeltal på personalområdet saknas dock, vilket är ett 

utvecklingsområde. Även där är en mall framtagen som kommunens 

koncernintressen ska svara på till boksluten. Inom samarbetet för DVAAB 

använder bolaget en mall för alla ägarkommuner. 

 

Kommunen har tagit steg när det gäller koncernperspektivet i den 

ekonomiska styrningen men det är ett utvecklingsarbete som kommer att 

fortsätta. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 107 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-23 

Kommunrevisionens granskning av Vansbro kommuns bokslut och 

årsredovisning per 2020-12-31 



Vansbro kommun   

Kommunrevisorerna     2021-05-10 

 

 

 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat 

bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Syftet med granskningen har 

varit att ge kommunrevisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Revisorerna har följande synpunkt på redovisningen: 

 Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till 

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

ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, 

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

bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har 

utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 

Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med 

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

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

För de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun 

 

 

Gösta Lindqvist    

Ordförande Vansbro kommuns revisorer   





Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31

Vansbro kommun
10 maj 2021
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

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

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed.

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 26,1 mnkr, vilket är ca 24,4 
mnkr högre än budget och 61,5 mnkr högre än samma period förra året. 
Resultatet påverkas av ökade skatteintäkter och bidrag med 7,9 mnkr 
och lägre nettokostnader med 15,5 mnkr jämfört med budget.

Styrelse och nämnder redovisar tillsammans ett överskott jämfört med 
budget med ca 7,4 mkr för 2020.  Socialt stöd och omsorg redovisar ett 
underskott med 12,1 mnkr jämför med budget.

Vår bedömning är att kommunen har klarat balanskravet. Tidigare års 
underskott är återställda i årets balanskravutredning. Årets 
balanskravsutredning innehåller justeringsposter som inte finns 
omnämnda i RKRs information om beräkning och redovisning av 
balanskravsresultatet.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

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

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen då ett av de fyra målen inte bedöms ha uppnåtts. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt
årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning då inget av de 
strategiska målen bedöms som uppfyllda.

Vansbro 2021-05-10

Margareta Sandberg

Auktoriserad revisor

Johan Malm

Kommunal yrkesrevisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

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

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

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

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 
(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut

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

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

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

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

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges i not 1 att redovisningen har skett i enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Den kommunala redovisningen regleras inte i kommunallagen.

Kommunen har beskrivit hur man ändrat redovisningsprincip beträffande anslutningsavgifter från stadsnät samt intäkter från samförläggning av 
nätet med externa företag från och med räkenskapsåret 2020.  

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

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

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 
KL 11 kap 13 §. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 26,1 mnkr. Vid 
avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0,1 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 26,0 mnkr.

I balanskravsutredningen avgår 3,5 mnkr av årets resultat för stadsnät. Vansbro kommun har valt att inte redovisa överskott och underskott för 
stadsnätsverksamheten i balanskravsresultatet. Denna typ av justeringar finns inte omnämnt som en justeringspost i RKRs information om 
beräkning och redovisning av balanskravsresultat.

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

I årets avstämning av balanskravsresultatet justeras tidigare års underskott med hänvisning till synnerliga skäl med totalt 6,4 mnkr. Av beloppet 
avser 4,9 mnkr justering av intäkter tidigare år för stadsnät på grund av byte av redovisningsprincip vilket vi bedömer vara korrekt. Ett belopp om 1,4 
mnkr återställs inte på grund av att man gjort bedömningen att IFO under 2020 haft extra kostnader och att man skulle tvingas minska på 
verksamhet kommande år om resultatet skulle behöva återställas. Denna typ av justering finns inte omnämnt i som en justeringspost i RKRs 
information om Beräkning och redovisning av balanskravsresultat.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt med ovanstående justeringar.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

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

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

I den av kommunfullmäktige fastställda Strategiska planen för år 2020-2022 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt strategiska mål som är indelade i 
fyra perspektiv.

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

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning 
har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen är låg och att måluppfyllelsegraden 
behöver förbättras.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

I den av fullmäktige fastställda Strategisk plan för 2020-2022 med 
Budget 2020 finns fyra finansiella mål som är avgörande för en ekonomi 
i balans.

Ett av de finansiella målen, ”Över en rullande femårsperiod ska 
kommunens överskott vara minst 1 procent av summan av 
skatteintäkter och utjämning” har i årsbokslutet ersatt målet 
”Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning”.

Kommunens bedömning är att kommunen delvis uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen då ett av de fyra målen inte bedöms ha uppnåtts. 

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har för 2020 fastställt strategiska mål som är 
indelade i tre perspektiv exklusive det finansiella perspektivet. 

• Medborgare och kunder

• Framtidstro och utveckling

• Medarbetare

Till de tre perspektiven har kommunen kopplat strategiska mål och 
indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen och det är kommun-
fullmäktige som fattar beslut om de övergripande fyra perspektiven och 
de strategiska målen. 

Totalt finns 22 nämndmål koppade till de strategiska målen redovisade i 
årsredovisningen. I delårsrapporten var antalet nämndmål 21.

I likhet med föregående år sker bedömningen av måluppfyllelsen genom 
en beskrivning och utvärdering av årets verksamhet. 

I den strategiska planen finns i inga målvärden fastställda som visar när 
man har uppnått ett mål eller inte. I beskrivningen av målen finns 
snarare en beskrivning av vad man vill uppnå och hur man ska arbeta 
för att nå målen.

Kommunstyrelsen sammanfattande bedömning i årsredovisningen sker 
genom att man markerat måluppfyllelsen för de strategiska målen och 
man konstaterar att resultatet enligt årsredovisningen inte uppnås fullt 
ut. Resultatutfallet måste förbättras och en effektivisering av 
verksamheten måste ske.  

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt års-
redovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning då inget av de 
strategiska målen bedöms vara uppfyllda.

Mål Måluppfyllelse
Över en rullande femårsperiod ska 
kommunens överskott vara minst 1 procent 
av summan av skatteintäkter och 
utjämning.

Utfallet för de senaste fem åren uppgår till 0,1 
%.                                                                   
Målet bedöms inte som uppnått.

Kommunen ska endast lånefinansiera 
stora och långsiktiga investeringar, det vill 
säga där det är rimligt att kostnaderna för 
investeringen ska bäras även av 
kommande generationer 

Upplåningen uppgår till 145 mkr. Skulden är 
oförändrad jämfört med årets början.                   
Målet bedöms som uppnått.

Soliditeten ska åtminstone bibehållas (inkl. 
pensionsförpliktelser) 

Soliditeten uppgår till 14 %.  Vid senaste 
årsbokslutet uppgick soliditeten till 9 %. 
Målet bedöms som uppnått.

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad 
budget

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


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

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

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

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		417.4		415.1		407.9		0.0		408.0

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

		Finansnetto 		-30.4 		-2.1 		2.1		0.0		0.8

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

		Extraordinära poster		-16.1 		0.0		0.0		0.0

		Årets resultat		-35.5 		4.1		-13.5 		-20.4 		3.7

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



		KONCERN

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

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

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



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

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

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

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

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

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

		Kommunfullmäktige		-0.4		-0.6		0.2				-0.4		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.9 		-3.0 		0.1				-2.9 		-3.5 

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

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

		- Samhällsbyggnad		-14.7 		-14.7 		0.0				-14.7 		-21.6 

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

		- Kollektivtrafiken		-3.7 		-4.1 		0.4				-3.7 		-3.3 

		- Markförvaltning		1.2		0.2		1.0				1.2

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

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-0.6 		0.6				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		7.7		-7.7 				0.0

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

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.4 		-9.4 		0.0		0.0		-9.4 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

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

		Revision		-0.6 		-0.6 		0.0		0.0		-0.6 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

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

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2																						Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

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

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

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

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

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

		Löpande verksamheten		-0.5		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		60.1		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		15.7		8.9

		Periodens kassaflöde		75.3		-12.1

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

		Likvida medel vid periodens slut		117.5		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				75.3		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

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

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

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

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

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

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

Den största minskningen av intäkterna i jämförelse med föregående år är minskade bidrag med 30,7 mnkr och hyresintäkter med 8,6 mnkr. 
Bland intäkterna ökar årets anslutningsavgifter för stadsnät med 4 mnkr. Bidrag för sjuklönekostnader uppgår till  4,7 mkr och bidrag för 
merkostnader på grund av pandemin uppgår till ca 7,3 mnkr. Försäljningsmedel har minskat under året och är relaterat till pandemin. 

Personalkostnaderna har ökat med 15,2 mnkr och en bidragande orsak till ökningen är övertagande av verksamhet från VDUF under 2020. 
Köp av huvudverksamhet har i år minskat med 19,5 mnkr och beror på att man nu bedriver verksamheten som tidigare låg i VDUF i egen 
regi. Kostnader för förbrukningsmaterial etc. har ökat under året på grund av pandemin. Konsultkostnader har minskat medan kostnader för 
inhyrd personal har ökat. Avskrivningarna är ca 1,8 mnkr lägre än föregående år på grund av att bioenergianläggningen ingick i underlaget för 
avskrivningar under 2019.  

Skatteintäkter har minskat med 5,0 mnkr jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 28,5 mnkr. Av årets 
intäkter utgör 12,8 mnkr extra bidrag från staten på grund av pandemin och 3,6 mnkr utgör bidrag för flyktingar.

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

Belopp i mnkr 2020 Budget 2020 2019
 Prognos 

2020-08-31

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

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

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

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

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

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

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

Årets resultat 26,1 1,7 -35,4 18,3

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


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

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

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

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

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

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

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



		KONCERN

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

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

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



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

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

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

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

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

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

		Kommunfullmäktige		-0.4		-0.6		0.2				-0.4		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.9 		-3.0 		0.1				-2.9 		-3.5 

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

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

		- Samhällsbyggnad		-14.7 		-14.7 		0.0				-14.7 		-21.6 

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

		- Kollektivtrafiken		-3.7 		-4.1 		0.4				-3.7 		-3.3 

		- Markförvaltning		1.2		0.2		1.0				1.2

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

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-0.6 		0.6				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		7.7		-7.7 				0.0

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

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.4 		-9.4 		0.0		0.0		-9.4 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

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

		Revision		-0.6 		-0.6 		0.0		0.0		-0.6 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

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

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2																						Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

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

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

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

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

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

		Löpande verksamheten		-0.5		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		60.1		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		15.7		8.9

		Periodens kassaflöde		75.3		-12.1

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

		Likvida medel vid periodens slut		117.5		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				75.3		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

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

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

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

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

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

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

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

Ökningen av intäkter avser ökade intäkter för taxor och avgifter med 3,3 mnkr, bidragsintäkter med 23,7 mnkr och samt minskade intäkter för 
försäljning av verksamhet med 1,9 mnkr.

Bland kostnaderna ökar kostnader för köp av verksamhet med ca 6,3 mnkr. Kostnader för lämnade bidrag är ca 11,1 mnkr lägre än budget 
och personalkostnader är 6,0 mnkr lägre än budget. Kostnader för förbrukningsmaterial etc. är ca 3 mnkr högre än budget och kostnader för 
transporter är 4,4 mnkr lägre än budget.

Skatteintäkterna är ca 9,4 mnkr lägre än budget och generella skatteintäkter och utjämning är 17,3  mnkr högre än budget. Avvikelsen 
påverkas av pandemin både vad gäller lägre skatteintäkter och generella bidrag. 

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

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

Kommunens ökade balansomslutning påverkas av ökat saldo för likvida medel tack vare det positiva resultatet. 
Årets investeringar uppgår till 16,7 mnkr och årets avskrivningar uppgår till 14, 0 mnkr.

Långfristiga skulder minskar med 30 mnkr och redovisas i stället som kortfristig skuld på grund av att skulden ska amorteras under 2021.
Kortfristiga skulder påverkas av en ökad skuld för förutbetalda skatteintäkter med 6,3 mnkr. I fjol redovisades en skuld för förlusttäckning 
avseende VDUF med 7,1 mnkr och Brandkåren Norra Dalarna med 2 mnkr I år uppgår dessa belopp till 0,2 mnkr och 0,3 mnkr.

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

2020-12-31 2019-12-31

Balansomslutning 515,4 479,3
Redovisat eget kapital 207,8 181,7
Ansvarsförbindelse 136,4 139,7
Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse 71,4 42,0
Redovisad soliditet 40% 38%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse 14% 9%

Anläggningstillgångar 323,7 324,6

Omsättningstillgångar 191,7 154,8
Avsättningar 32,8 29,9
Långfristiga skulder 152,3 179,2
Kortfristiga skulder 122,4 88,6
Balanslikviditet 157% 175%

Belopp i Mkr

Kommunen


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

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

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

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

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

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

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



		KONCERN

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

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

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



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

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

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

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

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		191.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		32.8		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		157%		175%		98%		106%

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

		Kommunfullmäktige		-0.3		-0.5		0.2				-0.3		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.5 		-2.9 		0.4				-2.5 		-3.5 

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

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

		- Samhällsbyggnad		-8.4 		-15.2 		6.8				-8.4 		-21.6 

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

		- Kollektivtrafiken		-3.0 		-4.1 		1.1				-3.0 		-3.3 

		- Markförvaltning		0.3		0.2		0.1				0.3

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

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-2.5 		2.5				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		-1.2 		1.2				0.0

		VDUF		-0.3 		-0.8 		0.5		-8.5 		8.2		-48.7 

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

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

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

		Revision		-0.5 		-0.6 		0.1		0.0		-0.5 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

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

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2						 																Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

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

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

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

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

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

		Löpande verksamheten		42.4		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		-14.3		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		5.0		8.9

		Periodens kassaflöde		33.1		-12.1

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

		Likvida medel vid periodens slut		150.6		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				33.1		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

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

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

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

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

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

Årets resultat i koncernen uppgår till 25,5 mnkr vilket är 59,8 mnkr högre än föregående år. Verksamhetens intäkter har minskat med 62,4 
mnkr medan kostnaderna har minskat med ca 53,1 mnkr jämfört med fg. år. Avskrivningarna har minskat med 0,7 mnkr.

De minskade intäkterna och kostnaderna beror främst på förändringarna i kommunens verksamhet men även på att VDUF inte längre ingår i 
den sammanställda redovisningen utan i stället ingår kommunens verksamhet. 

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

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.9 Notupplysningar

Enligt RKRs rekommendationer framgår vilka uppgifter som ska framgå i not. RKR har under 2020 tagit fram ett utkast till Idéskrift för noter 
som ger exempel på hur noterna bör utformas. Denna är ännu inte antagen som ett slutligt dokument av RKR. 

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

Sammanställning kassaflödesanalys 2020-12-31
Löpande verksamheten 42,4
Investeringsverksamheten -14,3
Finaniseringsverksamheten 5,0
Periodens kassaflöde 33,1
Likvida medel vid årets början 117,5
Likvida medel vid periodens slut 150,6


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

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

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

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

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

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

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



		KONCERN

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

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

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



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

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

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

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

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

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

		Kommunfullmäktige		-0.4		-0.6		0.2				-0.4		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.9 		-3.0 		0.1				-2.9 		-3.5 

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

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

		- Samhällsbyggnad		-14.7 		-14.7 		0.0				-14.7 		-21.6 

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

		- Kollektivtrafiken		-3.7 		-4.1 		0.4				-3.7 		-3.3 

		- Markförvaltning		1.2		0.2		1.0				1.2

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

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-0.6 		0.6				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		7.7		-7.7 				0.0

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

		Brandkåren Norra Dalarna		-9.4 		-9.4 		0.0		0.0		-9.4 

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

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

		Revision		-0.6 		-0.6 		0.0		0.0		-0.6 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

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

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2																						Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

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

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

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

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

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

		Löpande verksamheten		42.4		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		-14.3		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		5.0		8.9

		Periodens kassaflöde		33.1		-12.1

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

		Likvida medel vid periodens slut		150.6		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				33.1		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

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

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

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

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

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

2.10 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Driftredovisning per nämnd (mkr) Utfall 2020 Budget 2020
Avvikelse 
utfall - budget

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

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


2020-12-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

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

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

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		440.8		432.9		417.4		442.7		407.9

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

		Finansnetto 		-1.4 		-2.4 		-30.4 		-1.5 		2.1

		Resultat efter finansiell poster		26.1		1.7		-19.3 		18.3		-13.5 

		Extraordinära poster		0.0		0.0		-16.1 		0.0		0.0

		Årets resultat		26.1		1.7		-35.4 		18.3		-13.5 

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



		KONCERN

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

		Verksamhetens nettokostnader		-420.5 		-407.5 

		Skatteintäkter och statsbidrag		407.9		408.0

		Finansnetto 		0.4		-1.3 

		Skatt  		-0.1 		-0.6 

		Årets resultat		-12.3 		-1.4 		0.0

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



		Balansräkningen

		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

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

		Balansomslutning		515.4		479.3		811.3		782.8

		Redovisat eget kapital		207.8		181.7		236.7		249.0

		Ansvarsförbindelse		136.4		139.7		150.0		157.3

		Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse		71.4		42.0		86.7		91.7

		Redovisad soliditet		40%		38%		29%		32%

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

		Anläggningstillgångar		323.7		324.6		679.6		650.8

		Omsättningstillgångar		171.7		154.8		131.7		132.0

		Avsättningar		2,107.0		29.9		29.7		29.1

		Långfristiga skulder		152.3		179.2		410.7		380.6

		Kortfristiga skulder		122.4		88.6		134.1		124.2

		Balanslikviditet		140%		175%		98%		106%

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

		Kommunfullmäktige		-0.3		-0.5		0.2				-0.3		-0.4

		Kommunstyrelsen								-23.5 		23.5

		- Kommunstyrelsen		-2.5 		-2.9 		0.4				-2.5 		-3.5 

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

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

		- Samhällsbyggnad		-8.4 		-15.2 		6.8				-8.4 		-21.6 

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

		- Kollektivtrafiken		-3.0 		-4.1 		1.1				-3.0 		-3.3 

		- Markförvaltning		0.3		0.2		0.1				0.3

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

		- Tillkommunstyrelsens förfogande		0.0		-2.5 		2.5				0.0		0.0

		- Anpassningskrav		0.0		-1.2 		1.2				0.0

		VDUF		-0.3 		-0.8 		0.5		-8.5 		8.2		-48.7 

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

		Jävsnämnd		-0.1 		-0.1 		0.0		0.0		-0.1 		-0.1 

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

		Revision		-0.5 		-0.6 		0.1		0.0		-0.5 		-0.5 

		Valnämnden		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1 

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

		Balanskravsutredning		2019																						Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2						 																Årets resultat enligt resultaträkningen		-35.5

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

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1																						Årets resultat efter balanskravsjusteringar		-35.5

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

		Balanskravsresultat		9.1																						Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0.0

																										Balanskravsresultat		-35.5

																										Synnerliga skäl att ej återställa		16.1

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

		Löpande verksamheten		42.4		10.1																				Underskott från tidigare år		-9.4

		Investeringsverksamheten		-14.3		-31.2																				Underskott att återställ		-28.8

		Finaniseringsverksamheten		5.0		8.9

		Periodens kassaflöde		33.1		-12.1

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

		Likvida medel vid periodens slut		150.6		42.2																				Löpande verksamheten		70.3		37.7

				33.1		-12.1																				Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

																										Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

																										Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

																										Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

																										Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

																												31.9		-27.7

																																Mål 		Måluppfyllelse

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

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

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

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

																																Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		Kommunens nettokostnad har minskat med 5,7 % samtidigt som skatteintäkter, generella bidrag och utjämning har ökat med 5,9 %.
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2. Resultat av granskningen forts.
Även i år finns det negativa avvikelser i jämförelse med budget för vissa verksamheter. I jämförelse med den prognos som lämnades i 
samband med delårsbokslutet har den positiva avvikelsen blivit något lägre. Vi ser det dock som positivt att samtliga verksamheter utom 
Socialt stöd och omsorg redovisar positiva avvikelser mot budget.

Utbildning, kultur och fritid redovisar för perioden ett överskott jämfört med budget på 3,2 mnkr (-1,7 mnkr). Den positiva avvikelsen beror 
främst på ökade statsbidrag, men också på återhållsamhet i inköp av förbrukningsmaterial.  

