Datum

1 (2)

2017-02-20

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 27 februari 2017 kl. 14.00

Plats:

Hjälmaren, kommunhuset, Vingåker

Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragningslista

Marlene Mård
Sekreterare

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information
2. Barn- och utbildningsnämnden med
halvårsbudget för 2017
3. Information om ordförandebeslut - Begäran om
kapitaltillskott från FSF AB
4. Information från tjänstemän i beslutsärenden
Ärenden till kommunstyrelsen
5. Svar på Revisionsrapport – Styrprinciper för
interndebitering
6. Motion angående rationalisering av förvaltningen i
Vingåkers kommun
Ärenden till kommunfullmäktige
7. Begäran om investeringsmedel till förskolan Lärkan
8. Beslut om tillägg i Sörmlandstaxan
9. Markköp via fastighetsreglering mellan ägarna av
fastigheterna Fräsaren 2 och Sävstaholm 2:325
10.Kommunstyrelsens investeringar 2017-2020
11. Reviderat reglemente för socialnämnden
12. Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
13. Måltidspolitiskt program 2017-2019
14.Svar på medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten
till Båsenberga friluftsområde

Föredragande
Eva Andrén, SBN-chef,
näringslivsansvarig,
ekonomichef och kommunchef

Ekonomichef

Forts.

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: kommun@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Forts.

2 (2)

15. Förslag till nytt arkivreglemente
16. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2016-12-31
Anmälningsärenden
17. Delegationsbeslut
18. Delgivningar
Övrigt
19. Övriga frågor

Välkomna!

2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-02-27

19

Ks §

Dnr 245/2015

036

Information
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Information om processen om att bilda en region
Eva Andrén från Landstinget Sörmland informerar om processen att bilda en ny
region.
Rapporter från NNR och Svenskt Näringsliv
Näringslivsansvarig och samhällsbyggnadschef informerar om att Svenskt
Näringsliv tillsammans med Näringslivets regelnämnd (NNR) har gjort sex
stycken rapporter där de flesta kommuner har deltagit och däribland Vingåkers
kommun. Syftet med rapporterna är att kunna jämföra sig med andra likbördiga
kommuner. NNR lämnar en rad rekommendationer för alla sex områden som
förvaltningen ämnar jobba vidare med. Vingåkers kommun kommer även delta i
undersökningen Insikt framöver, den undersökningen mäter upplevelsen av hur
kommunen jobbar inom olika områden.
Preliminärt årsbokslut för år 2016
Ekonomichefen informerar om preliminärt bokslut för 2016.
Mätningen Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK)
Kommunchefen informerar om KKiK, en mätning från SKL. I mätningen ingår
det 39 mått med rangordning, där de flesta kommuner ingår.
Krisberedskapsövning
Kommunchefen informerar om krisberedskapsövningen som ägde rum den 18
januari. En viktig insikt är att det alltid måste finnas en kommunchef på plats,
därav kommer beslut om att utse en ställföreträdande kommunchef tas på
personalutskottet den 27 februari.
Information från kommunledningsförvaltningen
Kommunchefen informerar bland annat om att ledningsgruppen tillsammans med
VSR har haft möte kring systematiskt brandskyddsarbete, att lönerevisionen pågår
och att planering inför dialogmöte 1 pågår.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

20

Dnr 163/2016

041

Barn- och utbildningsnämnden med halvårsbudget för
2017
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen tar del av informationen och påminner barn- och
utbildningsnämnden om att det är de av kommunfullmäktige i november
2016, § 113, fastställda ekonomiska ramarna för 2017 som gäller. Äskanden
om utökad ekonomisk ram tillställs kommunstyrelsen efter beslut i nämnd.
Ett sådant nämndbeslut ska innehålla en konsekvensbeskrivning samt
alternativa åtgärder.

Beskrivning av ärendet

2016-12-14 beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta en halvårsbudget
enligt de nyckeltal resursfördelningsmodellen för 2016 innehåller. Barn- och
utbildningsnämnden uppdrog även till förvaltningen att under våren 2017
återkomma med äskanden inför budget andra halvåret 2017.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14, § 100
Tjänsteutlåtande, 2016-12-04
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanlrädesdalum

Sida

Ba1'n- och
utbildningsnämnden

2016-12-14

116

BoD § 100

Dnr 123/2016

041

Budget 2017 - Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden antar halvårs budget enligt de nyckel tal
resursfördelningsmodellen för 2016 innehåller och på uppdrag av nämnden
sluiva fram äskanden under våren inför budget andra halvåret 2017.

Beskrivning av ärendet

I tjänsteutlåtandet presenteras de två budgetalternativen som nämnden har att ta
ställning till. Alternativen är framtagna med hänsyn till den budget som
kOlmnunfullmäktige beslutade om 2016-11-28, Kf § 113/2016.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt något av
alternativen nedan:
Alte1'llativ 1- Barn- och utbildningsnämnden ger fÖlvaltningen i

uppdrag att till nämndens sammanträde den 15 februari inkomma med
reducerings förslag i enlighet med budget i balans.
Alte1'llativ 2 - Barn- och utbildningsnämnden antar halvårsbudget enligt

de nyckel tal resursfördelningsmodellen för 2016 innehåller och på
uppdrag av nämnden skriva fram äskanden under våren inför budget
andra halvåret 2017.
Yrkanden

Helena Edrenius (S), Hans Averheim (VU), Håkan Östlund (JVIP), Daniel
Helmersson (S) yrkar på att besluta enligt utskottets alternativ 2. Yrkandet
godkänns av nämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-12-04

Expediering

KOlmnunfullmäktige
Ekonomienheten

Justerandes sign

\' \.~

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanlrädesdalum

Bat'n- och
utbildningsnämnden

Sida

2016-12-14

106

(128)

Plats och tid

Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 14 december 2016 kl. 15.20-17.00

Beslutande

Helena Edrenius (S) ordf.
Hans Averheim (VTL) vice ordf.
Mensud Vrana (S)
Daniel Helmersson (S)
Håkan Östlund (}vIP)
J örgen Andersson (C)
Ulrika Grave (SD)

Övriga deltagande

Therese Palm (S) ej tjänstg. ers
Linus Larsson (1\/fP) ej tjänstg ers
Marianne Isaksson (V) ej tjänstg ers
Susanna Ahnstrand (VTL) ej tjänstg ers
Louise Karlsson (SD) ej tjänstg ers
Lena Sahrblom, förvaltningschef
J oacim Bock, sekreterare

Utses at! justera

Hans A verheim

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Vingåker, måndagen den 19 december 2016

Paragrafer 91 -111

Sekreterare

~:i~~~

Ordförande

.
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Justerande

Hans Averhem

J

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-14

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2016-12-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

/7

anslags nedtagande

2017 -01-10

-() -?.-J <1
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. B ock
~
Joacun
U tdrags bes tyrkande

6

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Barn- och utbildningsnämnden
BESLUTSÄRENDE

1 (4)

2016-12-04
Handläggare
Lena Sahrblom
förvaltningschef

Budget 2017

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår nämnden besluta enligt någon av två
nedanstående alternativ
Alt 1 – ge förvaltningen i uppdrag att till nämnd 15 februari inkomma med
reduceringsförslag i enlighet med budget i balans
Alt 2 – anta halvårsbudget enligt de nyckeltal resursfördelningsmodellen för
2016 innehåller och på uppdrag av nämnden skriva fram äskanden under våren
inför budget andra halvåret
Redovisning

Nedan redovisas nettobudget för 2017 och den budgeterade nettoram som är fastställd
i flerårsplanen av kommunfullmäktige för 2018-2019.
tkr
2016
2017
2018
2019
-193 608
-198 986
-203 032 - 207 170
Ramen för 2017 innefattar ej kompensation för demografisk reserv som bygger på fler
barn och elever under året. Ramen innefattar det lönepåslag som tilldelades för årets
löneöversyn.
Den utökning av ram från år 2016 till år 2017 avser:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Löneökning 2,5 % april-dec
Ökning för hyra, lokalvård, köpta tjänster
Förändring antal barn enligt befolkningsprognosen

2 757 tkr
826 tkr
- 982 tkr

2 (4)

Tilldelning enligt följande:
750 tkr
 Rektorstjänst
 Systemförvaltartjänst
500 tkr
 Kompensation lägre avgift kulturskolan (förlorad intäkt)
200 tkr
 Ytterligare tillskott, allmänt
727 tkr
500 tkr
 Utökad matematikundervisning åk4-6
 Nytt uppdrag för skolhälsovården, Gardasil vaccinationer
100 tkr
______________________________________________________________
Summa
= 5 378 tkr
Konsekvenser

Med 2016 års nyckeltal och de antal barn/elever i verksamheten förvaltningen har och
antas ha under 2017, blir de ekonomiska konsekvenser som följer:
Förskola

6,7

-1 411 tkr

Förskoleklass

18

-909 tkr

Fritidshem

20

-214 tkr

Grundskola 1-6

15,9

-2758 tkr

Grundskola 7-9

13,7

-1872 tkr

fler barn än 2016,
ökade snittlöner*, ny
hyra av tillfälliga
förskolelokaler (3 st),
val av fristående
omsorg
fler barn än Statisticon,
val av friskola, ökade
snittlöner
ökade snittlöner,
fritidshemmet finns inte
i kommunens
resursfördelningsmodell
vilket innebär att
fritidshemmen får följa
grundskolans
resurstilldelning, fler
barn på fritidshem
val av friskola, ökade
snittlöner
val av friskola, ökade
snittlöner, tjänst i
Frallan för arbete med
värdegrund och
integration, enligt

8

Elevhälsan

-2000 tkr

Kostenheten

-400 tkr

Summa

-9 564 tkr

Statisticon bör skolan
minska med 22 elever –
ej korrekt, minskningen
är 7 st.
ökad andel elever i
behov av särskilt stöd
från kostchef 31/10
(uppgift felbudgetering
sedan tidigare)

3 (4)

*förvaltningen får endast anställa obehörig personal om högst ett år vilket innebär att ett antal vakanser läggs ut för
rekrytering varje vår, alla tjänster som inte har en behörig, legitimerad förskollärare, lärare. Konkurrensen mellan
kommuner och skolor, och för få behöriga sökande, driver lönekrav och lönenivåer.
Exempel: snittlön lärare yngre åldrar 27 437 kr/mån (2016) och lärare yngre åldrar 29 128 kr/mån (2017)
Snittlön lärare äldre åldrar 30 582 kr/mån (2016) och lärare äldre åldrar 32 548 kr/mån (2017)

Nämnden utgår från att full täckning fortfarande kommer att ges för gymnasiets olika
delar och är därför korrigerade i ramen.