Socialt stöd och omsorg redovisar för perioden ett underskott jämfört med budget på -12,1 mnkr (-22,8 mkr). Det största underskottet, ca 9,0 
mnkr har uppstått inom Individ- och familjeomsorgen på grund av fler externa placeringar samt ökat ekonomiskt bistånd. Inom äldreomsorgen 
redovisas ett överskott med 2,6 mnkr. Funktionshinderomsorgen redovisar ett underskott med -7,8 mnkr.  

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 6,8 mnkr (0,0 mnkr) jämfört med budget. Överskottet påverkas av ändrade redovisningsprinciper 
för anslutningsavgifter för fibernätet. Årets intäkt uppgår till 4,1 mnkr. Kostnader för vinterväghållning är 2,1 mnkr lägre än budgeterat.

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

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

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

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.11 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

I budget för 2020 uppgår årligt återkommande investeringsvolym till totalt 2,4 mnkr inom IT och infrastruktur. Utöver detta belopp finns 28,7 
mnkr som inte är fördelade på specifika projekt och som kan fördelas över perioden 2020-2022. Årets investeringar uppgår till 16,7 mnkr 
varav 1,1 mnkr utgör årliga investeringar inom IT och infrastruktur.

Uppställningen visar inte vilka projekt som är färdigställda och vilka projekt som avslutats under året. En beskrivning av större projekt finns 
med kommentarer till budget och utfall. Den finansiering som erhålls i form av bidrag söks i efterhand och bidragen redovisas vid utbetalning 
som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Under 2020 har ca 3,8 mnkr utbetalats i investeringsbidrag.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.12 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

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

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget förutom för Brandkåren Norra Dalarna där andelen som tas in i 
sammanställda redovisningen utgör 12,6 %.

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

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

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

 

 2021-05-25  

 

 

Sammanställning av enkät avseende Microsoft Teams vid 
fullmäktiges sammanträden 

 

Inledning 

Enkäten har skickats ut till 48 respondenter vilka bestått av ledamöter och ersättare i 

fullmäktige. Enkäten skickades ut 2021-05-14 och var möjlig att besvara från den 

tidpunkten till och med 2021-05-23. Totalt besvarades enkäten av tolv respondenter. 

Svarsfrekvensen uppgick därmed till cirka 25 procent. 

 

1. Hur upplever du Teams som program för att delta i fullmäktiges sammanträden 
(på en skala 1 - 5, där 1 är sämsta tänkbara och 5 är bästa tänkbara)? 

 

Svar: Genomsnittet är 3,83 med totalt 12 respondenter. 

 

2. Vilken typ av hårdvara använder du när du delta på Teams? 

 
 

3. På vilket sätt ansluter du till Teamsmöten? 

 
 

86 procent av de respondenter som svarat ”via app/programvara” har lämnat betyget 

4-5 på fråga 1. 

 



 

4. Har du tillräcklig kunskap om Teams för att kunna delta på fullmäktiges 
sammanträden? 

 
 

5. Skulle mer utbildning i Teams vara önskvärt (riktat till respondenter som svarat 
”Nej” på fråga 4.) 

 
 
 

6. Vad har du för internetuppkoppling då du ansluter till fullmäktiges möten på 
Teams? 

 
 

 

7. Använder du någon av följande kringutrustning när du deltar på fullmäktiges 
möten på distans? 

 

 



 

8. Hur upplever du fullmäktiges möten på Teams jämfört med traditionella fysiska 
möten? 

 
 

9. Om du har några övriga kommentarer är du välkommen att lämna dem här. 

 

Svar:  

”Ofta dålig ljudkvalitet” 

”Skulle vara praktiskt om alla punkter visades ifrån kommunen istället för bilder på deltagare.” 

”hur jag ansluter vet jag inte säkert men tror app. fråga ett en trea är en bedomning av mötet i 
sig. tekniskt har det svårt att nå upp till en tvåa” 

 
 

 



Från: Bryn-Jensen Helle <helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 13 augusti 2021 14:25 
Till: Vansbro Kommun 
Kopia: Val 
Ämne: Begäran om entledigande 
Bifogade filer: Överklagande av Länsstyrelsens beslut gällande ledamotersättare i 

kommunfullmäktige, Vansbro kommun(18365649).pdf; Tjänsteanteckning 
vid samtal(14694-2021-2).pdf 

 
Till fullmäktige 
 
Enligt överenskommelse mellan mig och Clary översänder jag hennes, som vi har kommit överens om, 
begäran om entledigande som ersättare för Kommunpartiet.  
 
Med vänlig hälsning 
  
Helle Bryn-Jensen 
Valansvarig jurist, Rättsenheten 
Länsstyrelsen Dalarna 
  
Telefon: 010-225 03 96 
Växel: 010-225 00 00 
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/dalarna 
 
 

mailto:helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
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2021-08-13Datum

Tjänsteanteckning vid samtalRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

I samtal med Clary framgår det att hon inte vill gå in som ersättare i fullmäktige för kommunpartiet. Jag 
förklarar att hon, i så fall, ska begära sig entledigad hos fullmäktige. Hon undrar hur hon ska göra det. 

Jag föreslår att jag kan skicka hennes överklagan vidare till fullmäktige om hon så önskar. 

Vi kommer överens om att jag skickar en kopia på hennes skrivelse och denna anteckning till fullmäktige i 
Vansbro så att de kan be om en ny sammanräkning. 

Detta ärende avslutas som en återkallelse av överklagan. 

14694-2021-2

Clary Ohlén

Helle Bryn-Jensen

Tjänsteanteckning

Handläggare

201

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2021-08-13 14:22



Falun

2021-07-30

Michael Sanneviken (C)

Avsägelse samt hemställan om att fullfölja 
förtroendeuppdraget för resterande mandatperiod 
Jag, Michael Sanneviken, sitter på två förtroendevalda poster i Vansbro kommun: som ersättare i 
fullmäktige och som ordförande i jävsnämnden. 


Då jag och min familj har flyttat från orten och skrivit oss i annan kommun, Falu kommun, så 
avsäger jag mig härmed min plats som ersättare i fullmäktige. 


Däremot så önskar jag fullfölja mitt uppdrag som jävsnämndens ordförande mandatperioden ut.


Vänligen, 

Michael Sanneviken 


Sida  av 1 1



BESLUT

Dnr:

1/1

2021-08-06

201-14200-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

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

Kommun: Vansbro
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Henrik Säljgård
Avgången ersättare: Michael Sanneviken

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

Vansbro

Ledamot Ersättare

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

1. Lovisa Berglund
2. Anders Karlsson
3. Margareta Lisspers
4. Henrik Säljgård *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

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

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen

Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti



BESLUT

Dnr:

1/1

2021-08-06

201-13891-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
5 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vansbro
Parti: Kommunpartiet - Vansbro
Ny ledamot: Bosse Engzell
Ny ersättare: Clary Ohlén
Avgången ledamot: Wahan Harutun

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

Vansbro

Ledamot Ersättare

Bosse Engzell *
Grazyna Björklund

1. Elsmari Harutun
2. Clary Ohlén *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

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

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen

Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti



BESLUT

Dnr:

1/1

2021-08-19

201-14814-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

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

Kommun: Vansbro
Parti: Kommunpartiet - Vansbro
Ny ersättare: Gösta Nordin
Avgången ersättare: Clary Ohlén

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

Vansbro

Ledamot Ersättare

Bosse Engzell
Grazyna Björklund

1. Elsmari Harutun
2. Gösta Nordin *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

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

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen

Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti



God och Nära vård i 
Dalarna

Inledning





Målbild
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärprimärvårdsreform, 
riksdagsbeslut nov 2020, träder i kraft 1 juli 2021

”Hälso- och sjukvården bör ställa om så att 

primärvården är navet i vården och samspelar 

med annan hälso- och sjukvård och med 

socialtjänsten. 

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården 

bör vara att patienten får en god, nära och 

samordnad vård som stärker hälsan. 

Målet bör också vara att patienten är delaktig 

utifrån sina förutsättningar och preferenser och att 

en effektivare användning av hälso- och 

sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.” 
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Nära vård ÖK 2021 mellan staten och SKR

− Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg med 
primärvårdens som bas. Det är därför av särskild vikt att framhålla det 
delade huvudmannaansvaret för primärvården mellan regioner och 
kommuner.  

− Nära vård är ”ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso-
och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner 
är central”

− Den nära vården behöver växa fram utifrån regionala och lokala behov och 
förutsättningar för att säkerställa att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt 
plats. 
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Bakgrund 
Bakgrund och uppdraget till Styrgrupp God och Nära vård



Välfärdsrådet 200311

Välfärdsrådet beslutade: 

att rekommendera Länsnätverket för förvaltningschefer att formera 
en gemensam ”Styrgrupp för god och nära vård” med 
representanter från kommun och region med uppdrag att arbeta fram 
ett förslag till plan för genomförande av strategin för god och 
nära vård i Dalarna. 
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Länsnätverket för förvaltningschefer 200612
Chefsnätverket beslutade om en Länsgemensam Styrgrupp god och nära vård (”Styrgrupp GNV”). 

• för kommunerna utse 

Anna Nurmilehto, Avesta, 

Pernilla Andersson, Ludvika  

Vakant - Marie Van Geffen Blomberg, Leksand – slutade våren 2021

• för regionen utse

Susanne Magnusson, Medicin, 

Charlotta Borelius, Primärvård

Jeanette Hjortsberg, Psykiatri – slutade våren 2021

Annika Olofsson, Projektledare GNV – började 2021-05-01

En Processledare anställs som stöd för styrgruppens arbete

Ewa Welén
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Styrgruppens huvuduppdrag - att formulera en länsgemensam 
strategi avseende omställningen mot en God och Nära vård i Dalarna 

Arbetet med framtagandet av strategin innefattar bland annat att:

➢Inhämta relevanta kunskapsunderlag som omvärldsbevakning av goda exempel, 

inventering och kartläggning av länets pågående arbeten samt analysera 

underlagen. 

➢Genomföra inspirations- och kunskapsdagar för tjänsteledning och politiska 

företrädare samt utifrån utfallet av dessa dagar analysera, dra slutsatser, 

sammanställa behov och utmaningar.

➢Koppla på kunskap om vad brukare/patienter samt deltagare i 

Ledarskapsprogrammet från länet tycker om omställningen.

➢Formulera förslag till en länsgemensam målbild (vision) samt tillse att strategin 

och målbilden innehåller en plan för fortsättning efter att styrgruppens arbete har 

upphört.
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5 län har formulerat gemensamma strategi-

och målbilder

• Närmare Kronobergaren

• Effektiv och nära vård Uppsala

• Program Nära vård Västmanland

• Visuell målbild Nära vård Östergötland

• Målbild för God och nära vård Västernorrland

11 län är på gång med detta arbete och 

beräknas vara klara under 2021, däribland 

Dalarna.

Strategi, Färdplan och Målbild



Vad har Styrgruppen arbetat med sen 
starten i oktober 2020

2021-09-14 Styrgrupp GNV 12

BLOCK 1

• Insatser
som pågår 
och som 
utvecklas

BLOCK 2

• Analys av 
omvärlden 
och Dalarna

BLOCK 3

• Framtiden
– Målbild 
och färdplan 
- strategin

• Inventerat och kartlagt pågående arbete i 

länet.

• Omvärldsspanat – hur har andra gjort – de 

goda exemplen.

• Deltagit i SKR:s ledarskapsutbildning

• Arrangerat en inspirationsdag för chefer och 

ledare den 12 feb 2021

• Arrangerat en arbetsdag för förtroendevalda 

politiker den 28 april 2021. 

• Sammanställt en delrapport med Målbild och 

Målområden som delgetts LCHNV 11 juni 

och VFR 26 aug 2021. 



Delrapport – om arbetet till Färdplan – länsgemensam strategi 

för God och Nära vård i Dalarna

Ett förslag till en gemensam målbild för Region Dalarna och länets 15 
kommuner lämnades till 

• Länsnätverket förvaltningschefer (LCHNV) 11 juni 

• Välfärdsrådet (VFR) 26 augusti.

Båda grupperingarna har godkänt delrapporten med tillägget att;

• En kommunikationsplan ska utarbetas

Arbetet går nu vidare med utvärdering, indikatorer och implementering. 

Även den fortsatta styrningen av arbetet kommer att belysas.
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Dalarnas målbild

Nära genom hela livet –
gemensamt tillsammans



Nära för mig
Nära för 

alla
Nära i hela 

Dalarna
Nära 

mellan oss
Nära till 
hälsa
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• Delaktig utifrån mina egna 
förmågor och behov 

• Blir bemött med respekt och 
tilltro

2021-09-14 God och Nära vård i Dalarna 16

Nära för mig



Nära för alla
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• En tillgänglig vård som är jämställd 
och jämlik - för barn och unga, för dig 
mitt i livet och för dig som är äldre.



Nära i hela Dalarna
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• Oavsett var du bor i länet ska du få 
tillgång till likvärdig, individanpassad 
vård och stöd

• Geografiskt eller via digitala 
lösningar



Nära mellan oss

2021-09-14 God och Nära vård i Dalarna 19

• Med tillit och prestigelöshet arbetar vi 
inom och mellan oss på ett 
gränsöverskridande och 
relationsskapande sätt.



Nära till hälsa
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• Hälsofrämjande och förebyggande 

insatser utifrån var jag befinner mig i 

mitt liv.



Framtida 
planeringsdatum

• Gemensam arbetsdag i höst, 25 oktober

• Slutrapport av strategi och målbild årsskiftet 21/22
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Kommunfullmäktige  2021-09-16  

Ordförande Uwe Weigel   

   

   

 

Vägledningsdebatt om kommunens framtida demokratiarbete 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 september 2021 kommer en 

vägledningsdebatt om kommunens framtida demokratiarbete att hållas. Vid 

vägledningsdebatten kommer nedanstående tre områden att behandlas och föreslagna 

frågor att debatteras. 

1. Kommunens demokratiarbete och Demokratiberedningens fortsatta 

uppdrag 

Demokratiberedningens uppdrag är enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i 

Vansbro kommun att: 

Samordna det övergripande demokratiarbetet, 

Bereda arbetsordningar och reglementen åt fullmäktige, 

Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs 

Verka för förbättrad integration och mångfald, 

Utveckla dialogen med medborgarna, 

Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället 

Debattfrågor: 

- Vilka av dessa frågor skall även fortsättningsvis ligga på demokratiberedningen, 

eller ska de behandlas på något annat sätt? 

- Finns det ytterligare uppdrag eller aspekter som kommunfullmäktige vill ha in i 

sitt demokratiarbete? 

2. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppföljning, återredovisning och 

rapportering till fullmäktige 

Enligt § 20 i Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun ska kommunstyrelsen 

två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige 

har lämnat till dem, i reglemente och genom finansbemyndigande. Kommunstyrelsen 

ska redogöra för hur uppdrag som delegerats till kommunstyrelsen fullgjorts. 

Redogörelsen görs i form av att kommunstyrelsens protokoll överlämnas till 

kommunfullmäktige. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av 

fullmäktige. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Debattfråga: 

- Finns det andra sätt än genom protokoll som redovisningen ska ske till 

fullmäktige och hur bör det ske i så fall? 

3. Översyn av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro 

kommun 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun finns att tillgå på kommunens 

webbplats, enligt följande länk: 

https://vansbro.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument-och-

regler.html 

Debattfråga: 

- Vad kan eller bör revideras vid en översyn av Arbetsordning för 

kommunfullmäktige i Vansbro kommun? 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
https://vansbro.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/styrande-dokument-och-regler.html
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Förslag Sida 1 (1) 

2021-09-16  

   

Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Anmälan om medborgarförslag om avfallskorgar 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Annki Plantin till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser att kommunen 

tillhandahåller avfallskorgar. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat 2021-04-25 

 
 



 



 

Förslag Sida 1 (1) 

2021-09-16  

   

Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Anmälan om medborgarförslag om avgift för 
sophantering 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Annki Plantin till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser avgift för sophantering för 

företag. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat 2021-06-24 
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2021-09-16  

   

Kommunfullmäktiges presidium   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Anmälan om medborgarförslag om fiber i Snöåområdet 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Johanna Lilja Frimodig till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avser tidigareläggning av 

installationen av fiber i Snöåområdet. 

Förslag 

Presidiets förslag: 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat 2021-07-27 

 
 



 

Protokoll Sida 1 (31) 

2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 135 Ärende KS 2021-00842 

Strategisk plan 2022-2024 (budget) 

Förslag till kommunfullmäktige 

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 2022 enligt följande: 

- Kommunfullmäktige 520 tkr 

- Kommunstyrelsen 3 000 tkr 

- Utbildning, kultur och fritid 132 679 tkr 

- Socialt stöd och omsorg 184 812 tkr 

- Samhällsbyggnad 11 746 tkr 

- Kommunkansli 36 727 tkr 

- Intern service 41 195 tkr 

- Kollektivtrafik 3 497 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 100 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 180 tkr 

- Jävsnämnden 90 tkr 

- Överförmyndare 1 326 tkr 

- Revisionen 609 tkr 

- Valnämnd 120 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

 

C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 

 

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2022 

 

E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2022-2024 får inte 

överstiga 200 mkr 

 



 

Protokoll Sida 2 (31) 

2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 

 

G. Borgensramar får uppgå till 

- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr 

- Vansbro Teknik AB 155 mkr (tidigare 135) 

- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr 

- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr 

- Inlandståget AB 500 tkr 

 

H. Borgensavgifter uppgår till 

För Stiftelsen Vansbrohem, Vansbro teknik AB, Dala vatten och avfall AB 

uppgår borgensavgiften till 0,2% av borgenssumma. 

 

För inlandståget AB uppgår borgensavgiften till 0,4% årligen av 

borgenssumman. 

 

I. I övrigt fastställs utarbetat förslag till Strategisk plan 

 

J. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till förvaltningen 

att genomföra de tekniska justeringar som behövs. 

Reservation 

Torsten Larsson (KD) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut 

till förmån för eget förslag. 

 

Nathalie Larsson Berglund (KD) reserverar sig skriftligt mot 

kommunstyrelsens beslut. 

Ärendet 

Föreligger förslag till Strategisk plan 2022–2024. 

 

Fördelningen av budget följer den tidigare indelningen i förvaltningen, 

fördelning av budget till ny förvaltningsorganisation sker genom en teknisk 

justering som ekonomichef ansvarar för. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 



 

Protokoll Sida 3 (31) 

2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

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 2022 enligt följande: 

- Kommunfullmäktige 520 tkr 

- Kommunstyrelsen 3 000 tkr 

- Utbildning, kultur och fritid 132 679 tkr 

- Socialt stöd och omsorg 184 812 tkr 

- Samhällsbyggnad 11 746 tkr 

- Kommunkansli 36 727 tkr 

- Intern service 41 195 tkr 

- Kollektivtrafik 3 497 tkr 

- Strategisk utveckling 1 000 tkr 

- Kommunstyrelsens medel till förfogande 6 100 tkr 

- Brandkåren i Norra Dalarna 9 180 tkr 

- Jävsnämnden 90 tkr 

- Överförmyndare 1 326 tkr 

- Revisionen 609 tkr 

- Valnämnd 120 tkr 

- Finansiering enligt fördelning i strategiska planen. 

 

C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 

 

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2022 

 

E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2022-2024 får inte 

överstiga 200 mkr 

 

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 

 

G. Borgensramar får uppgå till 

- Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr 

- Vansbro Teknik AB 155 mkr (tidigare 135) 

- Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr 

- Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr 

- Inlandståget AB 500 tkr 

 

H. Borgensavgifter uppgår till 
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2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

För Stiftelsen Vansbrohem, Vansbro teknik AB, Dala vatten och avfall AB 

uppgår borgensavgiften till 0,2% av borgenssumma. 

 

För inlandståget AB uppgår borgensavgiften till 0,4% årligen av 

borgenssumman. 

 

I. I övrigt fastställs utarbetat förslag till Strategisk plan 

 

J. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till förvaltningen 

att genomföra de tekniska justeringar som behövs. 

 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att reducera överskottsmålet 

med 1 % och fördela 2,3 miljoner kronor till Utbildning, kultur och fritid och 

2,3 miljoner kronor till Äldreomsorgen. 

 

Torsten Larsson (KD) yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Lars-Olov Liss (C), Nall Lars-Göran Andersson och Anneli Hultgren (C) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förlag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Torsten Larssons (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Torsten Larssons (KD) förslag. 

 

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Anneli Hultgren (C), Lars-Olov Liss (C), Stina Munters (C), John 

Säljgård (LPO), Monica Ericsson (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Karin 

Sjöberg (S) och Kurt-Lennart Karlsson (V). 

 

Nej röstar Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD) och Pär 

Skagerling (M). 

 

Med röstsiffrorna 8 ja och 3 nej finner ordföranden att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag. 
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2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 99 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Strategisk plan 2022-2024 

Strategisk plan bilagor 



 
     2021-09-14 

  RESERVATION 

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut 2021-09-14 angående förslag till strategisk 

plan för 2022—2024 avseende budget för 2022. 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag innebärande en utökning av budgeten för 2022 

med 2,3 Mkr för utbildning, kultur och fritid att gå till grundskolan samt med 2,3 Mkr för 

socialt stöd och omsorg att gå till äldreomsorgen. 

Vi föreslår att 2,3 Mkr går till grundskolan för en förstärkt elevhälsa och för ökat stöd till 

elever med särskilda behov. Enligt den senaste statistiken lägger Vansbro kommun betydligt 

mindre resurser på skolan än liknande kommuner och landsbygdskommuner, vilket framgår 

av strategisk plan sidan 18 och Vansbro kommun lägger även betydligt mindre resurser på 

grundskolan än vad som förväntas i statsbidragets utjämningssystem. En ökad satsning på 

grundskolan kan även betraktas som en förebyggande åtgärd. 

Vi föreslår även att 2,3 Mkr går till äldreomsorgen för en ökad grundbemanning på särskilda 

boenden, vilket bör vara till gagn för boenden samt leda till en bättre arbetsmiljö för 

personalen. 

Att istället utöka kommunstyrelsens medel till förfogande med 4,6 Mkr för att användas där 

behov uppstår menar vi är fel väg att gå. Dels bryter det mot principen (sidan 18 i strategiska 

planen) att kommunfullmäktige fördelar medlen till förvaltningsområden och dels innebär 

detta att verksamheterna inte kan planera för en utökning utan måste anpassa sina 

verksamheter till den budget som finns.  

 

Torsten Larsson  Nathalie Larsson Berglund 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-08-25 KS 2021-00842 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Strategisk plan innehållande budget och plan för perioden 2022- 2024 och 
investeringsplan 2023-2027  

Rekommendation till beslut 

A. Fastställer kommunens strategiska mål 

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

medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet 

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

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 
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B. Anslår driftbudget för 2022-2024 enligt följande: 

 

C. Fastställer investeringsplan enligt strategiska planen. 

D. Skattesatsen fastställs till 22:30 för 2022 

E. Kommunens långfristiga lån under perioden 2022-2024 får inte överstiga 200 

mkr 

F. Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr 

tkr 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Ram  
2023 

Ram  
2024 

Exklusive kapitalkostnader         

KOMMUNFULLMÄKTIGE -510 -520 -531 -541 

KOMMUNSTYRELSEN         

Kommunstyrelsen -2 942 -3 000 -3 060 -3 121 

Utbildning, kultur och fritid -127 279 -132 679 -132 879 -132 729 

Socialt stöd och omsorg -172 802 -184 812 -186 562 -188 462 

Samhällsbyggnad -11 452 -11 746 -11 681 -11 681 

Kommunkansli -36 277 -36 727 -36 427 -36 427 

Intern service -37 845 -41 195 -42 095 -42 795 

Kollektivtrafik -4 096 -3 497 -3 497 -3 497 

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0 

Vansbro stadsnät 0 0 0 0 

Strategisk utveckling -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

KS Förfogande -5 300 -1 500 -1 500 -1 500 

KOMMUNSTYRELSEN -398 993 -416 156 -418 701 -421 212 

BRAND -9 180 -9 180 -9 180 -9 180 

JÄVSNÄMND -88 -90 -92 -93 

ÖVERFÖRMYNDARE -1 300 -1 326 -1 353 -1 380 

REVISION -597 -609 -621 -634 

VALNÄMND 0 -120 0 0 

Summa -410 668 -428 001 -430 478 -433 040 

FINANSIERING         

Pensionskostnader -5 800 -5 800 -5 900 -6 000 

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -13 700 -13 900 -14 238 -15 507 

Löneökningar -9 939 -12 500 -18 800 -27 800 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -440 107 -460 201 -469 416 -482 347 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 450 765 470 974 476 694 492 631 

Finansiella kostnader och intäkter -1 620 -1 604 -1 577 -1 454 

Borgensavgift 571 571 571 571 

Ränta pensionsavsättning -715 -474 -667 -866 

ÅRETS RESULTAT 8 894 9 266 5 605 8 535 
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G. Borgensramar får uppgå till 

 - Stiftelsen Vansbrohem 123 mkr 

 - Vansbro Teknik AB 155 mkr (tidigare 135) 

 - Dala Vatten och Avfall AB 30 mkr 

 - Brandkåren Norra Dalarna 40 mkr 

 - Inlandståget AB 500 tkr 

 

H. Borgensavgifter uppgår till 

För Stiftelsen Vansbrohem, Vansbro teknik AB, Dala vatten och avfall AB uppgår 

borgensavgiften till 0,2% av borgenssumma.   

För inlandståget AB uppgår borgensavgiften till 0,4% årligen av borgenssumman. 

Í. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ekonomichef får i uppdrag att 

genomföra de tekniska justeringar som behövs.  

Ärendet 

Föreligger förslag till Strategisk plan 2022-2024, redovisas i bilaga.  

Fördelningen av budget följer den tidigare indelningen i förvaltningen, fördelning av 

budget till ny förvaltningsorganisation sker genom en teknisk justering som 

ekonomichef ansvarar för. 

Beslutsunderlag 

Strategisk plan 2022-2024 

Strategisk plan bilagor 

Beslutet expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Controllers Veronica Enström, Elin Israelsson, Marcus Kock  

Kvalificerad redovisningsekonomi Elenor Andersson 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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Strategisk plan är Vansbro kommuns övergripande dokument för styrning, planering, verkstäl-

lighet, uppföljning och ansvarsutkrävande. 

Utöver Strategisk plan har kommunfullmäktige antagit reglementen för kommunstyrelsen och 

nämnder. Kommunfullmäktige har även antagit reglemente för intern kontroll. Dessa utgör till-

sammans med Strategisk plan viktiga underlag för den samlade styrningen, ledningen och upp-

följningen av Vansbro kommuns uppdrag och ansvar. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksam-
heten  

Vansbro kommun beslutade om nuvarande styrmodell 2016. I samband med införandet av led-

ningsinformationssystemet 2018 gjordes några justeringar för att tydliggöra den röda tråden. 

Under 2021 påbörjades översyn av styrmodellen och ny styrmodell kommer beslutas innan 

2022. 

Den strategiska planen innehåller kommunens vision, strategiska mål som följer mandatperi-

oden, budget och plan för en treårsperiod, investeringsplan samt borgens- och låneramar. 

Den strategiska planen utarbetas under våren och tar sin utgångspunkt i resultatet från bokslutet 

föregående år. Kommunfullmäktige beslutar om den strategiska planen i september varje år, 

valår beslutar även nya kommunfullmäktige om planen i november. 

Utifrån den strategiska planen utarbetar kommunstyrelsen en nämndplan för de olika verksam-

heterna.  

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

ett år. 

Vid övergången mot tillitsbaserad styrning och ledning beskrivs grunduppdrag för verksamhet-

erna som mäts via kvalitetsfaktorer. Grunduppdraget kompletteras med utvecklingsmål. Detta 

kommer beskrivas tydligare i beskrivningen av styrmodellen.  

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ska besluta i ärenden av prin-

cipiellt intresse eller av större betydelse samt kontinuerligt följa upp kommunstyrelsens och 

nämndernas verksamhet. 

Det innebär att kommunfullmäktige ska besluta om vilka övergripande mål som gäller för kom-

munstyrelsens och nämndernas verksamheter och hur mycket dessa får kosta, samt kontrollera 

att nämnderna följer uppsatta mål. 

Kommunfullmäktige styr genom att fastställa några få övergripande mål, strategiska mål, som 

visar i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. 

Kommunfullmäktige kan även styra i enskilda frågor genom uppdrag som tydliggörs ge-

nom direktiv. 

För att kommunfullmäktiges strategiska mål ska bli styrande i praktiken måste de kunna följas 

upp. Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål redovisas i delårsrapport och årsredo-

visning. 

Kommunstyrelsens roll tydliggörs i kommunallagen (KL) kapitel 6. Där framgår bland annat föl-

jande: 
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- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägen-

heter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksam-

het. 

- Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk 

person, enskild individ, kommunala bolag och sådana kommunalförbund som kommunen är 

medlem i. 

- Styrelsen ska i årliga beslut pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

- Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. 

- Styrelsen ska hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställ-

ningar som behövs. 

- Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de ytt-

randen och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

- Ha hand om den ekonomiska förvaltningen. 

 

Enligt Vansbro kommuns organisation ansvarar kommunstyrelsen för all verksamhet förutom då 

kommunstyrelsen är i jäv med sig själv. Uppstår jäv hanteras dessa frågor istället av en 

jävsnämnd. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den politiska styrningen av verksamheten i vardagen. Kommun-

styrelsens uppdrag från kommunfullmäktige regleras i kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsens uppgift är att utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat, se 

till att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt.  

I början av mars, i samband med bokslutet, genomför kommunstyrelsen och kommunlednings-

gruppen bokslutsöverläggning med syfte att analysera mål och resultat för föregående år. I sam-

band med överläggningen startar även arbetet med nästa års strategiska plan och nämndplan. 

Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen i maj/juni. 

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

Kommunstyrelsen beslutar om nämndplan senast i oktober. 

Uppföljningar av verksamheten i form av månadsrapporter utarbetas per den sista mars och ok-

tober, prognos för helåret utarbetas per den sista april och augusti. Prognosen ska innehålla en 

ekonomisk uppföljning för året för drift- och investeringsbudget, uppföljning av viktiga mått för 

verksamheten samt en analys av eventuella avvikelser. Delårsrapporten avser januari till och 

med augusti och i delårsrapporten görs även uppföljning av målen. Årsredovisningen är en över-

sikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet det senaste året. Den 

redovisar både kommunens egen verksamhet och verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 

förbund och i stiftelseform. 

Omvärldsanalys  
Sammanfattning från SKRs (Sveriges kommuner och regioner) ekonomirapport, maj 2021. 

2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin. Vi 

lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet 

vård och omsorg, har varit och är fortfarande enorm. Trots detta gick 274 kommuner med eko-

nomiskt överskott 2020 och Vansbro kommuns överskott blev 26,1 mkr., bland annat tack vare 
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stora statliga bidrag. Utvecklade vaccin och vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde 

förutse för ett år sedan.  

 

Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack 

vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pan-

demin. Trots ekonomiskt överskott i kommunerna väntar stora utmaningar runt hörnet. För att 

klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och om-

ställning till nära vård nödvändigt. 

 

Samhällsekonomin 

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en åter-

hämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas 

allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att 

raset från 2020 hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare – 

skulle normalt sett beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pan-

demin försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när man be-

tänker de dramatiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.  

Redan i år, det andra pandemiåret, kommer alla vuxna i Sverige som så önskar kunna ges skyd-

dande vaccin. I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer olika typer av 

restriktioner att kunna mildras, vilket framförallt till hösten antas ge extra skjuts till konjunktu-

ren. Inte minst kommer utvecklingen att gynna de inhemska tjänstenäringar som dämpats mest 

av pandemi och restriktioner. Kampen mot pandemin är dock långt ifrån vunnen. Det kommer ta 

tid. Pandemin kan inte utrotas lokalt och troligen kommer mycket av det globala vaccinationsar-

betet att kvarstå 2022, speciellt i den fattigare delen av världen. Mycket talar för att Sverige, 

samt en rad utvecklade länder, når en bra bit på vägen under 2021. 

Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i 

hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som 

drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbe-

tade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer 

dock att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i 

arbetstid. Medelarbetstiden kommer i år att drivas upp av dels ett lägre nyttjande av systemet för 

korttidspermitteringar, dels genom sjunkande sjukfrånvaro.  

Det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Förutom 

mer arbete per sysselsatt i år och nästa år, antas krisen driva på en strukturomvandling. Det kom-

mer att vara en stor utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utbildning 

och omskolning, för att bryta trenden för framförallt utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de 

jobb som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk kon-

junkturuppgång beräknas i scenariot andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före 

pandemin. 

I den medelfristiga framskrivningen ebbar lågkonjunkturen ut först 2024. Trots den skarpa låg-

konjunkturen och mycket omfattande finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga finan-

serna starka. De stora underskotten i den offentliga sektorns finansiella sparande 2020 och 2021 

ändrar inte detta. Som andel av BNP var den svenska offentliga bruttoskulden 2019 betydligt 
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lägre än i många andra länder. Och utvecklingen under pandemin har inneburit en större skuld-

uppgång i omvärlden än i Sverige.  

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det viktigaste måttet på skatteunder-

lagstillväxten, den reala ökningstakten 2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska 

utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt att pris- och 

löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 2024 

 

Rekordresultat för kommuner och regioner – pandemikrisens effekt  

 

Överskottet i kommunsektorn blev nästan 55miljarder kronor år 2020, trots en extrem belastning 

på vissa verksamheter. Inom andra verksamheter har dock trycket varit mindre än normalt, 

såsom exempelvis viss hälso- och sjukvård, särskilt under första vågen av pandemin. Detsamma 

gäller dagverksamheter, förskola, kultur- och fritidsverksamheter och äldreomsorg i vissa kom-

muner. Sammantaget har detta påverkat kostnaderna som ökat långsammare än normalt. I kom-

munerna var nettokostnaderna till och med lägre i fasta priser 2020 än 2019. Att verksamheten 

inom kultur- och fritids-området minskat liksom nyttjandet av tandvård, har också inneburit 

stora intäktstapp. Även kollektivtrafiken som trots ett betydligt lägre resande tvingats hålla uppe 

turtätheten för att minska smittrisken har tappat intäkter i mångmiljardklassen under 2020. 

Sjukfrånvaron har varit betydligt högre än normalt bland anställda i kommuner och regioner. I 

kommunen uppgick den till 10,56 procent för år 2020 mot 8,09 året innan. Sjukfrånvaron över 

60 dagar minskade från 51,97 procent till 44,21 procent, det innebär då att korttidsfrånvaron har 

ökat under pandemin. Då staten har finansierat sjuklönekostnaderna för kommuner och regioner, 

helt under perioden april till juli och delvis under resten av året, har ersättningen blivit cirka 2 

miljarder högre än vikariekostnaden. Merkostnaderna för covid-19 har täckts av statliga bidrag 

och det generella statsbidraget har ökat väsentligt mer än den minskning av skatteintäkter som 

kommunerna och regionerna fått till följd av pandemin. Vilket även är en förklaring till Vansbro 

kommuns höga resultat.  

 

 

Även 2021 beräknas resultatet i kommuner och regioner bli relativt starkt, SKR räknar i Maj må-

nads ekonomirapporten med ett resultat på 24 miljarder kronor till följd av återhämtningen i eko-
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nomin och att de generella statsbidragen även 2021 ligger kvar på en relativt hög nivå. Bedöm-

ningen är dock omgärdad av en stor osäkerhet som är beroende av Corona smittan liksom vacci-

nationernas utveckling. 

Periodprognos för april för Vansbro kommun visar på ett överskott på ca 3 mkr för helåret, vil-

ket är 5,9 mkr sämre än budget. Kommunens förvaltningsområden lämnar då en negativ prognos 

på – 32 mkr där Utbildning kultur och fritid visar ett underskott på helåret med 11 mkr och Soci-

alt stöd och omsorg på 22,9 mkr.  

För utbildning kultur och fritid är 6,6 mkr kopplade till gymnasieverksamheten. Även ökad in-

terkommunal ersättning till andra kommuner både inom gymnasiet och på för- och grundskola. 

Migrationsverkets stängning av boende i Nås och Vansbro medför att de flesta asylsökande flyt-

tar till andra boenden och då minskar även kommunens intäkter. Detta medför att verksamhet-

erna (även inom andra förvaltningsområden) måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna.  

Underskottet inom Social stöd och omsorg beror på ökade kostnader inom äldreomsorgen som 

en följd av pandemin, ökade kostnader mot budget för funktionshindersomsorgen och att Indi-

vid- och familjeomsorgen prognosticerar ett underskott på 17,2 mkr. 2,2 mkr är merkostnader 

för inhyrd personal och resterande underskott beror på kostnader för köpta platser samt ekono-

miskt bistånd.  

 

Kommunens prognos förbättras dock av Finansieringen som visar ett överskott på helåret med 

21 mkr. Bättre prognos för skatteintäkter och utjämningssystemet. 10 mkr av överskottet beror 

på en redovisningsteknisk justering av investeringsprojektet Skyddsvall. Utan dessa poster hade 

kommunens prognosticerade resultat varit negativt.  

 

 

 

Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om 

vård som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, 

unga och vuxna som har haft mycket stora utmaningar. 

På sikt faller nivån på statsbidragen och den ekonomiska utmaning som noterats under många år 

blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin 

för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten 
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och den unika situationen. Det finns därför inget utrymme för kommuner och regioner att låsa 

fast sig på en kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen minskar. Det är nu snarare till-

fälle att genomföra åtgärder och satsningar som effektiviserar verksamheterna och håller tillbaka 

kostnadsökningarna på sikt. 

 

 

Kommunernas ekonomi 

Det har varit ett omtumlande 2020, som slutade i ett rekordhögt resultat för kommunerna på 

drygt 35 miljarder. Överskottet motsvarar 5,7 procent av skatter och generella statsbidrag. De 

samhällsekonomiska förutsättningarna såg svaga ut innan året bör jade. När pandemin slog till 

fick det genomgripande påverkan på många verksamheter och det var i princip omöjligt att gissa 

vilka ekonomiska konsekvenser detta sammantaget skulle få. En av effekterna var att många 

verksamheter fick stängas, såsom dagverksamhet, öppen förskola och kulturevenemang. I andra 

verksamheter, exempelvis förskola och äldreomsorg, minskade efterfrågan. Inom äldreomsorgen 

blev antalet nya brukare betydligt färre än vanligt och nyttjandet av förskola och fritidsverksam-

het minskade på grund av hög sjukfrånvaro bland barnen kombinerat med många föräldrars 

hemarbete. Den lägre omfattningen av verksamheten är en av flera förklaringar bakom de höga 

resultaten. Omsorgen drabbades samtidigt av stora merkostnader för att hantera pandemin, men 

dessa täcktes i hög grad av statsbidrag. Kommunerna kompenserades ytterligare när inte bara 

merkostnader för sjuklöner täcktes av statsbidrag, utan också hela sjuklönekostnaden mellan 

april och juli. 

Endast 16 kommuner hade ett negativt resultat 2020 enligt de preliminära boksluten. 244 kom-

muner hade ett resultat som översteg 2 procent av skatter och generella statsbidrag och i 107 

kommuner översteg resultatet 5 procent. Kommunernas kostnader ökade med 1,8 procent i lö-

pande priser under 2020. I fasta priser minskade kostnaderna med 0,4 procent. Siffrorna för 2020 

är dock rejält uppblåsta av merkostnader kopplade till pandemin samt högre sjuklönekostnader, 

vilka båda i stor utsträckning kompenserats för med statsbidrag. Tas dessa merkostnader bort 

landar kostnadsutvecklingen i fasta priser på minus 2,3 procent för 2020. Någon motsvarande 

nedgång har inte skett under 2000-talet. 

Den demografiska behovsökningen 2020 motsvarade en volymökning på 0,7 procent, vilket är 

den lägsta ökningen sedan 2013, och väsentligt lägre än budgeterat. Den svaga utvecklingen var 

såväl en direkt konsekvens av pandemin, med högre dödlighet bland äldre, som en indirekt kon-

sekvens genom lägre invandring. 