9

Nedan presenteras två budgetförslag.
Det första alternativet (1) visar på konsekvenser för att få en balanserad budget. Det
andra alternativet (2) utgår från att nyckeltal ligger still under vårtermin. Enligt uppgift
finns möjligheter att äska mer medel under budgetåret.

4 (4)

1. Enlig lag ska offentlig verksamhet drivas enligt god ekonomisk hushållning.
Och enligt ’Offentliga bidrag på lika villkor’ ska bidrag till enskilda huvudmän
för fristående skolor grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
För att budget ska komma i balans ges här några exempel på vad olika
reduceringsförslag kan innebära i form av kostnader i tkr.
Ändring av nyckeltal för årskurs 4-6 från 15,9 elever per tjänst till 16,4

-340

Ändring av nyckeltal för årskurs 7-9 från 13,7 elever per tjänst till 15,4

-1 400

Att detta år använda matematiksatsningens medel till den ökade kostnaden för
måltider

-500

Förslag att minska elevantalet inom grundskola 1-6 som har uppräknats med 19 barn
med hänsyn till nybyggnation. Att vid behov söka medel ur den demografiska reserven
-900
Schablonersättningen (PUT) ska räcka i tre år, men används helt under 2017
-3000
Nedläggning av en skola (lärarlöner, hyror, städ)

-4500

Nedläggning kulturskolan

- 2300

Nedläggning öppen förskola
Generellt sparförslag för alla verksamheter om 1 %
2.

- 300
- 2330

Oförändrad budget. Avstämning sker halvår in på det nya året och äskanden
görs under våren hos kommunstyrelsen. En budgetförstärkning under året ska
enligt uppgift vara möjlig att få. I så fall kommer även de fristående
verksamheterna att kompletteras med ytterligare medel under året enligt lagen
om ’Offentliga bidrag på lika villkor’.
Se nyckeltal i resursfördelningsmodell.
Lena Sahrblom
Förvaltningschef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-02-27

21

Ks §

Dnr 12/2017

043

Information om ordförandebeslut - Begäran om
kapitaltillskott från FSF AB
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun är sedan 2008 en av 24 delägare i Förenade Småkommuners
Försäkrings AB (FSF). Vid bolagets bildande gick varje delägare in med en
kapitalinsats på 2,0 mkr vardera. Från och med 2017 har kommunen inte längre
några försäkringar tecknade hos FSF. Det ekonomiska resultatet för FSF har
under åren tärt på bolagets eget kapital framförallt på grund av ett antal stora
skaderegleringar till några av de delägande kommunerna. Under våren 2016
flaggade FSF till delägarna om att Finansinspektionens krav på kapitalbas kräver
att delägarna går in med extra kapitaltillskott om 300 000 kronor vardera.
2017-02-07 beslutade kommunstyrelsens ordförande att låta tiden löpa utan att
betala fakturan för kapitaltillskottet och att fortsätta bereda frågan. Kommunen
väntar på att få in justerat styrelseprotokoll från FSF för att kunna fortsätta
beredningen av ärendet.
Beslutsunderlag

Ordförandebeslut, 2017-02-07
Underlag från förvaltningen, 2017-01-03
Begäran från FSF AB om kapitaltillskott, 2016-11-22
Information om FSF: s verksamhet och framtid, 2016-03-15
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun

•

Datum

201 7-02-07

1 (1)

Förenade små kommuners
försäkringsaktiebolag

Ordförandebeslut - Faktura från Förenade småkommuners
förs äkrings aktiebolag
Stämman för Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag (FSF) har tidigare
beslutat att föreslå respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teclma aktier i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt att påbörja en process för att
avveclda FSF AB med start under 2017. FSF har samtidigt krav från
Finansinspektionen på att ta in ett kapitaltillskott. Styrelsen i FSF har därför
beslutat föreslå varje delägare att betala in 300 tkr. Beredningen av ärendet i
kommunen är ännu inte avslutat och fakturan löper ut den 10 febmari.
Vingåkers kommun beslutar att låta tiden löpa ut utan att betala fakturan och att
forts ätta bereda frågan.
Beslut enligt 16.1 i kommunstyrelsens delegationsordning

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun , 64380 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se·Pg 95 81-0 8g 624-8371
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Till Kommunstyrelsen

1 (2)

Datum

Vår handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39
elin.hoghielm@vingaker.se

Begäran om kapitaltillskott till Förenade
Småkommuners Försäkrings AB
Förslag till beslut



Vingåkers kommun avstår från att betala in det villkorade aktieägartillskott
om 300.000 kronor som Förenade Småkommuners Försäkrings AB har
begärt.

Beskrivning av ärendet

VK101S v1.0 060208, FSF begäran
kapitaltillskott - beslutsunderlag till
KSau 170112

Vingåkers kommun är sedan 2008 en av 24 delägare i Förenade Småkommuners
Försäkrings AB (FSF). Vid bolagets bildande gick varje delägare in med en
kapitalinsats på 2,0 mkr vardera. Från och med 2017 har kommunen inte längre
några försäkringar tecknade hos FSF. Det ekonomiska resultatet för FSF har under
åren tärt på bolagets eget kapital framförallt på grund av ett antal stora
skaderegleringar till några av de delägande kommunerna. Under våren 2016
flaggade FSF till delägarna om att Finansinspektionens krav på kapitalbas kräver
att delägarna går in med extra kapitaltillskott om 300.000 kronor vardera.
Vid FSFs årsstämma 2016-05-11 beslutades att FSF skulle utvärdera följande
alternativ:
1. Samgående med annat captivebolag
2. FSFs ägare tecknar aktier i annat captivebolag och FSF likvideras
3. FSF fortsätter i sin nuvarande struktur genom kapitaltillskott från
delägarna

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Bg 624-8371
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Med anledning av ovanstående uppdrag beslutades också att kalla till extrastämma
2016-10-05 för att besluta enligt ovan. Vid den extra stämman i oktober
beslutades:
- Föreslå respektive delägare i FSF att teckna aktier i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (KSFAB) enligt bolagets erbjudande
- Besluta om likvidation av FSF med start under 2017 (under förutsättning av
ovanstående beslut).

2 (2)

Den extra stämman för KSFAB har därefter 2016-11-15 beslutat att i nuläget inte
erbjuda försäkring till FSFs delägare, utan att göra en kompletterande utredning
som kommer att föreläggas KSFABs ordinarie stämma i maj 2017. Den
utredningen ska visa en konsekvensbeskrivning och ekonomisk analys för KSFAB
och innebär inte ett misstroende rörande FSFs delägare och försäkringsprogram.
Styrelsen i FSFs intention är liksom tidigare att påbörja en process för avveckling
av bolaget och att ägarkommunerna erbjuds att bli delägare i KSFAB. I och med
den senarelagda avvecklingsprocessen är det nu nödvändigt för FSF att få in begärt
kapitaltillskott på 300.000 kronor från respektive delägare så att
Finansinspektionens krav på kapitalbas upprätthålls.
Från FSF har under våren 2016 meddelats att vid en likvidation av bolaget
kommer varje delägare enbart att få tillbaka 1,64 mkr av de ursprungliga 2,0 mkr i
insatskapital, vilket medför en förlust för varje delägare på 360 tkr. Denna kostnad
påverkar kommunens resultat. Det innebär en ekonomisk risk att betala in
ytterligare 300 tkr i aktieägartillskott till det befintliga aktieinnehavet på 2,0 mkr.
Risken består i att om bolaget hamnar i ekonomiskt obestånd och sätts i
likvidation, vilket styrelsen för FSF förespråkar, riskerar kommunen att inte få
tillbaka hela eller delar av aktieinnehavet.