Coronapandemin har gjort 2020 till ett mycket speciellt år för äldreomsorgen. Trenden har länge 

varit att antalet personer inom särskilt boende minskar, vilket förstärktes ytterligare under 2020. 

Hemtjänsten har haft en omvänd trend, men även där minskade antalet brukare under 2020. 

 

Två år med stigande skatteunderlagstillväxt 

 

Skatteunderlagstillväxten 2020 ser ut att ha varit den lägsta på tio år. Det beror främst på att lö-

nesumman (inklusive permitteringslöner vid korttidsarbete) bara ökade med cirka 1 procent. Att 

inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning ökade mycket kraftigt kompenserade 
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delvis den svaga lönesumman, i hög grad till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att 

mildra effekterna av pandemin. 

 

 

 

 

 

SKR räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten innevarande år, framförallt tack 

vare den tilltagande ökningen av löneinkomsterna. Att inkomster från sjuk- och föräldrapenning 

börjar återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster i år blir lägre än 

2020 dämpar dock ökningen och skatteunderlagsprognosen stannar på drygt 3 procent 2021. 

Nästa år ger sysselsättningstillväxten ytterligare skjuts åt skatteunderlaget, som växer i linje med 

den historiska trenden. Därefter beräknas en i ett historiskt perspektiv måttlig ökning av skatte-

underlaget. 

 

Svag nominell skatteunderlagstillväxt – men inte real 

Under de senaste två konjunkturcyklerna (perioden 2001–2018) har skatteunderlagets faktiska 

och underliggande ökningstakt legat på ungefär fyra procent per år i genomsnitt. Enligt utfall för 

2019 och vår framskrivning kommer genomsnittet för perioden 2018–2024 att hamna betydligt 

lägre. 

Men under de båda senaste konjunkturcyklerna steg de priser och löner som påverkar kommu-

ners och regioners kostnader snabbare än vad de beräknas göra kommande år. Förra året var pri-

sökningen på kommunernas och regionernas kostnader bara en tredjedel av 2018 års prisupp-

gång. Och enligt vår beräkning blir den genomsnittliga pris- och löneökningstakten återhållsam 

även 2021–2024.  

Det betyder att det viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten, 2018–

2024 beräknas bli i paritet med den historiska. Låg nominell skatteunderlagstillväxt de kom-

mande åren beräknas därmed räcka till lika stora ökningar av skattefinansierad kommunal verk-

samhet som hittills under 2000-talet. Framskrivningen till 2024 inbegriper flera osäkerheter: dels 

rörande den potentiella utvecklingen, dels rörande den faktiska: kanske konvergerar ekonomin 

inte alls mot normalkonjunktur 2024. Likaså är den relativa utvecklingen mellan kommunsek-

torns och den övriga arbetsmarknaders löner oviss 
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Prognos för kommunerna  

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckl-

ing väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock 

huruvida det har byggts upp en verksamhetsskuld ,motsvarande den inom hälso- och sjukvården, 

och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov. Omställningen till hemundervis-

ning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande 

kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten. Stora, tillfälliga statsbi-

drag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad perso-

nal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat. Med reservation för pande-

mins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya 

statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste 

åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella stats-

bidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta 

kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent. 

 

Pandemiår nummer två – helt olikt det första klar 

I hög grad är prognoserna för 2021 starkt sammankopplade med skeendena från 2020 det första 

pandemiåret. Trots nedgångar i den ekonomiska aktiviteten 2020, som saknar motstycke i mo-

dern tid, återhämtades efterfrågan oerhört snabbt både i Sverige och globalt. Utvecklingen i olika 

regioner skiljde sig naturligtvis åt, men gemensamt framträder bilden av en snabb rekyl. Merpar-

ten av det stora tapp i produktion och inkomster som skedde under första halvan av 2020 hade på 

de flesta marknader återhämtats redan vid utgången av året. Efter detta ”V-formade” förlopp har 

sedan den stora frågan varit med vilken kraft som konjunkturen ska fortsätta att återhämta sig. 

Trots nya smittvågor under hösten 2020 och under början av detta år, liksom omfattande restrikt-

ioner, har den globala återhämtningen inte brutits. I någon mening har världen anpassat sig till, 

och lärt sig leva med pandemin i alla fall rent krasst ekonomiskt. De ekonomiskpolitiska stimu-

lanserna världen över har givetvis spelat en avgörande roll för återhämtningen hittills. Satsning-

arna har på flera håll varit oöverträffat stora, och många insatser sjösattes 2020 med ovanlig 

snabbhet. Att Kina så tidigt fick bukt med smittan var också väldigt avgörande för den starka 

återhämtningen för global handel och industri. 

Den naturliga prognosen vid djup lågkonjunktur, när det väl har vänt, är hög tillväxt. Och där är 

vi nu. Vaccinationerna utgör nu en allt större fram gång i kampen mot pandemin Scenariot för 

samhällsekonomin visar att produktion och inkomster i den svenska ekonomin 2021 och 2022 

växer snabbt – därmed blir det andra pandemiåret helt annorlunda än det första. Trots den beck-

svarta krisstämpeln för 2020 tycks nu ett tämligen kvickt tillfrisknande vänta för svensk eko-

nomi. En bestående försvagning av arbetsmarknaden bedöms dock ske, konjunkturuppgången 

till trots. Andelen arbetslösa efter krisen beräknas ligga klart högre än före densamma. 
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Organisation, vision och mål 

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunstyrelsen och nämnder är 

verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige. 

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Vansbro kommun en organisation där kommunstyrelsen även är 

nämnd för verksamheterna, det innebär att det bara finns den obligatoriska valnämnden och en 

jävsnämnd förutom kommunstyrelsen som ansvarar för alla verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen har fyra utskott: Leva och bo, Utbildning och arbete, Omsorg och kommun-

styrelsens arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 (KS 2016/716) att den nuvarande politiska organisat-

ionen bibehålls utan förändringar under mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsen uppläts 

att självt organisera sitt arbete i syfte att sammanföra ansvar och befogenhet. Kommunstyrelsen 

ska lägga sitt fokus på att utveckla och systematisera styrningen av kommunen i enlighet med 

den styrmodell som fastställts.  

Under 2020/2021 pågår översyn av förvaltningsorganisationen där bland annat tidigare fyra för-

valtningsområden kommer delas i fem olika sektorer. Förvaltningsorganisationen är i skrivande 

stund inte helt förändrad men kommer vara till årsskiftet 2021/2022. 

Vision 

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

nen. Visionen lyder: 

Vansbro kommun är en attraktiv kommun, där människor kan finna både arbets-

glädje och livskvalitet. 

 

Långsiktig inriktning 

I samband med utarbetande av ny översiktsplan ska även en utvecklingsplan utarbetas. 

Agenda 2030 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någon-

sin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fat-

tigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa 

klimatkrisen. 

I strategisk plan för 2022-2024 finns de globala målen till en egen del och ska följas upp i sam-

band med årsredovisningen varje år på samma sätt som kommunens kvalitet i korthet följs upp.  

Ett utvecklingsarbete för uppföljning av de globala målen kommer att ske under hösten 2021. 

Kommunens kvalitet i korthet 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som drivs av SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) och omfattar cirka 260 kommuner. De deltagande kommunerna tar årli-

gen fram resultat för att jämföra och utveckla styrningen och kvaliteten på den kommunala ser-

vicen. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål 

och resultat samt utveckla dialogen med medborgarna. Det är därför det är kommunfullmäktiges 

perspektiv som avspeglas i områdena och i de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén är att kunna 

jämföra sig med andra kommuner för att utveckla sin egen. 
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Vansbro kommun deltar fortsatt i det nationella projektet Kommunens kvalitet i korthet och re-

sultaten redovisas i samband med årsredovisningen varje år. 

Strategiska mål 2022-2024  

Kommunfullmäktiges strategiska mål är indelade i fyra olika områden i syfte att skapa balans i 

styrningen. 

För område Medborgare och kunder samt Framtidstro och utveckling är inriktningen kommu-

nens brukare, kunder och invånare. Kommunens service- och tjänsteutbud ska ha tillräcklig kva-

litet och effektivitet, den utvecklas genom delaktighet och inflytande där utvecklingen skapas i 

dialog med invånare och intressenter. 

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

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

nomi i balans. 

De strategiska målen mäts årligen och förväntas vara uppfyllda inom fyra år från 2019, dvs 

2022. 

Medborgare och kunder 

Strategiska målet är: 

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

nöjda med kommunens verksamhet 

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

Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges 

möjlighet att vara med och påverka.  

 

Framtidstro och utveckling 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun har en hållbar och positiv utveckling 

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

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

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

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

livsklimat. 

Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. 
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Medarbetare 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engage-

mang och arbetsglädje 

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

tare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De an-

ställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet. 

Det personalpolitiska handlingsprogrammet utgör grunden. 

 
Ekonomi - finansiella mål 

God ekonomisk hushållning 

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

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

kommunens ekonomi och verksamhet och skapas genom att verksamheten bedrivs med tillräcklig 

kvalitet och kostnadseffektivitet. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre per-

spektiv. De löpande intäkterna ska överstiga de löpande kostnaderna. Genom mål och riktlinjer 

för verksamheten ska man säkerställa att resurserna i verksamheten används kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt. För att uppnå god ekonomisk hushållning förutsätts ett långsiktigt tän-

kande. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslu-

tar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God 

ekonomisk hushållning innefattar även att ha beredskap för att möta framtida utmaningar i god 

tid inför förväntade förändringar och vidta nödvändiga åtgärder. 

 

Strategiska målet är (finansiellt mål): 

Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshö-

jande åtgärder.  
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Drift- och investeringsbudget  
Planeringsförutsättningar 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) beräknar kommunernas verksamhetskostnader både i 

löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verk-

samhetens volymförändring. Volymförändring utgörs av skillnaden mellan förändring i löpande 

pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan 

redovisas SKRs senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2020–2024.  

Tabell Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökningarna för an-

ställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Be-

dömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt 

SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna.  

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre 

utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymför-

ändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskatt-

ning av kvalitetsökningen. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår pro-

gnos för KPIF, dvs. konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekost-

nader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

Preliminärt PO-pålägg för 2022 

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riks-

dagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKR och fackföreningarna 

inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). 

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Arbetsgivaravgifterna 

och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad 

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

fler högavlönade i regionerna än i kommunerna. 

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner föreslås preliminärt justeras ner för kommuner från 

8,60 till 8,20 procent. Ändrade livslängdsantaganden gör att pensionskostnaden för den förmåns-

bestämda pensionen ökar i kommunerna. SKRs förslag blir då ett preliminärt PO på 39,75 pro-

cent för år 2020. En minskning med 0,4 procentenheter. 
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Löneökningar 

Arbetskraftsindex för kommunal verksamhet har använts för beräkning av löneökningar. Ök-

ningen de kommande åren förväntas ligga på 2,2 procent 2022, 1,9 procent 2022 och 3,1 procent 

2024. 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. Kommunens intäktsfinansierade verksamheter: Sotning, 

Spårsvetsutbildningen på Lärcentrum och Vansbro stadsnät kompenseras inte i budget för löne-

ökningarna utan förväntas hantera detta själva.  

Beräknade löneökningar per år redovisas i tabell:  

 

Befolkning 

Enligt SCBs befolkningsprognos från år 2020 kommer kommunens invånare minska kommande 

år.  

Åren 2015-2016 ökade befolkningen med 190 persern som en följd av ökad invandring. Åren 

2017-2020 minskade befolkningen med 83 personer. År 2020 var minskningen endast 4 perso-

ner. Den främsta orsaken till minskningen är det negativa födelseöverskottet på 128 personer.  

SCB:s prognos på antalet invånare och hur dessa är fördelade i olika åldersintervaller, är basen 

för skatteberäkningen och utjämningssystemets effekter för Vansbro. Inför denna planperiod har 

de årliga demografiförändringarna från SCBs prognos använts med nuvarande invånarantal som 

bas. Befolkningsminskningen förväntas vara hälften av SCBs befolkningsprognos och invåna-

rantalet förväntas sjunka linjärt under året. Det är befolkningsmängden den 1 november året in-

nan året som styr vilken kommun en individ betalar skatt i. I budgetantagandet uppgår antalet 

invånare den 1/11-21 till 6801. 

Ber löneökningar per år TOTALT (tkr) 2022 2023 2024

Löneöversyn 2021 7 331 7 331 7 331

Löneöversyn 2022 5 154 6 884 6 884

Löneöversyn 2023 4 562 6 095

Löneöversyn 2024 7 525

Summa 12 500 18 800 27 800
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Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 

En förhållandevis stark skatteunderlagstillväxt 2021–2024 gör att intäktsutvecklingen i kom-

munsektorn, trots en viss minskning av statsbidragen, ser god ut. De stora pandemirelaterade ge-

nerella statsbidragen under 2020 ersätts av generella statsbidrag på ungefär samma nivå 2021. 

2022 och 2023 görs nedtrappning på totalt drygt 8 miljarder kronor. Skatteintäkterna bedöms 

dock öka med 36 miljarder under dessa år, givet oförändrad skattesats. De stora riktade tillskot-

ten för att hantera merkostnader kopplade till pandemin inom omsorg och sjuklöner under 2020 

försvinner till största delen. Viss ersättning för sjuklönekostnader finns dock kvar, men minsk-

ningen motsvarar drygt 10 miljarder. Stora riktade tillskott inom äldreomsorgen, vuxenutbild-

ningen och skolan gör dock att minskningen av de riktade statsbidragen mellan 2020 och 2021 

inte blir så dramatisk, omkring 1,5 miljarder. 
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De stora ökningarna av verksamhetsintäkterna 2015 och 2016 hade med intäkter för flykting-

mottagandet att göra, främst mottagandet av ensamkommande barn och unga. Flyktingmottagan-

det spelade också roll för det stora tillskottet 2016, som fick namnet »flyktingmiljarderna« och 

som döptes om till »välfärdsmiljarderna« från 2017 . Minskningen av flyktingersättningar 2017 

motverkades av större riktade statsbidrag och större rea- och exploateringsintäkter. 

Verksamhetsintäkterna 2020 är ett resultat av såväl kraftigt ökade pandemirelaterade statsbidrag 

som av en minskning av andra verksamhetsintäkter, som taxor och hyror. I prognosen antas att 

dessa verksamhetintäkter ökar i förhållandevis snabb takt i och med att fler äldre antas behöva, 

och vilja, ta äldreomsorgens tjänster i anspråk, att öppna verksamheter och dagverksamheter åter 

öppnar samt att kultur- och fritidsverksamhet med mera startar upp. Ökningen antas dock bli 

successiv under perioden.  

 

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

kulär 21:23 använts.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget

2021 2021 2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter 288 496   288 583   301 356   310 279   317 548   327 143   

Inkomstutjämning 101 941   104 345   109 957   112 128   115 175   118 862   

Kostnadsutjämning 26 468     26 506     26 363     24 955     30 273     30 983     

Regleringspost 20 175     20 238     15 761     10 782     9 147        7 179        

LSS-utjämning 149           210           2 401        3 414        5 352        5 344        

Slutavräkning 2020 korrigering 1 732        

Slutavräkning 2021 2 393-        3 962        

Summa intäkter 434 836   445 576   455 838   461 557   477 494   489 511   

Fastighetsavgift 15 929     15 133     15 137     15 137     15 137     15 137     

Summa intäkter inkl fast avgift 450 765   460 709   470 975   476 694   492 631   504 648   

Skatteintäkter 286 103   294 277   301 356   310 279   317 548   327 143   

Generella statsbidrag och utjämning 164 662   166 432   169 618   166 416   175 084   177 505   

Enligt cirkulär 21:23 Maj 2021
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Fördelning av ekonomiska resurser 

Budgeten fördelas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen fördelat på förvaltningsom-

råde, Brandkåren i Norra Dalarna, jävsnämnd, överförmyndare, revisorer och valnämnd. Fördel-

ningen av budget inom förvaltningsområden ansvarar kommunstyrelsen för.  

 
 

 
Källa: Kolada 

Vid jämförelse med liknande kommuner samt en kommungrupp med landsbyggdskommuner ej 

nära större stad för verksamhetsåret 2020 framkommer att Vansbro har lägre kostnader för 

Utbildningsverksamheten. Äldreomsorgen är dyrare än för liknande kommuner men har lägre 

kostnader än Landsbygdskommuner ej nära större stad. Nettokostnaden för individ- och 

familjeomsorgen är högre för Vansbro än för de båda andra jämförbara kommungrupperna. 

Totalt sett har dock Vansbro lägst nettokostnader jämfört med totalen för de två 

jämförelsegrupperna.  

 

Resultatet per invånare är bättre i Vansbro än i övriga kommungrupper. Dock har kommunen 

historiskt sämre resultat.  

Resursfördelningsmodellen i Vansbro kommun baseras på senast antagen budgeten som sedan 

justeras med arbetskostnadsindex, samt kända och antagna politiska ambitioner. Ingen inflat-

ionsuppräkning görs utan kostnadsökningar äskas i budgetprocessen. Justeringar har därefter 

gjorts för respektive förvaltningsområde utifrån bland annat volym, dessa redovisas nedan. 
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Resultat kr / invånare 2018 2019 2020

Vansbro 1 984-       6 111-       3 843       

Liknande kommuner 1 009       815-          2 626       

Landsbyggdskommuner, ej 

nära större stad 227          342          2 199       

 

Verksamhetens 

nettokostnader kr / inv 2 020                 

Vansbro 60 776-               

Liknande kommuner 63 378-               

 Landsbyggdskommuner, ej 

nära större stad 68 723-               
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Driftbudget 2022-2024  

Med antagen investeringsvolym, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansnetto samt av-

skrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för perioden. 

Budget/ram för kommunfullmäktige, revision och de olika nämnderna har räknats upp för arvo-

den. 

Fördelningen av budget följer den tidigare indelningen i förvaltningen, fördelning av budget till 

ny förvaltningsorganisation sker genom en teknisk justering som ekonomichef ansvarar för. 

För 2023-2024 uppnås inte överskottsmål på 2 procent, en plan måste utarbetas under 2022 för 

att klara nivån. 
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tkr 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Ram  
2023 

Ram  
2024 

Exklusive kapitalkostnader         

KOMMUNFULLMÄKTIGE -510 -520 -531 -541 

KOMMUNSTYRELSEN         

Kommunstyrelsen -2 942 -3 000 -3 060 -3 121 

Utbildning, kultur och fritid -127 279 -132 679 -132 879 -132 729 

Socialt stöd och omsorg -172 802 -184 812 -186 562 -188 462 

Samhällsbyggnad -11 452 -11 746 -11 681 -11 681 

Kommunkansli -36 277 -36 727 -36 427 -36 427 

Intern service -37 845 -41 195 -42 095 -42 795 

Kollektivtrafik -4 096 -3 497 -3 497 -3 497 

Jord- och skogsbruksfastigheter 0 0 0 0 

Vansbro stadsnät 0 0 0 0 

Strategisk utveckling -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

KS Förfogande -5 300 -1 500 -1 500 -1 500 

KOMMUNSTYRELSEN -398 993 -416 156 -418 701 -421 212 

BRAND -9 180 -9 180 -9 180 -9 180 

JÄVSNÄMND -88 -90 -92 -93 

ÖVERFÖRMYNDARE -1 300 -1 326 -1 353 -1 380 

REVISION -597 -609 -621 -634 

VALNÄMND 0 -120 0 0 

Summa -410 668 -428 001 -430 478 -433 040 

FINANSIERING         

Pensionskostnader -5 800 -5 800 -5 900 -6 000 

Avskrivningar och investeringsbidrag (netto) -13 700 -13 900 -14 238 -15 507 

Löneökningar -9 939 -12 500 -18 800 -27 800 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -440 107 -460 201 -469 416 -482 347 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 450 765 470 974 476 694 492 631 

Finansiella kostnader och intäkter -1 620 -1 604 -1 577 -1 454 

Borgensavgift 571 571 571 571 

Ränta pensionsavsättning -715 -474 -667 -866 

ÅRETS RESULTAT 8 894 9 266 5 605 8 535 
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Nedan beskrivs de justeringar som är genomförda i budget 2022 och plan 2023-2024. 