14
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Förenade Småkommuners
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Delägarna i Förenad _~_......",=~.:.=.:.;~~_ _ __
Försäkrings AB (FSF)

Begäran om kapitaltillskott till FSF AB samt information om
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Stämman för FSF AB har 2016-10-05 beslutat att föreslå respektive delägare i FSF AB att
bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt att påbörja en
process för att avveckla FSF AB med start under 2017.
Den extra stämman för Kommunassurans Syd har dock 2016-11-15 beslutat att i nuläget
inte erbjuda försäkring till FSF:s delägare, utan att göra en kompletterande utredning
som kommer att föreläggas KSFAB:s ordinarie stämma i maj 2017. Den utredningen ska
visa en konsekvensbeskrivning och ekonomisk analys för KSFAB och innebär inte ett
misstroende rörande FSF:s delägare och försäkringsprogram .
I och med detta har styrelsen för FSF AB beslutat att fortsatt erbjuda försäkring för
helåret 2017 enligt gällande försäkringsavtal. Styrelsens intentioner är liksom tidigare att
påbörja en process för avveckling av FSF AB och att ägarkommunerna blir delägare i
KSFAB och fortsatt från 2018 köper försäkring därifrån. Denna process blir dock
senarelagd med anledning av KFSAB:s stämmobeslut.
I och med den senarelagda avvecklings processen, alternativt fortsatt verksamhet för FSF
AB, är det nu nödvändigt att ta in det kapitaltillskott som vi tidigare har informerat om.
Detta är ett krav som vi har på oss från Finansinspektionen.
Styrelsen i FSF AB föreslår därför respektive delägare besluta:
Förslag till beslut

1.

X kommun inbetalar under 2016 ett villkorat aktieägartillskott om 300000 kr till
Förenade Småkommuners Försäkrings AB.

Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-4124200 I www.fsfab.se
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2.

Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet kommer att påbörjas när
bolagets fria egna kapital uppgår till minst 6 miljoner kronor, detta enligt
reviderad årsredovisning och i övrigt god finansiell ställning, alternativt i samband
med avveckling av bolaget.

Förenade Småkommuners Försäkrings AB

Uwe Weigel

Bertil Lindström

Ordförande

VD

Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag} c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29} SE-11122 Stockholm /tel: 08-4124200 / www.fsfab.se
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Förenade Smakommuners
Försä kring s Aktiebolag

2016-03-15

Till

Delägarna i Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF)

Information om bolagets verksamhet och framtid

Den här skrivelsen ger en sammanfattning på vad FSF har uppnått sedan bolaget bildades och
bolagets syn på verksamheten de närmaste åren.
Bakgrund
FSF har försäkrat sina delägare sedan 1 januari 2008. Bakgrunden till bolagets etablering var i
sammandrag:
•

Kommuner hade svårt att hitta försäkringsgivare på den traditionella marknaden

•

Den svaga konkurrensen drev upp premierna

--------------~L-~x··~eilieLomJb~äkrlogskuUakunnaleckna.~
s ----------------------------------------------7

•

De mindre kommunerna fick delvis betala för större kommuners dåliga skadeutfall

Bolaget etablerades 2007 av 23 kommuner. Ytterligare en kommun anslöt 2011.
Affärsplanen som antogs formulerade några av de väsentliga delarna för bolagets inriktning:
•

Bolaget skall erbjuda sina delägare försäkring till stabila premie nivåer

•

Bolaget skall alltid erbjuda försäkring till delägare

•

Bolaget är inte vinstdrivande. Eventuella överskott ska distribueras som premieåterbäring
eller stärka konsolideringen i bolaget.

•

Bolaget skall bidra med kunskap och information i försäkringsfrågor och skadeförebyggande
verksamhet

Bolaget har under sina 8 verksamhetsår uppfyllt målsättningarna med visst undantag för den
sistnämnda punkten . Bidraget från bolaget har varit sporadiskt i takt med aU delägarna inte haft det
stora behovet och heller inte alltid det djupa engagemanget i frågan.

Förenade Små Kommuners Försäkringsakt iebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-412 42 00 I www.fsfab.se
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Utveckling 2008-2015
Ett sammandrag av 8 verksamhetsår ger följande finansiella resultat (KSEK):
Premier debiterade till delägarna

98,640

Betalda skador till delägarna (inkl utestående skador 2015)

-139,228

Driftskostnader

- 20,853

Resultat brutto

-61,441

Resultat inklusive kapitalavkastning, och återförsäkring

-6,629

Resultat inklusive kapitalavkastning och återförsäkring är 54,812 högre än brutto resultatet.

Kommentarer:
Premierna debiterade till delägarna har varit stabila i relation till försäkrad volym. Vissa individuella
justeringar har gjorts baserat på skadeutfall. Inga generella ökningar har gjorts vilket gör att
delägarna har i princip samma premie som vid bolagets start.
Betalda skador till delägarna har varit avsevärt högre än vad som förutsågs vid bolagets bildande.
Skadeutfall baserades vid bolagets start på uppgifter från delägarna och/eller deras mäklare.
Under de 8 verksamhetsåren har det inträffat 3 enskilda stora skador. Men även frekvensen av
skador är högre än vad delägarna redovisade vid bolagets etablering. Det har bl.a. inneburit att
återförsäkringen har blivit avsevärt dyrare än vid starten.
Driftskostnaderna var under de första 5 verksamhetsåren i genomsnitt över 3,000 årligen. En
omorganisation för att minska kostnaderna har genomförts, vilket har inneburit att driftskostnaderna
sedan 2013 är under 1,800 årligen.
Resultat inklusive kapitalavkastning och återförsäkring är 54,812 högre än bruttoresultatet.
Vid utgången av 2015 har bolaget förlorat Eget Kapital med 6,629.
Ni som är bolagets delägare och försäkringstagare har under de 8 verksamhetsåren uppskattningsvis
sparat premiekostnader mellan 1 och 3 MSEK årligen. Ackumulerat blir detta mellan 8 och 24 MSEK
för de 8 åren.
Jämförelse har gjorts med kommuner försäkrade på den traditionella marknaden och med ett
skadeutfall jämförbart med FSF. Det är svårt att göra exakta jämförelser, men en avstämning med
andra kommuner ger indikationen. I jämförelsen ingår inte de tillbakahållande effekter där även
andra kommuner har kunnat dra fördel av den ökade konkurrensen på den traditionella marknaden
som FSF tillsammans med övriga kommuncaptive bidragit med.
Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-4124200 I www.fsfab.se

2

18

Förenade Smakommuners
Försäkrings Aktiebolag

Framtiden
FSF fyller en funktion för sina delägare. Bolagets ambition är att fortsätta vara det naturliga
alternativet för en mindre kommun.
För att bolaget skall kunna fortsätta göra detta måste bolagets delägare göra en punktinsats under
2016.
Regelverket för försäkringsbolag ändras 2016 genom det sk Solvens II direktivet. Det nya regelverket
stäl/er högre krav på försäkringsbolagens riskkontroll, regelefterlevnad och rapporteringssystem.
FSF har anpassat sig efter detta och har inte några utestående frågor att lösa.
Förutom de kvalitativa delarna skärps även de kvantitativa delarna. Med det avses kapitalisering av
försäkringsbolagen. För FSFs del innebär det att minsta tillåtna kapital för att driva verksamheten
vidare är 34 MSEK. Vid utgången av 2015 är kapitalet (solvenskapital) 41,4 MSEK. Marginalen ned till
34 MSEK bedömer bolaget vara så liten att en plan för att stärka kapitalbasen måste antas av ägarna.
De nya reglerna för försäkringsbolag ställer högre krav på försäkringsbolagen avseende
regelefterlevnad.
FSF kommer att följa regelverket som trädde i kraft 1 januari 2016 och säkerställa att bolaget drivs på
ett korrekt vis.
För att säkerställa FSFs kapitalbas framöver finns det några vägar att gå:

I första hand:
Kapitaltillskott från delägarna.

I andra hand:
1. Ändrade försäkringsvillkor till att omfatta färre skadehändelser
2.Ökade självrisker för att minska bolagets skadekostnader
3.Höjda premier
En kombination av 1-3 kan göras.
Styrelsens förslag
Bolagets kapitalbas stärks genom aktieägartillskott med 275 KSEK per ägare. Det ger ett
kapitaltillskott på sammanlagt 6,600 KSEK och återställer därmed kapitalbasen till 48,000 KSEK.
Övrigt
Med de föreslagna åtgärderna kommer FSF fortsätta vara garanten för att små kommuner kan
försäkra sig. Situationen som rådde när bolaget bildades kan snart uppstå igen om de traditionella
bolagen inte är intresserade av kommunförsäkring. I nuläget finns det endast ett (1) traditionellt
Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-412 42 00 I www.fsfab.se
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bolag som alltid lämnar offert till små kommuner. Den situationen är mycket bräcklig och var en av
orsakerna till att FSF bildades.
FSF kommer öka sitt arbete med försäkrade kommuner och delägare. Samtliga kommuner kommer
under 2016 få ett individuellt besök med genomgång av verksamheten som försäkringstagare och
delägare.

c 4))::.ers
Uwe Weigel
Ordförande

q
I

:ör~äkrings AB
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(Bertil Lindström
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Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-412 4200 I www.fsfab.se
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Information från tjänstemän i beslutsärenden
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichefen föredrar nedan ärenden:
 Svar på Revisionsrapport – Styrprinciper för interndebitering
 Kommunstyrelsens investeringar 2017-2020
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 380/2016

040

Svar på Revisionsrapport – Styrprinciper för
interndebitering
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att svar på revisionsrapporten antas och
överlämnas till revisorerna.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens styrprinciper för
interndebitering avseende Vingåkers Kommunfastigheter AB, kostenheten samt
Taxe- och avgiftsnämnden. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen.
De synpunkter som framkommer vid granskningen sammanfattas i nedanstående
punkter:
- Kommunstyrelsen har inte säkerställt att det finns ändamålsenliga
styrprinciper för interndebitering inom kommunen och inom koncernen
finns i tillräcklig omfattning.
- Uppföljningen av internprissättningen är otillfredsställande och att
kommunstyrelsen endast delvis med nuvarande styrning och uppföljning
av internprissättning säkerställer att verksamhet som finansieras med
interna intäkter bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
- Revisorerna rekommenderar att en översyn genomförs avseende
styrprinciper för interndebitering inklusive ansvarsfördelning i samband
med prissättning.
- Principer för interndebitering dokumenteras i de fall detta saknas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-25
Svar på revisionsrapport - Styrprinciper för interndebitering
Revisionsrapport – Styrprinciper för interndebitering
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyreslen

Datum

2017-01-25
Vår handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39
elin.hoghielm@vingaker.se

Dnr 380/2016

Svar på revisionsrapport ”Styrprinciper för
interndebitering”
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyreslen beslutar


Förslaget till svar på revisionsrapporten antas och överlämnas till
revisorerna.