Utbildning, kultur och fritid 

 

 

Inför 2021 konstaterades att gymnasieskolans budget var underfinansierad med 4,8 mkr, orsaken 

var en föreslagen budgetjustering med hänsyn till demografin (elevgruppen minskade) och miss-

bedömning av antal elever i gymnasiesärskola. Det konstaterades även ökade kostnader för inter-

kommunala ersättningar för elever som studerar i andra kommuner och färre elever från andra 

kommuner som studerar i Vansbro.  En utökning med 4,8 mkr krävs för att klara beräknade kost-

nader för 2022.  

Volymförändringarna som följer är beräknad på en budget inklusive de tidigare nämnda 4,8 mkr.  

Kostnaden för gymnasiesärskolan beräknas bli lägre kommande år detta beror på att färre elever 

finns i verksamheten än tidigare år.  

Kostnaden för IKE (interkommunal ersättning) beräknas öka då fler elever läser på andra orter. 

Elevkullarna förväntas öka tom år 2025 och kostnaderna kommer då att öka då fler elever (till 

antalet) väljer att läsa program i andra kommuner än tidigare.  

Grundvux är Lärcentrums grundutbildning för vuxna och kostnaden kommer att öka då antalet 

inskrivna har ökat och resursbehovet blivit större.   

När gymnasieskolans elevkullar ökar så stiger också kostnaden för läromedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tkr) 2022 2023 2024 

Volymförändring gymnasieskola innan 2021 4 800 4 800 4 800 

Volymförändring gymnasiesärskola -1 600 -2 600 -2 600 

Volymförändring IKE 1 800 2 950 2 650 

Volymförändring grundvux 300 300 300 

Läromedel gymnasieskola 100 150 300 

Total utbildning, kultur och fritid 5 400 5 600 5 450 
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Socialt stöd och omsorg 

 

Volymförändringar inom hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvård beror på ett ökat 

antal invånare i åldersgrupperna 65-79 och 80+. Förhoppningen är att volymförändringen för 

särskilt boende kommer gå att hantera inom hemtjänsten och därför är kostnadsökningen räknad 

lägre än den hade varit om ytterligare platser på särskilt boende krävts. 

Volymförändringar inom LSS beror på fler ärenden under 2021 än beräknat, samt en förväntad 

ökning under de kommande åren. Volymförändringar inom LSS påverkar utjämningssystemet, 

och en viss uppräkning av utjämningen är gjord på finansiering. LSS-utjämningen släpar dock 

med två år. 

Volymförändringar inom IFO beror på en högre ärendemängd, speciellt under hösten 2021. Den 

ökade ärendemängden har sedan dess fortlöpt och förhoppningen är att denna höjda föreslagna 

budget skulle kunna hållas. 

Under om- och tillbyggnad av särskilt boende på Bäckaskog beräknas en administrativ tjänst be-

hövas för att samordna arbetet och inte belasta verksamheten ytterligare. Den tjänsten förväntas 

behövas under hela perioden. 

 

Avtalet med privat utförare för Säbo Bergheden går ut 220331. I dagsläget är inget avtal klart 

med ny extern utförare. Budget har beräknats med att extern utförare fortsätter och räknats upp 

med omsorgsprisindex. Under 2021 minskade platser på särskilt boende med 6 till totalt 100 

platser i kommunen, vilket gör att budgetbehovet kan sänkas från 2022 och framåt. Ytterligare 4 

platser beräknas inte användas under 2021 och 2022, varför budgetbehovet där är sänkt ytterli-

gare. I samband med detta minskade nattpersonalen med en personal per natt. Ytterligare ett 

nattskift beräknas kunna sparas in från och med 2023 men är beroende av åtgärder i lokalerna på 

Söderåsen. 

Utökning av verksamheten behövs med 335 tkr 2022 vid införande av träffpunkt/trygghetsbostad 

i Dala-Järna och Nås. 

(tkr) 2022 2023 2024 

Volymförändring hemtjänst 1 000 1 900 3 000 

Volymförändring särskilt boende (hemtjänst) 1 000 1 850 2 900 

Volymförändring hälso- och sjukvård 350 650 1 000 

Volymförändringar LSS 3 000 3 100 3 100 

Volymförändringar IFO under 2020 och tidigare 10 500 9 500 8 500 

Ökad administration under ombyggnation 450 450 450 

Uppräkning OPI för entreprenaddrift Äppelbo 300 600 900 

Minskning platser särskilt boende -3 950 -2 450 -2 450 

Minskning nattpersonal särskilt boende -1 200 -2 400 -2 400 

Träffpunkt/trygghetsbostad 350 350 450 

Åtgärdsplan – sammanslagning hemtjänsten D-J/Nås – korrigering 210 210 210 

Total Socialt stöd och omsorg 12 010 13 760 15 660 
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Vid hopslagningen av hemtjänsten Dala-Järna och Nås till Dala-Järna så var en kostnadsökning 

för hemtjänstverksamheten beskriven i åtgärdsbeskrivningen. Denna justering genomfördes inte 

för 2021 vilket gör att den behöver genomföras från 2022. 

 

Samhällsbyggnad 

 

När redovisningsprincipen för Vansbro stadsnät ändrades till en särredovisning och självfinan-

siering försvann den intäktskällan för Samhällsbyggnad, varför den budgeten behöver återföras 

till de andra verksamheterna inom sektorn. 

Sotningen budgeteras öka självfinansieringsgraden ytterligare. 

 

Kommunkansli 

 

Inför 2021 ökades budgeten för bemanningsfunktionen med 1,2 mkr för nya tjänster, denna ut-

ökning minskas med 300 tkr från och med 2023. 

I samband med att Näringslivssamverkans verksamhet flyttas till kommunen beslutades om en 

ökning av budget med 200 tkr från och med 2022. 

Ökade kostnader för personalsystemet kompenserades till viss del inför 2021, ökningen med yt-

terligare 200 tkr krävs för 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

(tkr) 2022 2023 2024 

Intäktsbortfall stadsnät självfinansierat 359 359 359 

Självfinansiering sotning -65 -130 -130 

Total Samhällsbyggnad 294 229 229 

 

(tkr) 2022 2023 2024 

Förändring av tjänster bemanning 0 -300 -300 

Utökning av näringslivsverksamhet enligt plan 200 200 200 

Ökade kostnader verksamhetssystem personal 200 200 200 

Ökade kostnader IT 50 50 50 

Total Kommunkansli 450 150 150 
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Intern service 

 

440 tkr krävs för hyror på Solgärdet och Legoland, avtalet för dessa lokaler löper ut 2023. 

Omlokaliseringen av hemtjänsten till nya lokaler i Dala-Järna innebär ökad hyra på grund av 

ombyggnation med 350 tkr. 

Byggnationen av det nya särskilda boendet beräknas resultera i tillfälliga merkostnader för vakt-

mästeri och lokalvård på 250 tkr/år under 2022, med en minskning framåt 2024.  

 

Permanent ökning av driftkostnader börjar ge effekt 2022 och når full effekt på 300 tkr/år från 

och med 2024. 

Den nya förskoleavdelningen i Vansbro beräknas behöva 400 tkr på årsbasis till vaktmästeri, lo-

kalvård, kost och driftkostnader från och med 2022. 

Vid utträdet ur Söderåsens äldreboende beräknas intäktsbortfallet leda till behov av ökad budget 

under vakansen med 500 tkr 2023 och 1 000 tkr 2024. 

 

Korttidsvistelse LSS – en ny typ av verksamhet som kommunen har i egen regi, kostnaden avser 

lokalhyra.  

 

Budgeten för el/vatten/värme har varit oförändrad i flera och behöver justeras för att möta den 

årliga inflationen och den volymökning som har skett.  

Utökning av underhållsmedel med 1,5 mkr per år behövs för att möta det underhållsbehov som 

kommunens fastigheter har. 

 

 

 

 

 

 

(tkr) 2022 2023 2024 

Trygghetsboenden 450 450 450 

Hemtjänstlokal, ökad kostnad 350 350 350 

Nytt särskilt boende, tillfälliga kostnader 250 250 200 

Nytt särskilt boende, driftkostnader 50 250 300 

Ny förskoleavdelning Vansbro 400 400 400 

Minskade intäkter Söderåsen 0 500 1 000 

Korttidsvistelse LSS 150 150 150 

El/vatten/värme 200 400 600 

Underhållsmedel 1 500 1 500 1 500 

Total Intern service 3 350 4 250 4 950 
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Förslag 

Förvaltningen har tagit fram ett antal förslag för politiskt övervägande. Förslagen prioriteras av 

förvaltningen enligt nedan: 

Prioritet 1 - Ökning av personaltäthet särskilt boende, 3,8 mkr/år 

Under de senaste åren har personaltätheten minskat på de särskilda boenden som bedrivs i kom-

munen. För att kunna bibehålla kompetent personal och minska sjukskrivning skulle personaltät-

heten behöva öka till en högre nivå. För att nå den nivå som efterfrågas med 0,60–0,78 årsarbe-

tare per vårdplats beroende på vårdbehov, skulle 3800 tkr behövas per år.  

Prioritet 2 - Administrativ hjälp till äldreomsorgen, 450 tkr/år 

Enhetschefer har under en längre tid haft en hög administrativ börda inom särskilt boende. En 

mer långsiktig plan kommer tas fram för hur det administrativa arbetet ska fördelas under det 

kommande året. Under tiden föreslås en utökning med en administrativ tjänst inom äldreomsor-

gen övergripande som sektorchef kan fördela ut där behovet ligger. 

Prioritet 3 - Kompetenshöjande insatser för digitalisering, 200 tkr. 

 

Nya krav från skolverket skulle behöva mötas upp med utbildningsinsatser för lärarna. Beräknas 

kosta 200 tkr under 2022 och därefter bör nivån kunna hållas på hög nivå inom ordinarie verk-

samhet.  

Sammanställning förslag 

 

Strategisk utveckling 

För 2022-2024 avsätts 1 000 tkr per år. Medel för strategisk utveckling syftar till utvecklingsin-

satser som ligger utanför ordinarie verksamhet men som har bäring på Vansbro kommuns strate-

giska mål. Det kan handla till exempel om medfinansiering av egna eller andras projekt och akti-

viteter. Medlen ska inte användas för löpande verksamhet. 

Avskrivningar 

Avskrivningsutrymmet utgör en inriktning för investeringsutrymmet, detta eftersom avskriv-

ningar och räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgår det en påverkande faktor 

på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökade investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader 

minskar övriga budgetutrymmet för verksamhet. Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade 

avskrivningar och kapitalkostnader men samtidigt ge minskade verksamhets-/driftskostnader. 

Avskrivningar uppgår inte i planen till 17 mkr något år men om investeringsnivån ska kunna 

nyttjas krävs att avskrivningsutrymmet ökas kommande år. 

Avskrivningar har beräknats på föreslagen investeringsplan. 

Förslag, (tkr) 2022 2023 2024 

Socialt stöd och omsorg       

Prio 1 - Ökning av personaltäthet särskilt boende 3 800 3 800 3 800 

Prio 2 - Administrativ hjälp till äldreomsorgen 450 450 450 

Utbildning, kultur och fritid       

Prio 3 - Kompetenshöjande insatser för digitalisering 200 0 0 

Total 4 450 4 250 4 250 
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Investeringsplan 

Under hösten 2021 fortsätter arbetet med kommunens investeringsbehov, investeringsplanen i 

denna strategiska plan bygger på tidigare investeringsplan. 

 

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att investeringar får uppgå till högst 17 mkr per år i 

genomsnitt över en 5-årsperiod, vilket innebär en investeringsram på 85 mkr. Under 2021 togs 

dock beslut att utökade periodens investeringsram med 2 mkr till 87 mkr för att möjliggöra in-

köpa av strategisk fastighet.  

 

Utöver detta har kommunfullmäktige beslutat om ytterligare tre investeringsprojekt. Dessa kom-

mer att vara självfinansierade då intäkterna kommer att täcka både drift- och kapitalkostnaderna, 

ingår dessa inte i den av kommunfullmäktige beslutade ramen.  

Uppdatering av IT-miljön måste genomföras vart 5:e år för att bibehålla och uppdatera miljön. 

För år 2022 finns inga ofördelade investeringsmedel. I bilaga framgår investeringsplan för de två 

kommande fem-årsperioderna.  

För att klara kommunens investeringsbehov krävs ett utökat utrymme för avskrivningar på sikt. 

Skattesats 

Skattesatsen för planperioden 2022-2024 är beräknad till 22:30. En skattekrona i Vansbro kom-

mun motsvarar drygt 13,5 Mkr. 

Skattefinansierade investeringar tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Summa

Infrastruktur, skydd, fsth.underhåll 

och projekteringar
1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 

IT-investeringar 350 350 350 350 350 350 

Akuta vsh.investeringar 300 300 300 300 300 300 

Invallning Vansbro 4 500 8 100 

Bredbandsutbyggnad 8 400 6 600 

Projektering äldreboende 3 000 

Brandskyddsåtgärder 

Medborgarhuset
2 900 

Uppdatering av IT-miljön och 

utbyggnad av IT-infrastrukturen
1 000 

Särskilt boende Bäckaskog 21 000 32 800 

Ärendehanteringssystem 600 

Inköp strategisk fastighet 2 000 

KFs EJ FÖRDELADE 

INVESTERINGSMEDEL

SUMMA 20 000 25 000 35 200 4 400 2 400 87 000 

Intäktsfinansierade investeringar

Bredbandsutbyggnad 26 738 

Ambulansstation 15 000 

Yta för padelhall 1 200 
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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 2020-12-31: 114 mkr) 

Vansbro Teknik AB 155 mkr  (varav utnyttjad borgen 2020-12-31: 152 mkr) 

Dala Vatten och Avfall AB  30 mkr   (varav utnyttjad borgen 2020-12-31: 6,8 mkr) 

Inlandståget AB  500 tkr   (varav utnyttjad borgen 2020-12-31 475 tkr) 

Beslut om förändringar av borgensramar lyfts till kommunfullmäktige. 

Enligt finanspolicyn (KS 2012/339) ska kommunfullmäktige besluta om ramar för den långfris-

tiga upplåningen, omsättning av lån under året samt, föra att säkerställa det kortfristiga likvidi-

tetsbehovet, om nivån på kreditlöfte (checkräkningskredit). 

Vansbro kommun har vid utgången av år 2020 långfristiga lån i banker/kreditinstitut på 115 mkr 

(koncern 388 Mkr).  

Kommunens sammanlagda långfristiga lån under perioden 2022-2023 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 kommu-

nens resultatutjämningsreserv får hanteras. Enligt regelverket ska beslut om resultatutjämnings-

reserv fattas i samband med budget och vara en del av Strategisk plan.  

Balanskravsresultat 

Kommunen hade vid ingången av 2020 ett ackumulerat underskott på 28,8 mkr att återställa. 

2020 års resultat uppgick till +26,1 mkr och balanskravsresultatet uppgick till 22,5 mkr. Balans-

kravsresultatet är det resultat som kommunen får använda för att återställa ackumulerade under-

skott och beräknas: Kommunens resultat – Årets reavinster – Årets överskott från Vansbro stads-

nät. 

Kommunen åberopade även synnerliga skäl att inte återställa resterande 6,4 mkr.  

För 1,5 mkr hänvisas till situationen på IFO-området och att neddragning av kommunal verk-

samhet, för att återställa det ackumulerade underskottet, kan göra att kommunen behöver dra ner 

på verksamheter som långsiktigt kan bidra till att sänka kostnaderna inom IFO-området.  

 

Övriga 4,9 mkr kommer från ändrade redovisningsregler för hur anslutningsavgifter redovisas 

för Vansbro stadsnät. Regeländringen kommer att medföra att resultatet för Vansbro stadsnät 

varierar över tid. Anslutningsavgifterna har tidigare intäktsförts över de tjugo år som anlägg-

ningen skrivs av, men måste nu intäktsföras i sin helhet det år som anslutningen görs. 



27 

 

 

 

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

ningsprincipen kommer intäkterna att variera mycket, medan kostnaderna däremot sträcker sig 

över hela nyttjandeperioden. År med många anslutningar ger ett plusresultat medan år med färre 

anslutningar kan ge minusresultat.  

För att Vansbro stadsnäts varierande resultat inte ska påverka kommunens budget, då stadsnätet 

inte ska skattefinansieras, följer kommunen upp resultatet för Vansbro stadsnät över tid. För un-

derskott i kommunen som beror på stadsnätet kan det därför finnas synnerliga skäl att inte åter-

ställa resultatet. På motsvarande sätt kommer plusresultat som kommer från Vansbro stadsnät 

inte att användas för att återställa underskott.  

 

 

Om tidigare anslutningsavgifter hade intäktsförts enligt den nya principen och Vansbro stadsnäts 

resultat räknats bort från resultatet för åren till och med 2019 hade kommunens samlade under-

skott varit 4,9 mkr mindre. Därför åberopade kommunen synnerliga skäl att inte återställa 4,9 

mkr som kommer från Vansbro stadsnät i 2020 års bokslut.  

Vid ingången av år 2021 hade kommunen inget ackumulerat underskott att återställa. 

 

 



                      

 

  KS 2021-00842 

  

Bilagor till strategisk plan 

Indikatorer 

 

Medborgare och kunder 

Strategiska målet är: 

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

nöjda med kommunens verksamhet 

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

Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges 

möjlighet att vara med och påverka.  

Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat resultat  
2022 

Förväntat resultat 
2023 

Låg brottslighet1 515 (2020) BRÅ o SCB, ingår i 
Agenda 2030 

Delår/helår < 700 < 700 

Låg arbetslöshet 3,4 % (2020-
12) 

Af (öppet arbetslösa) Delår/helår < 3 % < 3 % 

Andel ungdomar som är eta-
blerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 1 år efter full-
följd gymnasieutbildning, 
hemkommun 

78% (2019) Kolada/SCB Helår >Rikssnittet >Rikssnittet 

Andel elever på SFI som klarat 
minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare. 

48% (2019) Kolada/SCB Helår >Rikssnittet >Rikssnittet 

Beräknat meritvärde åk 9 228 (2020, 
förväntat 225) 

Skolverket/Salsa 
tabell 

Helår Högre än modell-
beräknat värde 

> Högre än mo-
dellberäknat 
värde 

Behörighet till gymnasiet hem-
kommun 

93 % 2(2020) /Kolada mått 

N15428 

Helår ≥85 % ≥85 % 

Andel elever med examen från 
gymnasiet inom 3 år exkl IM  

75% (2020 

 

skolverket  Helår 80% 80% 

Andel 3behöriga lärare (grund-
skola och gymnasiet) 

55% (2020)  helår skolverket 

 

helår >2021 >2022  

Brukarnöjdhet äldreomsorg – 
särskilt boende 

93% (2020) Kolada Helår ≥90% ≥90% 

                                                 

 

 

 

1 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 
2 Behörighet till nationellt program  
3 Andel med lärarlegitimation mätdatum förslag 15/10 (SCB) 
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Brukarnöjdhet äldreomsorg – 
hemtjänst 

99% (2020) Kolada Helår ≥90% ≥90% 

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt - helhets-
syn4 

100% (2020) Kolada – U30452 Helår ≥90%  ≥90% 

Gott bemötande vid kontakt 
med kommunen 

77% (2020) Servicemätning Helår >2021 >2022 

 

 

Framtidstro och utveckling 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun har en hållbar och positiv utveckling 

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

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

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

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

livsklimat. 

Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. 

 

Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat  
resultat 2022 

Förväntat  
resultat 2023 

Tillgång till internetanslutning 
med minst hastighet 100 
Mbit/s5 

50,1% (2020) PTS, ingår i 
Agenda 2030 

Delår/helår ≥ 75 % ≥ 80 % 

Antal föreningar som erhåller 
föreningsbidrag 

45 (2020) Egen mätning Delår/helår ≥2020 ≥2021 

Gym- och simhallsbersök, to-
talt antal besök 

6749  
(1/8 20-31/7-21)  

Egen mätning Helår   Totalt 22000 be-
sök simhall/gym 

Totalt 22000 be-
sök simhall/gym 

 

  
Aktiva låntagare i kommunala 
bibliotek, antal/1 000 inv6 

249 (2020; riks-
snitt 239) 

Kolada/Egen 
mätning 

Delår/Helår ≥fg år ≥fg år 

                                                 

 

 

 

4 Nytt mått – måste mätas några år ytterligare för att se kvaliteten på måttet.  
5 Enligt Bredbandsstrategin - hushåll och företag som är anslutna eller har möjlighet till anslutning (i direkt närhet 

till). 
6 Nationell statistik redovisas med 6 månaders eftersläpning 
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 Antal besök på fritidsgård, an-
tal snitt/kväll 

25 (2019) Egen mätning Delår/helår ≥25 ≥25 

Tillgång till bra bostäder – 
standard på SÄBO ska öka7 

37% (2021) Egen mätning, 
andel av total 

Delår/helår ≥2021 ≥2021 

Minska miljöpåverkan från 
kommunens verksamhet – 
serveringssvinn g/portion per 
dag 8 

40 g (2021) Egen mätning Delår/helår ≤2021 ≤2022 

Minska (sidor) antalet utskrif-
ter 

1 164 220 (2020) Egen mätning Delår/helår <2021 <2022 

Minska miljöpåverkan från 
kommunens verksamheter – 
Källsortering införd i kommu-
nens verksamheter, andel % 

75% (2020) Egen mätning Delår/helår <2021 <2022 

Bra näringslivsklimat – sam-
manfattande omdöme 

29 (2020) Svenskt närings-
livs ranking 

Helår 10 10 

Bra näringslivsklimat – tjänste-
mäns attityder till företagande 

42 (2020) Svenskt närings-
livs ranking 

Helår 10 10 

Minska andelen långtidssjuk-
skrivna med psykiska sjukdo-
mar samt beteendestörningar 

52,1% (2018) Agenda 2030 - 
Globala målen, 
mål 3 Hälsa och väl-
befinnande 

Helår < 2019 < 2020 

 

 

 

 

Medarbetare 

Strategiska målet är: 

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engage-

mang och arbetsglädje 

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

tare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De an-

ställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet. 

Det personalpolitiska handlingsprogrammet utgör grunden. 

 

 
Indikator Resultat (år X) Källa Periodicitet Förväntat  Förväntat  

                                                 

 

 

 

7 Godkända boenden inom SÄBO (Andel platser som uppfyller lagkrav, endast särskilt boende) 
8 Mäts på Smedbergsskolan och Myrbacka skola 
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resultat 2022 resultat 2023 

Medarbetarengagemang 
(HME) 

Index 77 (2020) HME-enkäten Helår 79 79 

Friska medarbetare - frisktal 89,44% (2020) Egen mätning Delår/helår 94,0 94,0 

 
Ekonomi - finansiella mål 

God ekonomisk hushållning 

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

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

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

lig kvalitet och kostnadseffektivitet. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre per-

spektiv. De löpande intäkterna ska överstiga de löpande kostnaderna. Genom mål och riktlinjer 

för verksamheten ska man säkerställa att resurserna i verksamheten används kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt. För att uppnå god ekonomisk hushållning förutsätts ett långsiktigt tänkande. 

Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och 

som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hus-

hållning innefattar även att ha beredskap för att möta framtida utmaningar i god tid inför förvän-

tade förändringar och vidta nödvändiga åtgärder. 

 

Strategiska målet är (finansiellt mål): 

Vansbro kommun har en hållbar ekonomi 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshö-

jande åtgärder.  

 

 

 

Indikator Värde (år X) Källa Periodicitet Värde 2022 Värde 2023 

Årets resultat av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag9 

5,9%  (2020) Egen mätning Helår Minst 2% Minst 2% 

Soliditeten ska stärkas10 14% (2020) Egen mätning Delår/helår >år 2020 >år 2021 

                                                 

 

 

 

9 Exklusive ordinära poster 
10 Inklusive pensionsåtagande 
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Skuldsättningsgrad - kommu-
nen11 

86 % (2020) Egen mätning Delår/helår <år 2020 <år 2021 

Soliditet för koncernen 11 % (2020) Egen mätning Delår/helår >år 2020 >år 2021 

Prognossäkerhet  Egen mätning Helår Högst 1% avvi-
kelse 

Högst 1 % avvi-
kelse 

 

Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att täcka in viss egenfinansiering av inve-

steringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. Extraordinära intäkter och kostnader undantas från beräkningen, då kan indi-

katorn bättre jämföras över tid.  

Soliditeten ska stärkas. Indikatorn handlar om vilken kapacitet kommunen har för att möta finansiella svå-

righeter på lång sikt. Den långsiktiga betalningsberedskapen (soliditet inklusive pensionsåtaganden) ska öka 

över tid.  

Skuldsättningsgrad kommunen. För kommunen Ett mått på relationen mellan skulder och eget kapital. Ju 

lägre skuldsättningsgrad desto högre finansiellt handlingsutrymme har kommunen.   

Soliditet för koncernen Indikatorn handlar om vilken kapacitet kommunens koncern har för att möta finan-

siella svårigheter på lång sikt. Den långsiktiga betalningsberedskapen (soliditet inklusive pensionsåtagan-

den) ska öka över tid. Inklusive pensionsåtaganden 

Prognossäkerhet. Indikatorn handlar om vilken kontroll kommunen har över kostnader och intäkter under 

året. Prognossäkerheten beräknas för hela kommunen och jämför augustiprognosen med årets utfall.  

 

  

                                                 

 

 

 

11 Inklusive avsättningar och pensionsåtagande. (skulder + avsättningar + ansvarsförbindelse för pension / Totala 

tillgångar) 



5 

   

 

Agenda 2030 – Globala målen 
Nedan redovisas en sammanfattning av de Globala målen samt Vansbro kommuns resultat för ett urval av nyckeltal 

som stöd för genomförande av Agenda 2030. 

För mål 14 Hav och marina resurser finns inga nyckeltal för kommuner. 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap är ej aktuellt för kommuner. 

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

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

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

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

Mål 1 tar ett tvärdimensionellt grepp om fattigdomen.  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

och felnäring är världens största hälsorisk. Det finns tillräckligt med mat i världen för at alla ska 

kunna äta sig mätta men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta vara på den mat vi pro-

ducerar. Livsmedelsproduktionen ska stärka anpassningsförmågan till klimatförändringar och 

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

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

systemtjänsterna tas till vara. 

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

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

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

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

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

dernäring bland äldre. Kommunernas kontrollansvar för livsmedelshantering innebär också att 

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

2018 2019 2020

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 6,2

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,6 0,6
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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, ar-

beta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och håll-

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

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

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

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

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

per i samhället – även inom Sverige. 

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

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

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

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

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

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

effekt på verksamheternas kvalitet och kärnuppdrag. 

 

  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. 

2018 2019 2020

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 32 32

2018 2019 2020

Medellivslängd kvinnor, år 84,1 85,1

Medellivslängd män, år 79,1 79,1

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 52,1

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3198 3332

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 254,2 299,9
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  Jämställdhet - Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor 

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

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

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

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

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

hällen. 

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

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

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

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

behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen. Personal inom skola, vård och omsorg 

behöver bemöta kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereotypa 

föreställningar om kön. Kommuner och regioner har också ett särskilt ansvar att motverka alla 

former av våld mot kvinnor och flickor. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kom-

muner och regioner ett särskilt stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor. 

 

  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 

2018 2019 2020

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 64,5 73,7 93

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 66,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 68,3 80 69,8

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)80

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 22,3 22,9

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 25,1 25,6

Invånare 45-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 20,2 20,9

2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 47 45

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 27,5 32,2 24,2

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 36,5 35,9 35,7

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 78,6 80,5



8 

   

 

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 pågår 

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

duktion och fjärrvärme. Energisystem och elnäten står inför nya utmaningar med varierande 

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

och samhällsbyggande. Kommuner och regioner använder knappt fem procent av Sveriges ener-

gianvändning i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder. Det finns en långsiktig posi-

tiv trend för energieffektivisering, samtidigt som mer kan göras i både befintliga och nya bygg-

nader. 

 

 

  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – människor ska ha ett arbete med 

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

misk tillväxt. Alla människor som arbetar behöver få en inkomst som går att leva på, som elimi-

nerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt i alla länder. Förbättra den globala resurseffekti-

viteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö-

förstöring en utmaning. 

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

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

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

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

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

2018 2019 2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 100

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 40,6 40,6 40,6

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 20,9 20,9 20,9

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 100 100 100

2018 2019 2020

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 247 150

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 41 40
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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. 

 

 

  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 kön, 

ålder, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och social status ökar. Ojämlikhet skapar grogrund 

för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och 

hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser. Fokus på utjämning av skillnader 

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

ingspolitiken och lokalt genom olika internationella partnerskap. 

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

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

2018 2019 2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 321 875

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 6,7

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. 2,2 2,1

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 82 82,9

2018 2019 2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 41,3 44,1

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 53,3
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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. 

 

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

och hållbara, det har också en territoriell dimension och utgår från platsens unika förutsättningar. 

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

Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men innebär också 

en påfrestning på miljön. 60-80 procent av alla utsläpp sker i städer. 2016 andades 91 procent av 

världens stadsinvånare luft som inte uppfyller Världshälsoorganisationen, WHO:s, kriterier för 

säker luftkvalitet. Det handlar om att skapa överkomliga bostäder åt alla, skapa hållbara trans-

portsystem, skydda natur- och kulturarvet och minska antalet som dör av katastrofer. Minska stä-

dernas negativa miljöpåverkan, säkra tillgång till grönområden och stödja de minst utvecklade 

ländernas uppbyggnad av hållbara och motståndskraftiga byggnader gjorda av lokala material. 

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

bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Reg-

ionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av 

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

miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet och avvägningar görs gentemot 

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

och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyggande en-

ligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den byggda miljön har också stor bety-

delse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. 

 

  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 

2018 2019 2020

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 57,5

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 67

2018 2019 2020

Demografisk försörjningskvot 0,94 0,91

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 17 16,8

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 15

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 102 100

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 3,71

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg 25 280
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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. 

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa den 

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

muner arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och lednings-

arbete. Kommuner och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpå-

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

och regioner sker inom många områden. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och sats-

ningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering. Att minska energianvänd-

ningen i byggnader sparar både pengar och miljö. Kommunernas och regionernas arbete ger 

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

inom samhällsplanering och offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och invånare. 

2018 2019 2020

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 503 490

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 41 44

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 22 24
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  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 planering, 

byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

 

  Fredliga och inkluderande samhällen – alla ska få leva ett liv i trygghet. Främja 

fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att 

påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor 

har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. För att uppnå mål 16 behö-

ver vi samhällen som arbetar för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är omöj-

ligt att uppnå hållbar utveckling utan fred. Det handlar bland annat om att minska våldet, särskilt 

mot barn, eliminera människohandel, främja rättssäkerheten, minska olagliga flöden av vapen 

och pengar och minska korruptionen. Alla senast 2030 har rätt till en juridisk identitet från föd-

seln och att beslutsfattande på alla nivåer ska vara inkluderande, deltagandebaserat och represen-

tativt. Ordet demokrati nämns inte i Agenda 2030 eftersom det är ett begrepp som är globalt 

kontroversiellt. 

Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med sam-

hället. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till 

att behålla en tilltro till samhället institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fun-

dament i den kommunala och regionala strukturen. 

2018 2019 2020

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 5,62

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 38 524

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 7,7 7 7,8

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 10,1 10,5

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 887,5 861,2

2018 2019 2020

Skyddad natur totalt, andel (%) 1,6 1,7
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2018 2019 2020

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 690 617

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 81 81 81

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag 2,6
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Kommunens kvalitet i korthet 

 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt 

nätverk som drivs av SKR och omfattar omkring 260 

kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig 

själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för 

att utveckla styrningen och kvaliteten på den kommu-

nala servicen. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial 

som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och re-

sultat och utveckla dialogen med medborgarna. Därför 

är det kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i 

områdena och de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén 

är att kunna jämföra sig med andra kommuner för att 

utveckla den egna kommunen. 

 

SKR:s beredning för demokratifrågor har vid ett par 

tillfällen lämnat synpunkter på förändringarna som 

gjorts de senaste åren och har på så sätt fungerat som 

en referensgrupp med kommunstyrelseordförande från 

ett antal kommuner. 

Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2020 in-

delad i tre områden: barn och unga, stöd och omsorg 

samt samhälle och miljö. 

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vans-

bro står sig jämfört med andra kommuner har resultatet 

delats upp i tre nivåer. 

  

Grön anger att Vansbro tillhör kommunerna med 

bäst resultat (25 %). 

 
Gul anger att Vansbro tillhör de mittersta 

kommunerna (50 %). 

 
Röd anger att Vansbro tillhör kommunerna med 

sämst resultat (25 %). 

 

Saknas siffror för 2020 beror det troligen på att det inte 

finns nationell statistik för året, att kommunen har för 

litet urval alternativt inte har rapporterat in siffror. 
 

Barn och unga 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och många av 

nyckeltalen handlar om skola och utbildning, men det 

finns även nyckeltal kopplade till barn och unga inom 

kultur och fritid samt barn och unga i behov av stöd och 

omsorg. 

 

Mått 2018  2019  2020  

Personaltäthet, inskrivna 

barn per årsarbetare i 

förskolan, lägeskommun, 5  5,2    

Mått 2018  2019  2020  

antal 

Kostnad förskola, kr/inskrivet 

barn 138 870  146 260    

Elever i åk 3 som deltagit i 

alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i 

svenska och svenska som 

andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%) 93  60    

Elever i åk 6 med lägst 

betyget E i matematik, 

kommunala skolor, andel (%) 80,6  78,7  76,7  

Elever i åk 9 som är behöriga 

till yrkesprogram, 

kommunala skolor, andel (%) 63,8  70,5  91,7  

Elever i åk 9 som är behöriga 

till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 64,5  73,7  93,0  

Elever i åk 9 med lägst betyg 

E i idrott och hälsa, 

kommunala skolor, andel (%) 85,9  88,1  93,1  

Kostnad grundskola F–9, 

hemkommun, kr/elev 116 431  113 164    

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

kommunala skolor, andel (%) 71,4  76,7  60,5  

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) 68,3  80,0  69,8  

Gymnasieelever med ogiltig 

frånvaro, kommunala skolor, 

andel (%) 0,0  0,0    

Kostnad gymnasieskolan 

hemkommun, kr/elev 146 386  151 318    

Aktivitetstillfällen för barn 

och unga i kommunala 

bibliotek, 

antal/1 000 invånare 0–18 år 59,3  75,9    

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, 

antal/invånare 7–20 år 26  23    
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Stöd och omsorg 

Området fokuserar på de grupper av medborgare som 

behöver service inom olika verksamheter utifrån speci-

fika behov. 

Mått 2018  2019  2020  

Brukarbedömning individ- 

och familjeomsorg totalt – 

förbättrad situation, 

andel (%)   88  100  

Ej återaktualiserade vuxna 

personer med 

försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, 

andel (%) 50  76  84  

Väntetid i antal dagar från 

ansökan till beslut om 

försörjningsstöd, medelvärde 55  12  17  

Kostnad individ- och 

familjeomsorg, kr/invånare 5 139  6 239    

Brukarbedömning 

gruppbostad LSS – brukaren 

trivs alltid hemma, andel (%)     67  

Brukarbedömning daglig 

verksamhet LSS – brukaren 

får bestämma om saker som 

är viktiga, andel (%)     67  

Kostnad 

funktionsnedsättning totalt 

(SoL, LSS, SFB), minus 

ersättning från FK enligt SFB1 

Socialförsäkringsbalken., 

kr/invånare 6 737  7 849    

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum 

till särskilt boende, 

medelvärde 50  19  31  

Personalkontinuitet, antal 

personal som en 

hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar, medelvärde 13  13  13  

Kvalitetsaspekter särskilt 

boende äldreomsorg, andel 

av maxpoäng (%)   40  48  

Brukarbedömning särskilt 

boende äldreomsorg – 

helhetssyn, andel (%) 73  91  93  

Mått 2018  2019  2020  

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg – helhetssyn, 

andel (%) 89  93  99  

Kostnad äldreomsorg, 

kr/invånare 80+ 256 435  247 786    

Samhälle och miljö 

Inom samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter 

kommunens service till alla som bor, vistas eller verkar 

i kommunen samt en del hållbarhetsmått. 

 

Mått 2018  2019  2020  

Andel som får svar på e-post 

inom en dag, (%) 70  72  93  

Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som 

får ett direkt svar på en enkel 

fråga, (%) 56  42  44  

Gott bemötande vid kontakt 

med kommun, andel av 

maxpoäng (%) 89  89  77  

Delaktighetsindex, andel av 

maxpoäng (%)   31  30  

Resultat vid avslut i 

kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta 

eller studera, andel (%) 29  27    

Elever på SFI som klarat 

minst två kurser, av 

nybörjare två år tidigare, 

andel (%) 15  48    

Lämnat 

etableringsuppdraget och 

börjat arbeta eller studera 

(status efter 90 dagar), 

andel (%) 34  33    

Insamlat hushållsavfall totalt, 

kg/person 503  490    

Miljöbilar i 

kommunorganisationen, 

andel (%) 7,7  7,0  7,8  

Ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet, 

andel (%) 22  24    



                  

 

 

 

Investeringsplan 2022-2032  

 

 

Skattefinansierade investeringar tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

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 

Bredbandsutbyggnad 8 400 6 600 

Projektering äldreboende 3 000 

Brandskyddsåtgärder 

Medborgarhuset
2 900 

Uppdatering av IT-miljön och 

utbyggnad av IT-infrastrukturen
1 000 1 000 1 000 

Särskilt boende Bäckaskog 21 000 32 800 27 200 

Ärendehanteringssystem 600 

Inköp strategisk fastighet 2 000 

KFs EJ FÖRDELADE 

INVESTERINGSMEDEL
40 660 72 000 

SUMMA 20 000 25 000 35 200 4 400 2 400 70 260 3 400 2 400 2 400 2 400 74 400 3 400 2 400 2 400 2 400 

Intäktsfinansierade investeringar

Bredbandsutbyggnad 26 738 

Ambulansstation 15 000 

Yta för padelhall 1 200 



 

Protokoll Sida 1 (31) 

2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 145 Ärende KS 2021-00686 

Ställningstagande om fortsatt drift inom särskilt 
boende och hemtjänst Äppelbo 

Förslag till kommunfullmäktige 

Drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo ska från och med 2022-04-

01 övergå i egen regi. 

Reservation 

Pär Skagerling (M) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut. 

 

John Säljgård (LPO) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Ärendet 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en prisupphandling för 

entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 

2022-04-01 genomförts. Upphandlingen har avbrutits med anledning av ett 

inga anbud inkom och att inga av de företag som hämtat ut 

upphandlingsdokumenten visat intresse för att ingå i en direktupphandling. 

Nytt ställningstagande angående den fortsatta driften behöver fattas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo ska från och med 2022-04-

01 övergå i egen regi. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 108 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-07-15 



 

 

 

Reservatio

n mot beslutet att 

driva Berghedens 

säbo. 

Kommunstyrelsen har under flera år fått signaler om att verksamheten 

är för liten att driva på ett effektivt sätt. Det har funnits förslag på att 

utöka entreprenaden men kommunstyrelsen har i stället minskat den så 

att det inte länge är möjligt för externa aktörer att bedriva 

verksamheten. Jag hävdar fortfarande att entreprenaden ska utökas för 

att även fortsättningsvis vara intressant för externa aktörer. Dessutom 

har ingen konsekvensanalys gjorts varken när det gäller ekonomin eller 

kvaliteten vid överföringen till egen regi. 

 

 

    

 Pär Skagerling 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2021-07-15 KS 2021-00686 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Ställningstagande om fortsatt drift inom särskilt boende 
och hemtjänst Äppelbo 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo ska från och med  

2022-04-01 övergå i egen regi. 

 

Ärendet 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en prisupphandling för 

entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 

2022-04-01 genomförts. Upphandlingen har avbrutits med anledning av ett 

inga anbud inkom och att inga av de företag som hämtat ut 

upphandlingsdokumenten visat intresse för att ingå i en direktupphandling. 