Sammanfattning

VK101S v1.0 060208, tjut
granskning interndebitering 170125

Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens styrprinciper för
interndebitering avseende Vingåkers Kommunfastigheter AB, kostenheten samt
Taxe- och avgiftsnämnden. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen.
De synpunkter som framkommer vid granskningen sammanfattas i nedanstående
punkter:
 Kommunstyrelsen har inte säkerställt att det finns ändamålsenliga
styrprinciper för interndebitering inom kommunen och inom koncernen
finns i tillräcklig omfattning.
 Uppföljningen av internprissättningen är otillfredsställande och att
kommunstyrelsen endast delvis med nuvarande styrning och uppföljning
av internprissättning säkerställer att verksamhet som finansieras med
interna intäkter bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
 Revisorerna rekommenderar att en översyn genomförs avseende
styrprinciper för interndebitering inklusive ansvarsfördelning i samband
med prissättning.
 Principer för interndebitering dokumenteras i de fall detta saknas.

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Ärendets beredning

Ärendet har hanterats av ekonomichefen. Revisorerna önskar svar senast
2017- 02- 28.
Förvaltningens ståndpunkt

Inledningsvis kan konstateras att det är värdefullt för förvaltningen att denna typ
av granskning genomförts och resultatet av densamma påtalar att det finns
förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med. De brister som
revisorerna påtalar kan till stor del förklaras av att det saknas dokumenterade
rutiner för interndebitering även om rutiner till en del finns. Det är bra att ha
revisorernas synpunkter med som stöd i det förändrings- och förbättringsarbete
som är nödvändigt att genomföra.
Kommunledningsförvaltningen kommer att ta med revisorernas synpunkter i det
kommande utvecklingsarbetet med bland annat riktlinjer för budgetarbete, vid
ägarsamråd och vid översyn av kommunens styrdokument.
Den kommunala verksamheten ska inte gå med vinst. Självkostnadsprincipen är
därför alltid utgångspunkten då interna priser ska fastställas. Detta har dock inte
fastställts i något styrdokument. Däremot i ägardirektiven till Vingåkers
Kommunfastigheter AB framgår att självkostnadsprincipen ska gälla vid
hyressättning. Uppföljning av att så sker behöver förbättras och kan lämpligen tas
upp vid de ägarsamråd som sker regelbundet.
Kommunen kommer under 2017 att implementera ett nytt ekonomisystem som
ska vara i drift den 1 januari 2018 och i samband med det kommer även en ny
kodplan/kontoplan att införas. Detta kommer att medföra en enklare redovisning
och att interndebitering kan hanteras i systemet, vilket nuvarande ekonomisystem
inte klarar av.
Kommunen saknar styrdokument som fastställer principer för hur
internprissättning ska göras samt för hur uppföljning ska ske. Vid översyn av
styrdokument behöver detta framledes tas hänsyn till och tydliggöras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunledningsförvaltningens svar och överlämnar det till revisorerna.
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Bilagor

Svar på revisionsrapport ”Styrprinciper för interndebitering”
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Elin Höghielm, 0151-191 16
elin.hoghielm@vingaker.se

Svar på revisionsrapport ”Styrprinciper interndebitering i
kommunen samt dess bolag”
Bakgrund
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens styrprinciper för
interndebitering avseende Vingåkers Kommunfastigheter AB, kostenheten samt
Taxe- och avgiftsnämnden. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har
säkerställt att ändamålsenliga styrprinciper för interndebitering inom kommunen
och inom koncernen finns i tillräcklig omfattning. Revisorerna rekommenderar
därför att en översyn genomförs avseende styrprinciper för interndebitering
inklusive ansvarsfördelning i samband med prissättning. Vidare att principer för
interndebitering dokumenteras i de fall detta saknas och att rutiner för uppföljning
av internprissättningen tas fram.
Med interndebitering avses i det här sammanhanget dels försäljning mellan
kommunens egna verksamheter, dels försäljning mellan kommunen och de
kommunala bolagen.

VK400S v1.0 040416 C:\Users\kamm\Desktop\KS au 9 feb\Svar granskning interndebitering 170113.docx

Kommunledningsförvaltningens svar
Inledningsvis kan konstateras att det är värdefullt för förvaltningen att denna typ
av granskning genomförts och resultatet av densamma påtalar att det finns
förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med. De brister som
revisorerna påtalar kan till stor del förklaras av att det saknas dokumenterade
rutiner för interndebitering även om rutiner till stor del finns.
Vi kommer att ta med oss revisorernas synpunkter i vårt kommande
utvecklingsarbete med bland annat riktlinjer för budgetarbete, vid ägarsamråd och
vid översyn av kommunens styrdokument.
Inledningsvis vill vi poängtera att det antagligen vid denna granskning har varit lite
begreppsförvirring. När vi i kommunen pratar om interndebitering handlar det
om då kommunens egna verksamheter köper och säljer varor och tjänster
sinsemellan. När kommunens verksamheter däremot köper varor och tjänster eller
hyr en lokal från vårt bolag blir det en koncernintern transaktion, vilket i
kommunens redovisning idag hanteras som en extern transaktion då det är en
annan juridisk person inblandad. I den granskning som PwC genomfört använder
man begreppet interndebitering även då det handlar om transaktioner med
kommunbolag och gemensamma nämnder.
Den kommunala verksamheten ska inte gå med vinst. Vi hanterar skattebetalarnas
pengar och de ska användas på ett effektivt sätt. Självkostnadsprincipen är därför
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alltid utgångspunkten då interna priser ska fastställas. Detta har dock inte
fastställts i något styrdokument som de kommunala verksamheterna kan luta sig
emot då priser ska räknas fram. Däremot i ägardirektiven till Vingåkers
Kommunfastigheter AB framgår att självkostnadsprincipen ska gälla vid
hyressättning.
I dagsläget stödjer inte kommunens ekonomisystem interndebitering, varför all
intern fakturering mellan kommunens verksamheter kräver mycket manuellt
arbete och uppfattas som administrativt betungande. Kommunen har under
hösten 2016 upphandlat ett nytt ekonomisystem som planeras vara i drift 1 januari
2018 och det nya systemet hanterar interndebitering. Vidare kommer kommunen i
samband med bytet av ekonomisystem också att byta kontoplan/kodplan.
Kommunen behöver anpassa sig till KommunBas-13, vilken är den kontoplan
som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar. För att få en
korrekt ekonomistyrning och en rättvisande redovisning är det angeläget att detta
arbete genomförs. Rätt kostnader och intäkter på rätt ställe i redovisningen
underlättar för analys och prognos och säkerställer också att kommunens
redovisning till Statistiska Centralbyrån blir korrekt. Kodplanen har också en
mycket viktig roll i tydliggörandet av ekonomiskt ansvar och ekonomistyrning.
Detta kommer att möjliggöra en enklare uppföljning av de interna intäkterna och
kostnaderna samt även koncerninterna transaktioner med de kommunala bolagen.
Uppföljning av hur Vingåkers Kommunfastigheter AB beräknar hyresnivåerna
kommer att tas upp vid de ägarsamråd som sker löpande och även här behöver
kommunstyrelsen få en tydligare återkoppling från bolaget hur
självkostnadsprincipen säkerställs.
Kommunen saknar styrdokument som fastställer principer för hur
internprissättning ska göras samt för hur uppföljning ska ske. Vid översyn av
styrdokument behöver detta framledes tas hänsyn till och tydliggöras.
Vingåkers kommun 170125
Kommunledningsförvaltningen

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - "Styrprinciper för interndebitering"
En del av kommunens verksamheter finansieras genom intemdebitering, Det finns
inga direkta lagkrav avseende redovisning av interna intäkter och kostnader. Det
är dock väsentligt att verksamhet som finansieras av intema intäkter bedrivs
effektivt och ändamålsenligt samt att prissättningen är transparent för berörda
pmier.
Revisorema har valt att granska stYlprinciper för interndebitering avseende
Vingåkers Kommunfastigheter AB, kostenheten samt Taxe- och avgiftsnälllllden.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen.
V år sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte hm'
säkerställt att ändamålsenliga stYlprinciper för interndebitering inom kommunen
och inom koncemen finns i tillräcklig omfattning,
Vi grundar vår bedömning på följande :
Vi bedömer att förekomst av principer för den interna prissättningen samt tydlig
1'011- och ansvai'sfördelning varierar. Dokumenterade och fastställda principer
liksom ansvarsfördelning finns för Taxe- och avgiftsnällllldens verksamhet.
Vi bedömer vidare att uppföljningen av intemprissättningen är otillfredsställande
och att kommunstyrelsen endast delvis med nuvarande styrning och uppföljning
av intemprissättning säkerställer att verksamhet som finansieras med intema
intäkter bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Vi reko1111p.enderar därför att en översyn genomfårs avseende styrprinciper för
intemdebitering inklusive ansvarsfördelning i samband med prissättning, Vidare
att principer för interndebitering dokumenteras i de fall detta saknas,
Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "StYlprinciper för
intemdebitering". RappOlien har hanterats på revisorernas möte den 26 oktober
och överlälllllas häImed för åtgärder. Svar önskas senast 2017-02-28 till
reVIsorerna.

FÖR VINGAKERS KOMMUNS REVISORER
~
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Styrprinciper interndebitering i kommunen samt dess bolag

Sammanfattning och revisionell bedömning
Revisorerna i Vingåkers kommun har gett PwC Kommunal Sektor i uppdrag att genomföra en granskning av styrprinciper avseende interndebitering i kommunen samt dess
bolag.
En del av kommunens verksamheter finansieras genom interndebitering, år 2014 uppgick
de interna intäkterna och kostnaderna till ca 58,5 mnkr i Vingåkers kommun.
Vad avser redovisning av interna intäkter och kostnader finns inga lagkrav, det är dock
viktigt att sådan verksamhet som finansieras av interna intäkter bedrivs effektivt och
ändamålsenligt.
Granskningen avser kommunstyrelsen och har inriktats mot Vingåkers Kommunfastigheter AB, Kostenheten samt Taxe- och avgiftsnämnden.
Syftet med granskningen är att bedöma om ändamålsenliga styrprinciper för interndebitering finns.
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte
har säkerställt att ändamålsenliga styrprinciper för interndebitering inom
kommunen och inom koncernen finns i tillräcklig omfattning.
Vi grundar vår bedömning på följande:
Vi bedömer att förekomst av principer för den interna prissättningen samt tydlig roll- och
ansvarsfördelning varierar. Dokumenterade och fastställda principer liksom ansvarsfördelning finns för Taxe- och avgiftsnämndens verksamhet.
Vi bedömer vidare att uppföljningen av internprissättningen är otillfredsställande och att
kommunstyrelsen endast delvis med nuvarande styrning och uppföljning av internprissättning säkerställer att verksamhet som finansieras med interna intäkter bedrivs på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.
Vi rekommenderar därför att en översyn genomförs avseende styrprinciper för interndebitering inklusive ansvarsfördelning i samband med prissättning. Vidare att principer för
interndebitering dokumenteras i de fall detta saknas.
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Inledning
Bakgrund
En del av kommunens verksamheter finansieras genom interndebitering1, år 2014 upp
gick de interna intäkterna och kostnaderna till ca 58,5 mnkr i Vingåkers kommun.
Vad avser redovisning av interna intäkter och kostnader finns inga lagkrav, det är dock
viktigt att sådan verksamhet som finansieras av interna intäkter bedrivs effektivt och
ändamålsenligt.
Revisorerna i Vingåkers kommun har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning. PwC Kommunal Sektor har fått uppdraget att
genomföra granskningen av styrprinciper avseende interndebitering i kommunen samt
mellan kommunen och dess bolag.

Revisionsfråga
Har kommunstyrelsen säkerställt att ändamålsenliga styrprinciper för interndebitering
finns?

Kontrollmål
För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollmål:
Principer (regler och anvisningar) finns för internprissättning.
Roll- och ansvarsfördelning är tydliggjord i framtagande av interna priser.
Kommunstyrelsen har säkerställt att verksamhet som finansieras med intern intäkter bedrivs effektivt och ändamålsenligt.
Kommunstyrelsen följer upp att internprissättningen följer gällande riktlinjer.

Avgränsning och metod
Granskningen är avgränsad till att omfatta de principer som finns för internprissättning.
Granskning av styrande dokument och intervjuer med kommunstyrelsens ordförande,
ekonomichef, VD på Vingåkers Kommunfastigheter AB, tillförordnad kostchef på Kostenheten samt avgiftshandläggare på Taxe- och avgiftsnämnden.

Med interndebitering avses dels försäljning mellan kommunens egna verksamheter, dels försäljning mellan kommunen och de kommunala bolagen.

1
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Iakttagelser och bedömningar
Principer, regler och anvisningar för internprissättning
Kontrollmål: Principer (regler och anvisningar) finns för internprissättning.

Övergripande iakttagelser
Vid intervjuerna framkommer att interna intäkter ska finansiera Vingåkers Kommunfastigheter AB:s, Kostenhetens samt Taxe- och avgiftsnämndens verksamheter. I samtliga
verksamheter tillämpas självkostnadsprincipen, d v s att det kommunala avgiftsuttaget
inte får överstiga självkostnaderna för den aktuella tjänsten eller nyttigheten utan stöd i
författning.

Iakttagelser för Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers Kommunfastigheter AB tillhandahåller verksamhetslokaler för bland annat
förskola, skola och fritidsverksamhet. Följande framgår av ägardirektivet ”Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltningen ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen. De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att utredas under 2016.
Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering för att uppnå tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att framtidssäkra kommunens verksamhetsfastigheter.” I vad mån detta omfattar den interna prissättningen inom koncernen framgår inte.
Av den ekonomiska uppföljningen framgår att den interna prissättningen baseras på
kostnader för drift, underhåll, gemensamma kostnader, avskrivning och kapitalkostnader.
Uppföljning sker årligen av intäkter och kostnader, vilken därefter ligger till grund för den
interna prissättningen och prisjusteringar. Enligt uppgift görs dock inte prisjusteringar
årligen.

Iakttagelser för Kostenheten
Kostenheten bedrivs i samarbete med Katrineholms kommun. Enheten ansvarar för måltidsverksamheten i de båda kommunerna och levererar måltider till förskolor, skolor och
äldrevården samt matlådor.
Skriftlig dokumentation kring principer och riktlinjer för internprissättning saknas för
Kostenheten. Enheten förlitar sig på muntliga instruktioner.
Vid intervjuerna framkommer att Kostenheten har tillämpat intäktsfinansiering sedan
några år tillbaka. Tidigare tilldelades Kostenheten en rambudget. Intäktsfinansiering infördes för att bland annat öka den ekonomiska tydligheten.
Störst är måltidsintäkter från förskola, skola och äldrevård. Verksamheten finansieras
även av intäkter från Restaurang Humlegården, som serverar mat åt både boende på
äldreboende och besökare.
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Enligt de intervjuade har tidigare kommunplan angett att ett mål med internprissättningen är att den ska klara indexökningar. Ett sådant mål kan vi inte finna i nu gällande kommunplan.

Iakttagelser för Taxe- och avgiftsnämnden
Vingåkers kommun ingår från och med 1 oktober 2015 i den gemensamma nämnden
Taxe- och avgiftsnämnden tillsammans med Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund,
Kumla och Degerfors. Nämndens uppgift är att fullgöra de lagreglerade uppgifter avseende avgifter för äldreomsorgen, vilket bland annat innebär inkomstförfrågan och registrering, fastställande av avgift, besvärshantering och dokumentation. Utöver hemtjänstavgifter ska även intäkter för måltider och hyror hanteras.
Såväl reglemente som avtal finns för nämnden. Avtalet reglerar ett antal områden, bland
annat kostnadsfördelning och insyn.
Principer för kostnadsfördelning finns avseende:
o

personalkostnader, vilka fördelas utifrån antal aktuella ärenden en viss tidpunkt
(11 procent för Vingåkers del)

o

driftskostnader, vilka fördelas solidariskt mellan kommunerna (14,3 procent per
kommun) samt

o

övriga kostnader/åtaganden.

Bedömning
Vår bedömning är att förekomsten av principer för internprissättning varierar. Kontrollmålet är således delvis uppfyllt.
Dokumenterade och fastställda styrprinciper för kostnadsfördelning finns för Taxe- och
avgiftsnämnden. För Vingåkers Kommunfastigheter AB finns en överordnad princip för
internprissättning i bolagsordningen, men det framgår inte vilka kostnader som ska ingå.
För kostenheten finns inga dokumenterad principer för hur internprissättning ska regleras.
Vi rekommenderar att en översyn av de principer som finns avseende den interna prissättningen äger rum och att principer upprättas i de fall dokumenterade och fastställda
principer saknas såsom för Kostenheten.
Enligt vår bedömning kräver internprissättning ett stort mått av transparens för att vara
välfungerande och uppföljningsbar.

Roll- och ansvarsfördelning
Kontrollmål: Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i framtagandet av interna
priser.

Iakttagelser för Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers Kommunfastigheter AB saknar skriftlig dokumentation för roll- och ansvarsfördelning i framtagandet av interna priser.
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Iakttagelser för Kostenheten
Någon dokumentation avseende roll- och ansvarsfördelning i framtagandet av interna
priser för Kostenheten har vi inte funnit.
Vid intervjuerna framkommer att barn- och utbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsenheten gemensamt tar fram de interna priserna för kost. Den interna prissättningen
fastställs av tjänstemän från berörda förvaltningar årligen och den externa fastställs av
kommunstyrelsen.
För Humlegården används nedanstående modell för att beräkna de interna priserna per
portion. Kostnader för städning och servering av mat på respektive enhet tillkommer.

Kostenhetens budgeterade intäkt per år beräknas utifrån portionspris, antalet inskrivna
elever och närvarofrekvens. Denna beräkning ligger till grund för den månatliga faktureringen. För att kontrollera att prissättningen är korrekt räknas antalet använda tallrikar
vid måltiderna. Eventuella justeringar av fakturerade intäkter görs halvårsvis.