Nytt ställningstagande angående den fortsatta driften behöver fattas.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19 att upphandling ska genomföras 

för drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo för fortsatt 

entreprenaddrift från och med 2022-04-01. I enlighet med 

kommunstyrelsens beslut har en prisupphandling för driften genomförts 

under maj 2021. Upphandlingen avbröts på grund av att inga anbud inkom 

vilket föranleder behov av nytt ställningstagande gällande driften av 

verksamheten från och med 2022-04-01. 

Kommunen kan inte förlänga avtalet med nuvarande leverantör. Det innebär 

otillåten direktupphandling. 

Möjligheten att starta en direktupphandling enligt 19 kap 7§ lag om 

offentlig upphandling, LOU, har nu prövats. Samtliga åtta företag som hade 

hämtat ut upphandlingsdokumenten kontaktades med förfrågan om varför 

man valt att inte inkomma med ett anbud och förfrågan om man är 

intresserad av att gå in i en förhandling genom direktupphandling. 

Direktupphandlingen ska göras på samma upphandlingsdokument vilka 

använts i prisupphandlingen. Villkoren får inte ändras. Samtliga företag 

utom ett avböjde möjligheten att ingå i en direktupphandling. 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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De skäl som angetts till att man inte valt att lämna anbud är samstämmiga 

från flera företag. Bland annat angav följande skäl; 

- för små volymer, ger inga marginaler för händelser, 

- ser inga möjliga synergieffekter i liten verksamhet, 

- det geografiska läget ger inga möjligheter till synergieffekter med 

annan verksamhet. 

Före ställningstagande om att starta en direktupphandling finns möjligheten 

att göra en bedömning om företagets förmåga och erfarenhet för att bedriva 

liknande verksamhet. I detta fall bedömdes det som nödvändigt då företaget 

som visat intresse för att ingå i en direktupphandling i dagsläget inte 

bedriver något särskilt boende. Företaget anmodades att inkomma med 

uppgifter som styrker företagets erfarenhet och kompentens enligt 

upphandlingsdokumentet. Företaget valde att inte inkomma med några 

handlingar som styrker företagets förmåga och erfarenhet. Därmed finns 

inget incitament för att starta en direktupphandling. 

Konsekvenser 

Under dessa förutsättningar finns inga incitament för en direktupphandling 

enligt 19 kap 7§ lag om offentlig upphandling, LOU, med något av dessa 

företag. Att utarbeta nya upphandlingsdokument och göra en helt ny 

upphandling på annan eller förändrad verksamhet med målet att ha en extern 

leverantör på plats till den 1 april 2022 är tidsmässigt inte genomförbart. 

Förslaget är därmed att verksamheten återgår i egen regi från och med 2022-

04-01. 

Beslutet ska expedieras till: 

Elisabeth Hekkala, socialchef 

Tobias Eriksson, upphandlare/utredare 
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KS § 137 Ärende KS 2021-00950 

Sammanträdesplan 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan 

för kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för 

kommunstyrelsen och dess utskott. 

Ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsens utskott har utarbetats. Datumen följer en politisk 

kedja som består av sista inlämningsdag, dagordningsmöte, planeringsmöte, 

kommunstyrelsens informationsdag, berednings av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, utskottssammanträde, kommunstyrelsesammanträde och 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för 

kommunstyrelsen och dess utskott. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 105 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2021-09-09 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Kommunkansli 2021-09-09 KS 2021/0950 

Kommunchef Catarina Willman   

catarina.willman@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNSTYRELSEN/ 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Sammanträdesplan 2022 

Rekommendation till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan enligt föreslagen tidplan för 

kommunstyrelsen och dess utskott. 

Ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens utskott har utarbetats. Datumen följer en politiskt kedja som består 

av sista inlämningsdag, dagordningsmöte, planeringsmöte, kommunstyrelsens 

informationsdag, berednings av kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottssammanträde, 

kommunstyrelsesammanträde och kommunfullmäktigesammanträde. 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Sekretiariatet 

 

Sista

inl Dagordn

Plan-

möte

KSO

lgr Utskott KSAU KSi

KSAU

beredn KS KF

1 03-jan 10-jan 11-jan 11-jan 17-jan 19-jan 18-jan 18-jan 25-jan 07-feb

2 24-jan 28-jan 01-feb 01-feb 07-feb 09-feb 08-feb 08-feb 15-feb

3 21-feb 25-feb 01-mar 01-mar 07-mar 09-mar 08-mar 08-mar 15-mar 28-mar

15-mar Bokslutsöverläggning 1)

4 21-mar 25-mar 29-mar 29-mar 04-apr 06-apr 05-apr 05-apr 12-apr ÅR (KS)

5 19-apr 22-apr 26-apr 26-apr 02-maj 04-maj 03-maj 03-maj 10-maj Månadsrapport mars 

6 16-maj 20-maj 24-maj 24-maj 30-maj 01-jun 31-maj 31-maj 07-jun 20-jun
Prognos april  (KS)

ÅR (KF)

7 07-jun 10-jun

omsorg

20-jun 28-jun Myndighetsutövning (KS)

31-aug Genomgång förslag Str plan

8 22-aug 26-aug 30-aug 30-aug 05-sep 07-sep 06-sep 06-sep 13-sep 26-sep Strategisk plan

9 26-sep 30-sep 04-okt 04-okt 17-okt 19-okt 18-okt 18-okt 25-okt 07-nov

Prognos augusti (KS)

Nämndsplan(KS)

Delårsrapport

Avtackning "25-åringar"

10 14-nov 18-nov 22-nov 22-nov 28-nov 30-nov 29-nov 29-nov 06-dec 19-dec Valärenden (valår)

03-jan 2023 Valärenden (valår)

02-jan 09-jan 11-jan 11-jan 16-jan 18-jan 17-jan 17-jan 24-jan 06-feb 2023
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KS § 136 Ärende KS 2021-00591 

Verksamhetsberättelse och resultat verksamhetsåret 
2020 Coompanion Dalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Ärendet 

Föreligger Verksamhetsberättelse och resultat verksamhetsåret 2020 

Coompanion Dalarna. 

 

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 75 medlemmar – länets 

kommuner, företag och organisationer. De erbjuder rådgivning, information 

och utbildning till alla som vill starta företag tillsammans. Deras prioriterade 

affärsområden är Företagssamverkan, Socialt företagande och Lokal 

utveckling. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2021-09-08 KS Au § 103 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2021-09-01 

Coompanion Dalarnas Årsberättelse 2020 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Ekonomifunktionen 2021-09-01 2021-00591 

Ekonomichef Erik Mååg   

erik.maag@vansbro.se   

Tel: 0281-75003   

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Verksamhetsberättelse och resultat verksamhetsåret 2020 
Coompanion Dalarna 

Rekommendation till beslut 

Lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 

Föreligger Verksamhetsberättelse och resultat verksamhetsåret 2020 Coompanion 

Dalarna 

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 75 medlemmar – länets 

kommuner, företag och organisationer. De erbjuder rådgivning, information och 

utbildning till alla som vill starta företag tillsammans. Deras prioritetade affärsområden 

är Företagssamverkan, Socialt företagande och Lokal utveckling. 

Beslutsunderlag 

Årsberättelse 2020 
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COOMPANION DALARNA

DALARNA STÅR, LIKSOM ÖVRIGA LANDET, inför

stora utmaningar och våra insatser handlar i stora

delar om att främja lokal och regional utveckling,

processer för samordning och rådgivning för koope

rativ företagsamhet.

Det här året har varit något som vi hoppas inte

skall få uppleva igen. Covid-19 har förändrat hela

värt grundläggande sätt att fungera i vårt samhälle

och mycket har satts på prov. Saknaden av att mö

tas och utvecklas tillsammans 1 ett socialt samspel

är tiksom den kooperativa kärnan i vår verksam

het. Dock har det också

inneburit att vi tvingats

att utveckla nya verktyg

att arbeta med och det har

helt klart satt fart på vårt

och många andras digita

liseringsmognad.

Klimatförändringar,

demografiska förändringar och

ojämlikhet ställer krav på högre effektivitet inom den

offentliga sektorn och nya lösningar som i dagsläget

vare sig offentlig eller privat sektor kan klara ensam

ma. Pandemin har visat hur beroende vi är av ett

samspel och samarbete med hela samhället och att

dess sektorer - offentliga, privat, akademi och civil-

samhället involveras.

Värderingarna förändras och förskjuts över tid

och framförallt den unga generationen har i många

stycken mer långsiktiga samhällsmål än den kort

siktighet som råder i våra nuvarande sätt att fung

era och stödjande system fungerar. Det sätter våra

“traditionella mallar” och affiirslogik på prov och

utmanar.
Vi har under året gjort insatser för unga genom att

fokusera på uppsökande arbete och framtagande av
verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågor i vår information

och rådgivning, samt satt nya mål för att ännu mer fo

kuserat nå målgruppen, bl.a. genom en ökad kommu

nikation och samverkan med UF Alumni Dalarna.

Under senare år har begreppet social innovation

uppmärksammats i allt fler länder, som en möjlighet

att bättre ta tillvara och nyttja den inneboende inn

ovationskraft som finns i alla samhällssektorer och

också involvera den idéburna sektorn på ett bättre

sätt i regional- och lokal utveckling. Vi följer med

stort intresse för regeringens utredning “Idéburen

Välfärd SOU 20 19:56, som syftar till att utveckla och

förenkla partnerskap mellan offentliga myndigheter

och idéburna aktörer, samt hur det kan utformas.

VÄRT ARBETE med att bidraga till kooperativa

lösningar gällande bland annat arbetsintegration är
en viktig del i att fortsätta utveckla

nya affiirsmodeller kring koopera

tiva lösningar och socialt företa

gande. Under året har vi förstärkt

arbetet med projektet “Trappa upp

i Dalarna där vi stödjer utrikes-

födda kvinnor att ta sig närmare

arbetsmarknaden. Här kan den

kooperativa organiseringen och

ägandestrukturen få en ännu större betydelse.

Det finns ett stort engagemang i vårt län och våra

bygder för att skapa förutsättningar att bo och leva i

hela Dalarna — det har våra projekt inom landsbygds

utveckling, LEA — Lokalekonomiska analyser och det

efterföljande HUB-projektet visat. Vi vill nu fortsätta

det utvecklingsarbetet som pågått sedan år 2017.

En undersökning från Företagarna visar att var fem

te småföretagare i Dalarna är 65+ och planerar att gå

i pension de närmsta åren och var tredje företagsleda

re tror att företaget kommer att läggas ner i samband

med det för att ingen köpare finns, ett vanligt problem

i landsbygder.

Dessa företag kan bli medarbetarägda personal-

kooperativ i stället för att avvecklas. 1 Frankrike har

21000 jobb räddats kvar de senaste fem åren genom

en kooperativ omvandlingsmodell som vi vill utveckla

här i Sverige. Men för att det ska kunna ske behöver

trösklar i form av laghinder och skattetekniska hinder

rivas. Sveriges lagstiftning ligger efter många andra

länder i världen för att underlätta medarbetaröverta

gande.
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VERKSAMHETSÅRET 2020

KOOPERATION OCH HÄLLBARHET, HUR DET FÖRHÅLLER SIG

men den kooperativa idén och dess principer bygger
på värderingar som går hand i hand med hållbarhet
och Agenda 2030-målen. Detta är en strategisk förut
sättning för konkurrenskraften, oavsett företagsform,
och kommer att bli allt viktigare i en marknadseko
nomi som fokuserar på ett ekosystem av lösningar.

Coompanion har antagit sex globala mål (Agenda
2030) för kommande verksamhetsår som vi beskri
ver vidare i verksamhetsberättelsen.

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska
näringslivet. De 100 största kooperativa företagen

i Sverige har tillsammans en omsättning på över
400 miljarder kronor, 80000 anställda och 13 mil
joner medlemskap och utgör en betydande del av
arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige.

1 Dalarna har vi fortsatt intresse inom branscher

såsom besöksnäring, kreativa kulturella näringar,
sociala företag, som startar nya kooperativ. År 2020
gav vi information, rådgivning, utbildning till drygt
2500 personer.

Vi har också under året deltagit i flertalet lokala-
och regionala nätverk som rör landsbygdens utveck
ling länet under året såsom Länsstyrelsens Regionala

Service Program (RSP), Entreprenörsråd, Upphand
lingsdialog Dalarna (UDD) samt varit processledare
i olika lokala utvecldingsgrupper. Det finns ett stort
behov av att driva processer och samordna företag,
föreningar och kommunala instanser på den lokala
nivån. Detta för att främja samarbete och utveckling
som handlar om att få tillräcklig service som gör det
möjligt att bo och leva kvar i bygden.

Kooperativa ägarformer motverkar utanförskap,
ekonomisk ojämlikhet och skillnader mellan stad
och landsbygd. Kooperativen har inbyggda värden
som många icke-kooperativa bolag måste kämpa
med för att integrera i företaget, exempelvis i sitt
CSR arbete som har i syfte att möta konsumenternas
efterfrågan på hållbara tjänster och produkter. Ett
sammanhållet land där bygd och stad är i balans,
är en effekt av människors drivkraft för att utveckla
kommersiella lösningar och bygga levande samhäll
en. Kooperation är innovation.

Vi kommer under 2021 vässa våra verktyg ytterli
gare för information och rådgivning och bidra till att
förbättra Dalarna för ett jämlikt, demokratiskt och
hållbart företagande i samverkan med våra med våra
medlemmar, entreprenörer och företagsfrämjande
parter.prenörer och företagsfrämjande parter under
2021.

Anna Hed, Ordförande

Bengt Sundgren, verksamhetsledare

J<
ooperation och hållbarhet, hur det förhåller sig.

De kooperativa företag vi stöttar i start
och utveckling har hållbarhet, jämställdhet,

mångfald och integration som starka incitament och
grund. Inte alla lika tydligt beroende på verksamhet
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COOMPANION DALARNA

Coompanion Dalarna
— en ekonomisk förening med 75 medlemmar

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 75 medlemmar - länets
kommuner, företag och organisationer. Vi erbjuder rådgivning, information och
utbildning till alla som vill starta företag tillsammans. Våra prioritetade affärs-
områden är Företagssamverkan, Socialt företagande och Lokal utveckling.

Mål och strategier

Vår strategi har under verksamhetsåret varit att lägga fokus på vårt grunduppdrag, och därutöver

utveckla och driva projekt för innovation och verksamhetsutveckling vilket bidrar till en ökad

efterfrågan på vår rådgivning. Våra övergripande målsättningar har varit:

att öka kännedom om Coompanion och kooperativt företagande.

att bidra till lokal och hållbar utveckling i länet tillsammans med Coompanion Sverige

att öka antalet medlemmar och utveckla ett strukturerat samarbete med våra medlemmar.

att utveckla och erbjuda utbildningar för befintliga och nya kooperativ samt andra aktören

organisationer.

Verksamhet och organisation

Basverksamhet: Information, rådgivning och utbildning.

Affärsom råden: Företagssamverkan, Socialt företagande och Lokal utveckling.

Verksamheten består idag av verksamhetsledare (VL), rådgivare, projektledare, projektutvecklare

processledare och ekonomi/administration funktion.

Personal

Verksamhetsåret 2020 har omfattat 2 heltid- och 6 deltidstjänster.

Styrelse, valberedning och revisorer

Coompanion Dalarnas styrelse under verksamhetsåret 2020

Anna Hed Mora Kommun, ordförande

Abbe Ronsten Säters Kommun, vice ordförande

Camilla Garbergs Älvdalens kommun

Magnus Hedgården Föräldrakooperativ Elefanten Leksand

Lina Renberg Almi Gävle/Dala

Anita Boman Daniels LRF

Peter Börjesson Lokal Mat ek förening

Styrelsen har under året haft fyra (4) protokollförda sammanträden.
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VERKSAMHETSÅRET 2020

Vision

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har bestått av Anna Hed, Abbe Ronsten
och Camilla Garbergs. Arbetsutskottet har under året
haft två protokollförda sammanträden.

Revisorer

Anders Hassis DalRev Revision & Redovisning AB
Ulf Sonesson Folkets Hus & Park Borlänge

Val be red n ing
Marie Olsson (Orsa), sammankallande
Sofia Jarl (Gagnef)

Viktor Rasjö, LO Distriktet Gävle Dala

Organisation och kompetensutveckling

Coompanion Sverige arrangerar under året utbild
ningar för anställda på Coompanion. Individuella
kompetensbehov hos vår personal ligger till grund för
vem som deltar och när dessa utbildningar genomförs.
Vi deltar också i andra relevanta utbildningar för att
stärka vår kompetens och driva utveckling. Utbud
ningar som vi deltagit i är rådgivarutbildning och
processledarutbildning, Yallatrappans koncept Integra
tion genom kooperation, Socialt företagande via ASF
akademi samt Social Business Canvas.
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COOMPANION DALARNA

MEDLEMMAR

“IEtLLt 5 mLtItu}unR7t,f.

Vår medlemsmatris består idag av länets alla kommuner, organisationer och
kooperativ i Dalarna, totalt 75 medlemmar och vi arbetar för att tillgodose
medlemmarnas behov.

Våra medlemmar under 2020:

AB Life Solutions i Sverige

ABF Dalarna

ABF Dala Finnmark

ABF Södra/Östra Dalarna

ABF Borlänge-Nedansiljan

ALMI Företagspartner Dalarna

Arbetskällan Service/Tjänster

Swedish Empowerment Center

Arbets- och Utbildnings kooperativet Glimten

Arbets- och socialkooperativet Dalen

Borlänge Arbetarkommun

Dalarnas Bygdegårdsdistrikt

Dalahänder Ekonomisk Förening

CUF Dalarna

Envikens Fiber ek.föt

Fiber i Vad ekonomisk förening

Foiksam

Föreningen Popkollo

Föreningen Venjansslöjd

Förskolan Spanien Ekonomisk förening

Föräldrakooperativet Blåklockan 1 Bonäs ek för

Föräldrakooperativet Filiorum Ekonomisk

Förening

Föräldrakooperativet i Halva rsgårdarna

Föräldrakooperativet Nyckelpigan

Föräldrakooperativet Vinden Ekonomisk förening

HSB Dalarna

Hushållningssällskapet, Dalarna

Hyresgästföreningen (i Borlänge)

IOGT/NTO Dalarna

Kooperativet Arbetslivscentrum

Koppjärk- rehab i samverk, Ek för

Kulturföreningen Sheside

Leksands Sparbank

Lingheds service Ek för

LivsWäX Dalarna Gävleborg

LO distriktet Dalarna Gävleborg

LRF Dalarna-Gävleborg

Malung-Sälens Föreningar

Mellanskog, Region Nord

Mora Network och Utveckling AB

Möjligheternas Källa

NBV Dalarna

Norra Venjans Intresseförening

Personalkooperativet Gullogården

Riksbyggen Gävle Dala

Siljansnäsresursen Ekonomiska Förening

Selja Långlets Friskola ekonomiska förening

SSU Dalarna

Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna

Stugknuten

Tunabyggen, AB Stora

Unga Örnar Borlängekretsen

Unga Örnar Dalarna

Unionen

Vattnäs Föräldrakooperativ ekonomisk förening

Dalarnas Distrikt av Vi Unga

Älvdalens Baptistförsamling, Salem

Ängsklockan Barnträdgård Ekonomisk Förening

Samt länets 15 kommuner.
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COOMPANION DALARNA

FINANSIERING

för att informera och ge rådgivning i kooperativt

företagande tilldelas Coompanion Dalarna ett grun

danslag från Tillväxtverket. Avtalet grundar sig på en

förordning år 2001 att säkerställa kooperativa utveck

lingscentrums verksamhet i hela landet som ger råd

och information som behövs inför, under och efter

start av kooperativa företag och andra liknande företag

samt stimulerar lokalt och regionah utvecklingsarbete.

Vi upphandlas av Tillväxtverket i perioder om 3 år.

Tillväxtverket och Coompanion Sverige fördelar dessa

medel till 25 Coompanionkontor i landet. Tillväxtver

ket kräver motsvarande regional/lokal medfinansiering

för att få del av grundanslaget i respektive län.

För att bedriva ovan beskrivna verksamhet för koo

perativ utveckling har Coompanion Dalarna ett avtal

med Region Dalarna på regional nivå. För att förstär

ka och komplettera det på lokal nivå finns avtal med

samtliga 15 kommuner i länet där respektive kommun

medfinansierar med 1,50 kr/invånare. Utöver dessa

avtal behöver Coompanion Dalarna, för att få en kon

tinuerlig verksamhet, ta fram kvarvarande finansiering

via exempelvis projekt och försäljning av utbildning

och administrativa/ekonomiska tjänster.

SAMVERKAN, NATIONELLT
OCH REGIONALT

Coompanion Dalarna är medlem i Coompanion

Sverige och är ett av 25 Coompanionkontor i landet.

Gemensam vision, mål och strategier tas fram i

samverkan och flertalet träffar har arrangerats under

året för verksamhetsledare, företroendevala och

övriga medarbetare. Coompanion Sverige är också

kvalitets-/processansvarig för affärsområden, ansva

rar för dialogen gentemot Tillväxtverket och ansva

rar för delar inom kommunikationsområdet såsom

hemsida.

Presentation av Coompanion Dalarnas verksamhet,

nuläge och dialog om samverkansmöjligheter sker

kontinuerligt med respektive kommun. 1 kommunerna

pågår många aktiviteter, det vill säga både rådgivning

och andra aktiviteter såsom utbildningar, projekt och

andra processer för samverkan.
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VERKSAMHETSÅRET 2020

Coompanion Sverige samordnar alla Coompanion

regioner för att driva gemensamma frågor, opinion,

projekt, utbildningar och utvecklingsgrupper. De

flesta regioner ingår i nationella arbetsgrupper utö

ver det regionala arbetet. Samverkan har bland annat

inneburit utveckling av strategier inför framtiden

och utvecklingen av mer gemensamma aktiviteter

och projekt.

Under året har vi deltagit på seminarier, nätverks

träffar och möten för att och bidra till länets utveck
ling och hur vi tillsammans med andra aktörer kan

lösa framtida utmaningar och problemställningar.
Den kooperativa idén som verktyg för att lösa våra

utmaningar lyfts fram mer och mer och samord

ning blir helt nödvändigt, om vi ser till begränsade

Dalarna vad gäller möjligheter att bo och leva, väl
färdsservice och tillväxtskapande.

Samverkan med Region Dalarna har intensifie
rats under året och vårt avtal innebär att vi erbjuder

kostnadsfri rådgivning och samverkar med före
tagsfrämj are för kooperativt företagande i hela länet.

Samverkan ska främja såväl konventionella, som mer
okonventionella lösningar för ett ökat nyföretagande

som leder till ökad tillväxt i Dalarna. En tydlig kopp
ling ska finnas till Dalastrategin — för en positiv ut

veckling, öka länets attraktivitet och tillväxt i Dalarna.
Vi har också deltagit i flertalet lokala- och regio

nala utvecklingsprocesser i länet med Länsstyrelsen

och Region Dalarnas projekt Entreprenörsråd samt
Regionala Service Program (RSP) och Länsstyrelsen

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD).ekonomiska resurser, miljöaspekter och jämlikhet i



COOMPANION DALARNA

GLOBALA MÄLEN - AGENDA 2030
- HUR ARBETAR VERKSAMHETEN MED HÄLLBARHETSASPEKTER?

Je kooperativa företag vi stöttar till start och

utveckling har ofta hållbarhet, jämställdhet,

mångfald/inkludering och integration som

incitament och grund. Inte alla lika tydligt beroende

på verksamhet men den kooperativa idén och dess

principer bygger på värderingar som går hand i hand

med hållbarhet och Agenda 2030 målen. Detta är en

strategisk förutsättning för konkurrenskraft, oavsett

företagsform, och kommer att bli allt viktigare i en

marknadsekonomi som fokuserar på ett ekosystem

av lösningar. Drygt 80% av de företag vi stöttat över

lever efter tre år. Kooperativ är företag där delaktig

het, hållbarhet och jämlikhet är lika självklart som

avkastning, tillväxt och kvartaisrapporter. Koope

rativ hittar lösningar på många av näringslivets och

samhällets behov och utmaningar. Vi arbetar med

ett jämställdhetsperspektiv i alla våra aktiviteter där

män och kvinnor ska ha lika förutsättningar.

Coompanion Sverige har antagit följande sex

globala mål (Agenda 2030) för kommande verk

samhetsår. Syftet med vårt arbete är att kompetens-

utveckla våra styrelser och personal med fokus på

dessa 6 mål. Externt skall vi vidareutveckla verktyg

för rådgivning, utvecklingsgrupper och projekt som

inkluderar och tydliggör hållbarhetsaspekter i affärs-

planer och projekt.

Agenda 2030
Mål 5 Jämställdhet

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande

och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsni

våer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Till exempel genom rådgivning och utbildning som

bidrar till ökad medvetenhet om kvinnors ledarskap

inom kooperativ som resulterat i att antalet ordfö

rande som är kvinnor ökar.

Agenda 2030 Mål 8
Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
8.3 främja utvecklingsinriktad politik som stöd

jer produktiv verksamhet, skapande av anständiga

arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innova

tion samt uppmuntra att mikroföretag liksom små

och medelstora företag växer och blir en del av den

formella ekonomin, bland annat genom tillgång till

finansiella tjänster.

Till exempel att vår rådgivning och affärsutveck

ung underlättar start och utveckling av kooperativa

företag eller liknande företag/organisationer med

anständiga anställningsvillkor.

tIA
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VERKSAMHETSÅRET 2020

Agenda 2030 Mål JO
Minskad ojämlikhet
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla

människor, oavsett ålder, kön, funktion, etnicitet,

ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställ

ning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och

politiska livet.

Till exempel genom att skapa förutsättningar för

inkluderade företag och möten över gränser och

att vi ger likvärdig behandling till alla vi möter eller

genom att anpassa våra aktiviteter så att alla kan ta

del av dem.

Agenda 2030, Mål 11
Hållbara städer och samhällen

11.A främja positiva ekonomiska, sociala och miljö

mässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära

områden och landsbygdsområden genom att stärka

den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

Till exempel genom att stärka medvetenheten i

samhälle, organisationer och företag om demokra

tiska principer och värderingar genom information

om kooperation, samhällsentreprenörskap och social

innovation och genom att delta i samhällsopinion på

regional nivå eller genom att verka lokalt både i stad

och på landsbygd. Samt vara aktiva i regionala- och

lokala utvecklingsprocesser.

Agenda 2030, 12
Hållbar konsumtion och produktion
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och

ett effektivt nytt] ande av naturresurser.

Till exempel genom att bidra till att regionens
företagande fokuserar på socialt och miljömässigt

hållbar tillväxt och utveckling eller genom att främja
start av kooperativa företag.

Agenda 2030, 17
Genomförande och globalt
partnerskap

17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och
offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom

det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna

från andra partnerskap och deras finansieringsstra

tegier.

Till exempel genom att uppmuntra, delta i och

främja partnerskap och samverkan mellan social

ekonomi, privat och offentlig sektor.

J INGEN
FATTIGDOM 3 TflI1
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COOMPANION DALARNA

MARKNAD- OCH KOMMUNIKATION

Vi arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen

om kooperation och affärsmodeller av kooperativ.

Coompanion blir mer känd och kunskapen om

kooperativt företagande ökar genom att vi nationellt

och regionalt får ökat intresse och fler samverkans

parter.

Tydliga och nya budskap om kooperativt fö

retagande har tagits fram i samverkan med

Coompanion Sverige och övriga regioner. Under

verksamhetsåret har vi också genomfört flertalet

informationsinsatser och deltagit på seminarium

och nätverksträffar i länet. Totalt sett kan vi åter-

rapportera att 2500 personer har fått rådgivning,

utbildning och information. Stor del av vår infor

mation och kommunikation sker också via hemsi

da, Facebook, Instagram och nyhetsbrev.

ÄRETSKOOPERATIV
1 DALARNA 2020 ftifriA,
KULTUR 1 GRÖVELSJÖN
EKONOMISK FÖRENING

MOTIVERING:

Under tre dagar erbjuder kooperativet möjlighet att

på en innovativ jazzfestival lyssna till kända och lokala

artister som uppträder och bjuder på jazz och samisk musik på

dansbanan och i kapellet i Storsätern. Festivalen lockar kända artister

till Storsätern och erbjuder en musikblandning av jojk och jazz, och

måste ses som helt unikt. Miljön lockar till mycket spontanitet hos

artisterna och uppskattas mycket av publiken. Festivalen är välbe

sökt och fullsatt vitket ger bygden ett mervärde, många besökare som

kommerför att bo och äta. Samverkan mellanföretagare och kulturer

lyfts till en ny nivå. Arrangemanget är banbrytande och innovativt, ett

gott exempel på hur enföretagsform, kooperativ i glesbygden, kan lyfta

och skapa engagemang, samverkan och visa upp samisk kultur genom

musik inom- och utomhus i befintliga rum i Storsätern, Grövelsjön.

Att utse Årets kooperativ i Dalarna görs för att lyfta kooperativt

företagande i länet. Utmärkelsen går till ett kooperativ som utmärkt sig

på något sätt under året och där utveckling, delaktighet och samarbete

är grunden för att nominera kooperativen.
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VERKSAMHETSÅRET 2020

RÅDGIVNING OCH UTBILDNING

Totalt finns det drygt 549 ekonomiska föreningar
i Dalarna som bedriver näringsverksamhet och
antalet ligger rätt konstant genom åren. Generellt
kan vi se att nyföretagandet minskar när det är så
stor arbetskraftsbrist som råder i princip hela landet.
Under året har vi haft 2500 antal personer i informa
tion, rådgivning och utbildning. Trenden i Dalarna
visar fortsatt intresse framförallt inom branscher
inom besöksnäringen och socialt företagande.

Vi har under året sålt ekonomi-/administrations
tjänster och projektredovisning till medlemmar,
Coompanionkontor och övriga kunder.

Under året har vi en ökad personell resurs vilket
leder till ökad synlighet i länet och det resulterar i
ökade rådgivningar. Kompetensinsatser har detta år
handlat om digitalisering och få verksamheten att
fungera utifrån rådande omständigheter. Fortsatt
utveckling kring rådgivning med fokus i hållbarhets
perspektiv sker i vår information, rådgivning och
utbildning.

AFFÄRSOM RÅDEN

— Företagssamverkan, Socialt företagande och Lokal
utveckling

Under 2020 har vi fortsatt att utveckla och erbjuda
metoder/utbildningar inom våra aWärsområden. Vår
målsättning är att vara den viktigaste aktören när det
gäller Företagssamverkan, Socialt företagande och
Lokal utveckling.

FÖRETAGSSAMVERKAN
- FRAMTIDENS FÖRETAG

1 Sverige drivs utvecklingen starkt av mindre företag.
Små företag, som många gånger inte har skalfördelar
som större företag, har möjligheter att kompensera
det genom samverkan i olika former såsom nätverk
eller gemensamt ägda företag. Vi har haft grupper
med företagare för rådgivning i samverkan och tagit
initiativ för att sprida kunskap och information om
företagarsamverkan.

Tjejerna från projektet”Trappa upp i Dalarna”,
där vi stödjer utrikesfödda kvinnor att ta sig

närmare arbetsmarknaden.
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SOCIALA FÖRETAG

ARBETSINTEGRERADE SOCIALA FÖRETAG (ASF)

är en tillväxtfaktor i Dalarna och det omskrivs i EU:s

målsättningar 2020 om smart hållbar tillväxt för att

involvera alla i tillväxtarbetet. Hela kunskapsområ

det har fått stort genomslag från global till lokal nivå,

man tittar på hur man måste involvera social ekono

mi och socialt företagande i betydligt högre grad ge

nom förändrad attityd, ökade kunskaper, förändring

av regelverk och finansieringsinstrument. Behovet,

intresset och efterfrågan av socialt företagande är

fortsatt stort hos såväl grupper, föreningar, kommu

ner, myndigheter som organisationer. Den gemen

samma drivkraften för sociala företag är att skapa

innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den

egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet

för sociala företag är att bidra till ett samhälle som

inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av

allt från start-up företag till aktörer inom den ideella

sektorn. Vi ser ett växande behov för utrikesfödda

som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov

arbete och sysselsättning, därför har vi under året

aktivt arbetat tillsammans med Coompanion Sverige

för att genomföra projekt Trappa upp i Dalarna, ett

av fem delprojekt i landet som utvecklar modeller

enligt koncept Yalla-trappan i Malmö. Vi har även

under året varit ett nationellt delprojekt för ASF

Akademin som syftar till att stärka sociala företag i

Dalarna och Gävleborg samt att stärka och kvalitets

säkra aflärskoncept till offentliga myndigheter.

För Coompanion är arbetsintegrerade sociala

företag ett afflärsområde med stor efterfrågan och vår

målsättning är att vara en ledande aktör i länet. 2020

har varit ett år där vi haft ökade resurser i att möta

ASF-företagens behov genom att vi är samverkans

aktör i Region Dalarnas projekt “Socialt entrepre

nörskap i Dalarna” där Region Dalarna i samverkan

med Coompanion Dalarna, Samarkand20l5 och

Kompentensbyrån arbetat vidare på handlingsplanen

för ASF i Dalarna. 2019 startade projektet som ska

bidra till att öka aff’ärsmässigheten och överlevnads

förmågan för länets arbetsintegrerade sociala före

tag. Satsningar på arbetsintegrerade sociala företag i
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VERKSAMHETSÅRET 2020

Dalarna är sedan slutet av 2016 en del av det regio
nala tillväxtarbetet. Projektet avser också att utveck
la regionala och lokala stödstrukturer för sociala
företag och att få flera offentliga organisationer att
genomföra upphandlingar med sociala hänsyn, mi
tiera gemensamma leverantörsnätverk, modeller för
samverkan med Arbetsförmedling och kommuner.
Lagen om offentlig upphandling får stor betydelse
för den här typen av företag genom att lagen tillåter
så kallade reserverade kontrakt till företag där 30%
av de anställda står långt från arbetsmarknaden.

Totalt sysselsätter ASF företagen 380 personer i
Dalarna, av dessa är ca 160 anställda och ca 220 per
soner är i arbetsträning eller liknande insatser. Länets
16 sociala företag omsätter ca 35 miljoner. Det är en
imponerande tillväxt som har skett på 10 år! Vi ser
positivt på utvecklingen då Tillväxtverkets målsätt
ning är att regionerna ska ta ett betydligt större ansvar
för socialt företagande och integrera detta i det ordi
narie tifiväxtarbetet för regional- och lokal utveckling

LOKAL UTVECKLING

VÅR MÅLSÄTTNING är att vi blir den självkla
ra aktören när det gäller lokal utveckling. Under
året har vi drivit och slutfört projektet Lokal HUB
landsbygdssamverkan - kommersiell service och
besöksnäring. Projektet finansieras av Landsbygds
programmet med Länsstyrelsen Dalarna, Region
Dalarna och fem kommuner som medfinansiärer.
Fem bygder i länet har arbetat vidare på samver
kanslösningar mellan lanthandel och
besöksnäring och fyra av bygderna är
det en fortsättning på den kartlägg
ning och vision de arbetat fram i
projekt LEAXW. Arbetet har skett
i samverkan med Visit Dalarna
och Högskolan Dalarnas projekt
CeTLeR. Projektet har bland
annat resulterat i att bygdebolag
startats, för att skapa en gemen
sam, affärsmässig plattform för

utveckling.

MIKROFON D

COOMPANION DALARNA har under flera år följt
arbetet med bildandet av Mikrofonder på nationell
nivå. Idag finns ett 9 mikrofonder och en Mikrofond
Sverige. Behovet av alternativa och kompletterande
finansieringsformer för framförallt den idéburna
sektorn och sociala ekonomins aktörer har efter
frågats under lång tid och är fortfarande en aktuell
fråga. Vi arbetar vidare med Region Dalarna och
Hela Sverige ska leva för att hitta en regional lösning
på frågan eller ett samarbete andra regionala aktörer.

UPPHANDLINGSDIALOG
DALARNA

VI HAR FORTSATT ett starkt engagemang i Upp

handlingsdialog Dalarna. Intresset och samarbetet
kring upphandlingsfrågor i länet ökar och vi försö
ker driva området kring socialt ansvarsfull upp-
handling.

Coompanion finns med i arbetet och målsätt
ningen är att bidra med kunskap och erfarenheter
kring de sociala företagens roll och effekter för att
möta samhällsutmaningar. Upphandling kan spela
en större roll som ett verktyg för regional- och lokal
utveckling. Upphandlingsdialog Dalarna är ett vik
tigt nätverk för att samla och driva dessa frågor. Det
har varit ett brett arbete för att kunskapsutveckla och
utbyta erfarenheter mellan beställare, leverantörer
och olika typer av kompetensresurser inom områ

det. Ytterligare projektmedel har
tilldelats Länsstyrelsen för

att utveckla och stärka
Upphandlingsdialog
Dalarna 2020.

/
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Protokoll Sida 1 (31) 

2021-09-14  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 149 Ärende KS 2021-00847 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 2 2021 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag 

Arbetsutskottets förslag: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-08 KS Au § 104 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2021-08-11 

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2021 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ärende 

Socialt stöd och omsorg 2021-08-11 KS 2021-00847 

Socialchef Elisabeth Hekkala   

elisabeth.hekkala@vansbro.se   

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Rapport ej verkställda beslut, Q2 2021 

Rekommendation till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 

2 2021. 

2. Rapporter ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas till kommunens 

revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige redovisa rapport över ej verkställda beslut 

kvartal 2 2021. 

Ärendet 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande 

beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska 

vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej 

verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där 

verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång per kvartal. Gäller 

lika för LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

En kommun som har beslut som inte verkställts inom skälig tid, inom tre (3) 

månader, kan utdömas att betala vite. 

Konsekvenser 

Ärenden som rapporterats finns inom funktionshinderomsorgen, och 

äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen har inga beslut som ej är 

verkställda. 
 

Ett beslut om bostad med särskild service har ej verkställt inom tre månader på 

grund av platsbrist. Behovet är en plats i servicebostad enligt LSS. Åtgärd för 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se
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att tillskapa en plats på 37:an pågår och beräknas vara klart under september. 

Insats i form av kontaktperson har inte kunnat verkställas på grund av 

svårigheter att rekrytera lämplig kontaktperson. Daglig verksamhet och särskilt 

boende för äldre har inte verkställts på grund av att den enskilde tackat nej till 

erbjuden plats antigen på grund av pågående pandemi eller annan orsak. 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 2 2021   

 

Beslutet ska expedieras till: 

Vansbro kommuns revisorer 

Elisabeth Hekkala, socialchef 

 

mailto:vansbro.kommun@vansbro.se


Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), gynnande beslut 

enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Avser: kvartal 2, 2021  Datum för rapportperiod: 1/4 – 30/6 2021 

Gynnande beslut som ej verkställt inom tre månader från dagen för respektive beslut 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
9.9 § LSS Bostad för vuxna  1 159 Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 

4 kap. 1 § 
SoL 

Kontaktperson 1  109 Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 

      

Totalt antal ärenden 1 1   
 

Gynnande beslut där verkställighet inte skett på nytt inom tre månader efter att verkställigheten avbrutits. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
9.10 § LSS Daglig 

verksamhet 
1  198 Annat skäl. Själv avstått pga Corona. Verkställt. 

      

Totalt antal ärenden 1    

 

Gynnande beslut där verkställighet skett senare än tre månader. 

Lagrum Ärendetyp Man Kvinna Antal dagar sedan beslut Huvudsakligt skäl till att beslutet inte verkställts 
4 kap. 1 § 
SoL 

Dagverksamhet 1  206 Annat skäl. Själv avstått pga Corona. Verkställt. 

4 kap. 1 § 
SoL 

Särskilt boende 
för äldre 

 1 134 Annat skäl. Den enskilde tackade nej. Accepterade ett senare erbjudande. 
Verkställt. 

      

Totalt antal ärenden 1 1   
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