Iakttagelser för Taxe- och avgiftsnämnden
I tidigare nämnt avtal regleras ansvarsfördelningen. Hallsbergs kommun är värdkommun
enligt avtalet. Uppföljning till respektive nämnd och möjligheter till insyn regleras i avtalet. Särskilt stora kostnader och frågor av principiell vikt ska hanteras i respektive kommun, i enlighet med avtalet.

Bedömning
Vår bedömning är att roll- och ansvarsfördelningar vid framtagandet av interna priser till
viss stor del saknas med undantag för Taxe- och avgiftsnämnden. Kontrollmålet är således
till mindre del uppfyllt.
Vi rekommenderar att roll- och ansvarsfördelningen förtydligas och dokumenteras för
Vingåkers Kommunfastigheter AB samt Kostenheten i samband med översynen av principerna för den interna prissättningen.

Kommunstyrelsens uppsikt
Kontrollmål: Kommunstyrelsen säkerställer att verksamhet som finansieras med interna
intäkter bedrivs effektivt och ändamålsenligt.
Kontrollmål: Kommunstyrelsen följer upp att internprissättningen följer de riktlinjer
som finns.
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Övergripande iakttagelser
Vid intervjuerna framkommer att kommunstyrelsen följer upp den interna prissättningen
i samband med fastställande av tertial-, delårs- och årsbokslut. Hur denna uppföljning
görs är dock oklart då ingen specifik dokumentation kring detta finns.
Av kommunstyrelsens protokoll framgår att kommunstyrelsen under år 2016 fått information och uppföljning från samtliga berörda verksamheter där bland annat analyser av
kostnader och intäkter har redovisats.
Vid intervjuerna framkommer att uppföljning av internprissättning efterfrågas i mycket
låg omfattning.

Iakttagelser för Vingåkers Kommunfastigheter AB
Enligt ägardirektiv ska bolaget aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom bolagets område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Bolaget gör årliga uppföljningar av intäkter och kostnader per objekt. 2013, 2014 och 2015
års uppföljningar har granskats. De innehåller uppgift om intäkt, driftskostnad, kostnad
för underhåll, gemensamma kostnader, kostnad för avskrivning, kapitalkostnad samt resultat per objekt.
Vingåkers Kommunfastigheter AB säljer även lokalvård till de verksamheter som bedrivs i
bolagets lokaler. Dessa intäkter och kostnader följs upp på samma vis som lokalerna.
Av ägardirektivet framgår även att bolaget ska tillse att informationsmöten hålls varje
kvartal med kommunstyrelsens presidium. Vid dessa möten ska bolagets presidium och
verkställande direktör närvara. Vi har inte fått del av någon dokumentation från dessa
möten.

Iakttagelser för Kostenheten
Kostenheten saknar skriftlig dokumentation för hur uppföljning av den interna prissättningen ska ske och vi har inte heller tagit del av någon uppföljning.

Iakttagelser för Taxe- och avgiftsnämnden
Taxe- och avgiftsnämnden ansvarar, enligt reglementet, för att upprätta rutiner för regelmässig rapportering av nämndens verksamhet till socialnämnden i Vingåkers kommun.
Nämnden ska också samverka med kommunerna, t ex genom att ställa personal till förfogande för deltagande i redovisningar och deltagande i projektgrupper och utredningar
samt inhämta de kunskaper från kommunernas övriga nämnder och förvaltningar som
nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter och avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden.
Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som respektive fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i dess reglemente. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt samt regelmässigt till respektive nämnd
och fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställ-
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ningen är under budgetåret samt hänskjuta frågor av principiell art till respektive fullmäktige.
Under år 2016 har Socialnämnden vid flera tillfällen erhållit information från nämnden,
bland annat kring avgiftsnivåer. Även kommunstyrelsen har erhållit information, bland
annat framgår att intäkterna har ökat mer än förväntat sedan medlemskapet.

Bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsen med nuvarande styrning och uppföljning delvis
säkerställer att verksamhet som finansieras med interna intäkter bedrivs på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt. Kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Vår kan inte i vår granskning se att kommunstyrelsen följer upp att den interna prissättningen specifikt. Kontrollmål är således inte uppfyllt.
Som nämnts ovan saknas delvis riktlinjer och principer för den interna prissättningen. En
uppföljning av dessa blir därmed omöjlig att göra. Utan en uppföljning av internprissättningen är det även svårt att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
För Taxe- och avgiftsnämnden bedömer vi att kommunstyrelsen fått information om
ändamålsenlighet och effektivitet.
Uppföljningen av interndebitering utgör en integrerad del i övrig ekonomisk uppföljning,
vilket vi bedömer innebär att den inte är spårbar och därmed inte heller transparent. Någon specifik uppföljning uppfattar vi inte sker till kommunstyrelsen.

2016-10-26

Kerstin Svensson, Uppdragsledare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-02-27

24

Ks §

Dnr 24/2017

034

Motion angående rationalisering av förvaltningen av
Vingåkers kommun
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion angående rationalisering av
förvaltningen av Vingåkers kommun till kommunledningsförvaltningen för
beredning.

Beskrivning av ärendet

Tommy Persson (M) har inkommit med en motion, där han skriver bland annat
följande:
”Moderata Samlingspartiet i Vingåkers kommun yrkar att en
rationaliseringsutredning genomförs parallellt med det ordinarie budgetarbetet för
år 2018. Utredningen bör syfta till att summan löner och lönebikostnader
reduceras med 3 %, räknat på 2016 års kostnadsnivå.”
Beslutsunderlag

Motion, 2017-01-24
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion angående rationalisering av förvaltningen av
Vingåkers kommun.

Moderata Samlingspartiet i Vingåkers kommun yrkar att en rationaliseringsutredning genomförs
parallellt med det ordinarie budgetarbetet för år 2018. Utredningen bör syfta till att summan
löner och lönebikostnader reduceras med 3%, räknat på 2016 års kostnadsnivå. Denna motion inges
i sådan tid före kommunfullmäktiges första sammanträde år 2017 att kommunfullmäktige kan fatta
beslut i det ärende som berörs i denna motion redan vid sitt andra sammanträde 2017.

Motivering
Vingåkers kommun och dess helägda bolag Vingåkers Kommunfastigheter AB har redan idag en
hög skuldsättningsgrad. Därutöver finns en besvärande hög pensionsskuld.
Vingåkers kommun har Södermanlands läns högsta kommunalskatt medan däremot Södermanlands
läns landsting har Sveriges lägsta landstingsskatt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
berälmar att det sammanlagda kommunala och landstingskommunala skatteuttaget under de
närmaste åren måste ökas med tanke på de ekonomiska utmaningar som kommuner och landsting
står inför.
Vingåkers Kommun står inför gigantiska investeringsbehov framförallt vad gäller barn och
utbildningsnämndens behov för utbyggnad av barnomsorgen och reparation samt om- och
tillbyggnad av Slottsskolan. När denna motion inges är kostnaderna för ovannämnda
byggnadsarbeten inte definierade, men det står redan nu klart att kostnaderna i form av
hyreshöjningar till Vingåkers Kommunfastigheter AB blir avsevärda även med beaktande av att
bolaget har den så kallade självkostnadsprincipen inskriven i sin bolagsordning. I det läget kommer
kommunens betalningsförmåga att skärskådas av presumtiva kreditgivare. En så kallad
samlimitering visar inte endast på de sammanlagda skulderna utan bedömer även kommunens
betalningsförmåga.
Moderata Samlingspartiets uppfattning är den att ett rationaliseringsförslag inte kan utarbetas
ensamt av kommunens förvaltningar. Det ligger i varje förvaltnings innersta väsen att alltid
motivera sin egen betydelse och att följaktligen regelmässigt föreslå en utökning av sin egen
numerär. Erforderliga externa resurser måste därför anlitas för att ges uppgiften att utarbeta
förslag till rationaliseringar.
En rationaliseringsutredning har enligt vår mening en hög angelägenhetsgrad. Vi anser det därför
felaktigt att i det här läget utifrån politiska värderingar konkretisera de direktiv varunder en
rationaliseringsutredning skall arbeta.

39

Av SKL:s rikhaltiga statistik framgår bl.a. att kommunens kostnader per invånare är 52,961 kronor
medan genomsnittet för Sveriges kommuner är 48,805 kronor (2015 års kostnads och intäktsnivåer)
En anpassning av Vingåkers kostnadsbild till " Sverigemedel " innebär således en
kostnadsbesparing överstigande trettiosex miljoner (36,000,000) kronor.
Av den långtidsbudget som beslutats av kommunfullmäktige i november 2016 avseende åren 20172019 visar året 2018 ett marginellt överskott medan överskottet förbytts till underskott för året
2019. Såsom tidigare nämnts kommer kommunens kostnader till följd av de ovannämnda
omfattande byggnadsinvesteringarna att öka markant. Under dessa förutsättningar synes
rationaliseringar lika nödvändiga som oundvikliga.
Vingåker den 24 januari 2017.
Nya Moderaterna

Tommy Persson
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

25

Dnr 448/2016

044

Begäran om investeringsmedel till förskolan Lärkan
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ett
tilläggsanslag på 112 000 kr under 2017 för att säkerställa ljudmiljön på
förskolan Lärkan. Detta under förutsättning att akustikplattorna återanvänds
till framtida eller befintliga förskolor.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har på grund av ökat barnantal öppnat en ny
tillfällig förskola i Sjötorps Byggs nya hus på Engelbrektsgatan 11. Förvaltningen
hyr 3 stycken lägenheter på nedre botten. Lägenheterna är i originalskick och inte
ljuddämpade enligt gällande lag och miljökrav för verksamheten. Efter råd från
samhällsbyggnadsenheten har offert tagits in från en expert på ljudmiljö i
förskolemiljö och enligt de gällande ramavtalen. Akustikplattorna är skruvade på
ramar och kan tas med till framtida eller andra befintliga förskolor. Uppsättning är
påbörjad och bör vara klar till inspektion. Inspektionen kontrollerar
verksamhetens efterlevnad av miljöbalkens regler, med fokus på buller och radon.
Miljötillsynen genomförs av samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 § 107
Tjänsteutlåtande, 2016-11-15
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

Ba1'n- och
utbildningsnämnden

2016-12-14

124

BoV § 107

Dm 327/2016

044

Investeringsbehov - Lärkan
Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka ytterligare investeringsmedel
år 2016 om 112 000 kronor för att säkerställa ljudmiljön enligt gällande lag
och miljökrav.

Beskrivning av ärendet

Barn och utbildnings förvaltningen har på grund av ökat barnantal öppnat en ny
tillfållig förskola i Sjötorps Byggs nya hus på Engelbrektsgatan 11. FÖlvaltningen
hyr 3 stycken lägenheter på nedre botten. Lägenheterna är i originalskick inte
ljuddämpade enligt gällande lag och miljökrav för verksamheten. Efter råd från
samhällsbyggnadsenheten har offert tagits in från en expert på ljudmiljö i
förskolemiljö och enligt de gällande ramavtalen. Akustikplattorna är skruvade på
ramar och kan tas med till framtida eller andra befintliga förskolor. Uppsättning är
påbörjad och bör vara klar till inspektion. Inspektionen kontrollerar
verksamhetens efterlevnad av miljöbalkens regler, med fokus på buller och radon.
11iljötillsynen genomförs av samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-11-15

Expediering

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes sign

U tdrags bes tyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanlrädesdalum

Bat'n- och
utbildningsnämnden

Sida

2016-12-14

106

(128)

Plats och tid

Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 14 december 2016 kl. 15.20-17.00

Beslutande

Helena Edrenius (S) ordf.
Hans Averheim (VTL) vice ordf.
Mensud Vrana (S)
Daniel Helmersson (S)
Håkan Östlund (}vIP)
J örgen Andersson (C)
Ulrika Grave (SD)

Övriga deltagande

Therese Palm (S) ej tjänstg. ers
Linus Larsson (1\/fP) ej tjänstg ers
Marianne Isaksson (V) ej tjänstg ers
Susanna Ahnstrand (VTL) ej tjänstg ers
Louise Karlsson (SD) ej tjänstg ers
Lena Sahrblom, förvaltningschef
J oacim Bock, sekreterare

Utses at! justera

Hans A verheim

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Vingåker, måndagen den 19 december 2016

Paragrafer 91 -111

Sekreterare

~:i~~~

Ordförande

.

~\ ~I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..
. .1Q;J)rDn~
. . . . . . ... . . .\.~. . . . . ... . . . ... . . . . . . jltr

Justerande

Hans Averhem

J

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-14

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2016-12-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

/7

anslags nedtagande

2017 -01-10

-() -?.-J <1

..................../.J~ . .~~"" .....
. B ock
~
Joacun
U tdrags bes tyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2016-11-15
Handläggare

Lars-Åke Mård
0151-19357, 070-620 18 46
Lars-ake.mard@vingaker.se

Underlag för beslut att ljuddämpa Lärkans förskola
enligt gällande lag och miljökrav
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar


att söka ytterligare i investeringsmedel år 2016 om 112 000 kr för att
säkerställa ljudmiljön enligt gällande lag och miljökrav.

Sammanfattning

Barn och utbildningsförvaltningen har på grund av ökat barnantal öppnat en ny
tillfällig förskola i Sjötorps Byggs nya hus på Engelbrektsgatan 11.
Förvaltningen hyr 3 st lägenheter på nedre botten.
Lägenheterna är i originalskick inte ljuddämpade enligt gällande lag och miljökrav
för verksamheten.
Efter råd från samhällsbyggnadsenheten har offert tagits in från en expert på
ljudmiljö i förskolemiljö och enligt de gällande ramavtalen, Akustik Kontor1.
Akustikplattorna är skruvade på ramar och kan tas med till framtida eller andra
befintliga förskolor.
Uppsättning är påbörjad och bör vara klar till inspektion. Inspektionen
kontrollerar verksamhetens efterlevnad av miljöbalkens regler, med fokus på
buller och radon.
Miljötillsynen genomförs av samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker.
Bakgrund

Ökat antal barn med rätt till förskola samt förvaltningens uppdrag att sänka
antalet barn i förskolegrupper innebär behov av utökat antalet förskolor i
centralorten.
Nybyggnation av hyreslägenheter och tomtförsäljningar i kommunen innebär
också ett ökat antal barn i kön till förskolorna.

Kansliförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Förvaltningen tog kontakt med Sjötorps Bygg som uppför två hyreshus vid
brofästet i Vingåkers centralort.
Tre lägenheter kunde disponeras som förskola för c:a 30 barn och kontrakt skrevs
i juni.
Första oktober öppnades Lärkans förskola på Engelbrektsgatan 11.
Kravet på efterklang 0,5/ s, kommer med föreslagen åtgärd att kunna säkerställas.

2 (2)

Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser
Behovet och kravet på miljöanpassning kommer att belasta investeringsbudget
med 112 000 kr. Och då investeringsmedlen om 600 000 kr för BoU för år 2016
redan är intecknade togs kontakt med ekonomichef. Ekonomichef förmedlade att
investeringsbudget för hela kommunen har medel över och att nämnden i så fall
behövde äska mer. Vilket nu görs.
Miljökonsekvenser
Förslaget innebär att vi kan säkerställa ljudnivån/buller enligt gällande lag och
miljökrav.
Måluppfyllelse
Förslaget innebär att vi kan uppnå gällande arbetsmiljökrav gällande bullernivåer
för personal och barn.

Bilagor

Bilaga 1
VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Sahrblom
Förvaltningschef
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

26

Dnr 151/2016

109

Beslut om tillägg i Sörmlandstaxan
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
- att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och
med den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor
för barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år.
- att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för
densamma ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna användas av
barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år.

Beskrivning av ärendet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bedömer att ändringen utgör en taxefråga
och ska därför behandlas i respektive medlems fullmäktige.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet föreslår därför att fullmäktige godkänner att
taxan för 30- dagars periodkort höjs till 830 kr för vuxen samt 550 kr för barn och
ungdomar mellan 7 år och 19 år samt för studenter upp till 26 år från och med 1
januari 2018. Nuvarande pris på periodkort är 790 kr respektive 490 kr. Höjningen
följer Stockholms läns landstings höjning på motsvarande produkt. Skillnaden är
att höjningen till 830 kr i Stockholms län sker 1 januari 2017.
Vidare föreslår Sörmland kollektivtrafikmyndighet att fullmäktige tar beslut om att
godkänna Sörmlands kollektivtrafikmyndighets beslut om att införa produkten
Sommarkort i Sörmlandstaxan och att avgiften för densamma ska uppgå till 500
kronor samt att den ska kunna användas av barn och ungdomar mellan 7 år och
19 år samt studenter upp till 26 år.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-12-30
Meddelande från SKTM, 2016-12-20
Protokoll från SKTM, 2016-11-16
Förslag till ärendeskrivning
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunstyrelsen

1 (4)

Datum

2016-12-30
Vår handläggare

Jörgen Svensson
jorgen.svensson@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2016/151

Beslut om godkännande av Sörmlandstaxan
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut
om:
- att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län
från och med den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för
vuxna och 550 kronor för barn och ungdomar 7 år till 19 år samt
studenter till 26 år.
-

att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften
för densamma ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna
användas av barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter
upp till 26 år.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE_Sörmlandsst
axan

Sammanfattning
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bedömer att ändringen utgör en taxefråga
och ska därför behandlas i respektive medlems fullmäktige.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet föreslår därför att fullmäktige godkänner att
taxan för 30- dagars periodkort höjs till 830 kr för vuxen samt 550 kr för barn och
ungdomar mellan 7 år och 19 år samt för studenter upp till 26 år från och med 1
januari 2018. Nuvarande pris på periodkort är 790 kr respektive 490 kr. Höjningen

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: tekniska@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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följer Stockholms läns landstings höjning på motsvarande produkt. Skillnaden är
att höjningen till 830 kr i Stockholms län sker 1 januari 2017.

2 (4)

Vidare föreslår Sörmland kollektivtrafikmyndighet att fullmäktige tar beslut om att
godkänna Sörmlands kollektivtrafikmyndighets beslut om att införa produkten
Sommarkort i Sörmlandstaxan och att avgiften för densamma ska uppgå till 500
kronor samt att den ska kunna användas av barn och ungdomar mellan 7 år och
19 år samt studenter upp till 26 år.

Ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattade beslut om
Sörmlandstaxan vid sammanträde den 16 mars samt vid extra sammanträde den
19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos medlemmarna i
Kollektivtrafikmyndigheten (Sörmlandskommunerna och landstinget) förslag på
att respektive medlemsfullmäktige ska godkänna myndighetens beslut om priser
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort.
Samtliga medlemmar har fattat beslut om detta i respektive fullmäktige. Det
innebär att myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande
Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer inte bara är godkänt utan även har vunnit
laga kraft. Den nya beslutade Sörmlandstaxan infördes därför den 1 oktober 2016
i samband med implementeringen av nytt betal- och realtidssystem.
Pris på länskort
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och
kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016
kom frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för
övervägande.
SLLs översyn mynnade ut i en förändring av priset på en 30-dagarsbiljett, i form
av en höjning från 790 kronor till 830 kronor för vuxen och från 490 kronor till
550 kronor för barn, med start den 1 januari 2017.
Sörmlands län ska i enlighet med fastställd inriktning i stor utsträckning följa
SLL:s sortiment med avseende på produkttyper och priser. Ett beslut om
avgiftshöjning för Sörmlandstaxans periodbiljett har dock påverkan på
medborgare i Sörmland och förändringen ryms inte inom tidigare beslut om
Sörmlandstaxan. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bedömer att ändringen

48

utgör en taxefråga och ska därför behandlas i respektive medlems fullmäktige. Vid
beredning av frågeställningen framgår önskemål om att prisjusteringar görs på
basis av budgetår.

3 (4)

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att
fullmäktige i respektive medlem beslutar att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att avgiften för Sörmlandstaxans
periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kr för vuxna och 550 kronor för barn och
ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1 januari
2018.
Sommarlovskort
Produkten Sommarlovskort har inte hanterats inom ramen för Sörmlandstaxan.
Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan. Frågan lyftes
därför för övervägande vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde
den 29 september 2016.
Med hänsyn till att gruppen student upp till 26 år nyligen har prioriterats att,
tillsammans med barn och ungdomar 7 till och med 19 år, få resa till reducerade
priser samt till att studenter ofta har sommararbeten föreslås att produkten ska
gälla även för denna grupp. Som följd av den utökade målgruppen föreslås
produkten få den vidare benämningen Sommarkort.
Efter denna beredning av frågan föreslår Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
därför fullmäktige att besluta att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut att produkten Sommarkort införs i
Sörmlandstaxan, att produkten kan användas av barn och ungdomar 7 till och
med 19 år samt studenter till 26 år och att priset för kortet uppgår till 500 kronor.
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Jörgen Svensson
Trafikingenjör
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Asa Westeriund
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Kollektivtrafikmyndigheten <Kollektivtrafikmyndigheten@dll .se>
den 20 december 201610:58
'kommun@oxelosund .se'; 'kommun@nykoping.se'; Registrator, LK; 'trosa@trosa.se';
'flenskommun@flen.se'; Kommunstyrelsen;
'kommunledningsforvaltning@katrineholm .se'; 'gnesta.kommun@gnesta.se';
'Reg istratorKS@strangnas.se'; 'eskilstu na. komm un@eskilstuna.se';
Kollektivtrafikmyndigheten
Material för beslut i medlemsfullmäktige om Sörlmandstaxan, dnr STKM16-0040
Protokolluttdrag § 7 - Beslut om Sörmlandstaxan.pdf; Förslag till ärendeskrivning med
förslag till beslut avseende Sörmlandstaxan .docx
I
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Översänder handlingar innehållande förslag om att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
respektive medlemsfullmäktige; Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds
kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och
Vingåkers kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
•
•

att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och med den 1 januari 2018 bestäms till 830
kronor för vuxna och 550 kronor för barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år, samt om
att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för densamma ska uppgå till 500 kronor samt
att den ska kunna användas av barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år.

Som stöd för handläggning bifogas:
•
Förslag till ärendeskrivning med Förslag till beslut
•
Protokollsutdrag § 7 från sammanträde i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 16 november
2016
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet önskar återkoppling innehållande uppgift om handläggare för ärendet. Utöver
detta finns som önskemål att justerat protokoll så snart som möjlighet efter att ärendet har behandlats sänds till
kollektivtrafikmyndigheten@dll.se
Ange gärna diarienummer SKTM16-0040.
För frågor vänligen kontakta undertecknad.
Enligt uppdrag,
/Helena Fransson

Helena Fransson
Chefssekreterare

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Sörmlandstrafiken
Telefon: 0155-26 59 14
Mobil: 070-29659 14
E-post: helena.fransson@sormlandstrafiken.se
www.sormlandstrafiken.se

SÖRMLANDS
TRAFIKEN
1
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Pl'otolwlI fl'ån direl{tionens sammanträde i Sörmlands KolIektivtrafilunyndighet onsdag den 16 november 2016 på PelIes Lusthus, Nyköping, Idoclmn
13:00 till 15:00
Näl"Vflrall(ie:

Daniel POl'tnoff (M), vice ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glinllle (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Carl Werner (M P), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot §§ I till 12
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Leif Lindström (S), ersättare §§ J3 till 23
Johan Rocklind (S), ersättare
Ann-Sofie Jacobsson (MP), ersättare
Lars Härnström (M), ersättare

FÖl'hindrade:

Monica Johansson (S), ordWrande
Sal'ita Hotti (S), ledamot
Ann-Sofie Livenhage (M), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot

ÖVl'iga näl"Vfll'lllHle:

Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Ann-Sofie Soleby Eriksson (S), ersättare
Anna af Sillen (M), ersättare
CIU'ister Nordemar (M), ersättare
Jacob Allllerfors (Landstinget Sörmland), tjänsteman
Tomas Boner (Flens kommun), tjänsteman
I-Ielena Ekroth (SKTM), tjänsteman
Hemik Sollenbol'l1 (SlOM), tjänsteman
Helena Fransson (SKTM) tjänsteman
Oskar Jonsson (SKTM), tjänsteman
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteman
Hmllla Bergström (SKTM), tjänsteman
Monica Olsson (SKTM), tjänsteman
Bengt Stål ner, (SKTM), tjänsteman
Charlotte Nilsson (SKTM), tjänsteman
David Petersson (SKTM), tjänsteman

KOInlnlln.lförbnndct Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591, 61110 NYKÖPING· tfil 0155-24 50 00

Sid. 1(54)
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A

Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnar sammanträdet.

B

Upprop
Henrik SollenboJ'l1 genomför uppropet.

c

Val av justerare föl' sammanträdet
Urban Granström väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

D

Godldinnandc av dagordning
Direktionen godklilUler dagordningen.

E

Ål'enden

Kommunal fljrbllndet Sörmlands Kollekt ivtmfik mynd ighet
Box 591, 61110 NYKÖPING • l fil 0155-24 50 00

Sida 2( 54)
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§ 7.

Beslut om Sörmlandstaxan
Föredragande: Oskar '/OIlSSOIl

Dircktionens bcslut

Direktionen beslutar, under förutsättning att samtliga medlemmar faltar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att nivån på pris för Sännlandstaxans periodbiljett 30- dagar län från den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och
550 kronor för bam och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år.
Direklionen beslutar, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respeklive fullmUktige, att produkten Somll1arkort infOrs i SÖJ'Jnlandstaxan, att produkten kan användas av barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt
studenter till 26 år och att priset för kortet uppgår till 500 la·onor.
Direktionen beslutar vidare att föreslå respektive medlemsfillhnäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings konuUtm, Oxelösunds kommun,
StrUngnäs konunun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrinehohns kommun,
Flens kommun och Vingåkers kommun, att godkänna Kommunalförbundet Sönnlands Kollektivtrafik.ll1yndighet beslut dels om att avgiften fOr Särmlandstaxans
periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 honor för vuxna och 550 kronor for ba1'1l
och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med start den l januari
2018, och dels alt produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, aH avgiften för
densamma ska uppgå till 500 kronor och at! den ska kunna användas av barn och
ungdomar 7 till och med 19 ål' samt studenter till 26 år.
Ärende

Beslut om SÖJ'Jlllandstaxau fatlades dels vid direktionens sammanträde den
16 mars, dels vid direktionens extra sanllnanh'äde den 19 april 2016. Den 20 april
2016 sändes handlingar med förslag på ärendeshivning om att Sönnlands Kollektivtrafilanyndighets respektive mcdlemsfilllmäktige godkänner myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Särmlandstaxa inklusive skolkort och dess ikraftträdande.
Samtliga medlemmar hal' nu såväl berett frågeställningen som fattat beslut i respektive medlemsfilllmäktige. Det innebär att K011l1l1unalforbundet Sönnlands
Kollektivtrafik1l1yndighets beslut om priser och nivå på rabatter for konllnande
Sönnlandstaxa inklusive skolkort numer inte bara är beslutad utan även har vunnit
laga kraft. Den nya beslutade Sör1l11andstaxan infördes därför dcnl oktober 2016 i
Sörmland, i samband mcd implementeringen av nytt belal- och realtidssystem.

Kommuna Itllrbundel Sörmlands Ko lleklivlrafikmyndigl,el
Box 591, 6 1 I 10 NYKÖPING· tfi, 0155-24 50 00
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Frågan om pris på !Hnskort
J samband med beslut om Sönnlandstaxan hal' direktionen och dess medlemmar
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågår en översyn av priser med
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas föl' övervligande och kompletterande beslut. Vid direktionens smlllnanträde den 29 september 2016 kom
frågan om konsekvenser föl' SÖl'll1landstaxan att lyftas föl' övervägande.
SLLs tidigare översyn renderade bland mUlat i ett antal beslut vid SLL:s fullmäktigesammanträde den 14 juni 2016. Bland annat godkllndes följaktigen förslag om
en förändring av priset på en 30-dagarsbiljett i form aven höjning från 790 kronor
till 830 kronor för vuxen och från 490 kronor till 550 kronor för bam f1'ån och med
l januari 2017. Som grund föl' besluten låg en överenskOllllnelse vilken härutöver
hanterade även fortsatta prisjusteringar. Det kan därför bli aktuellt att SLL under
2017 tar ställning till ytterl igare prisjusteringar.
Föl' nu gällande pl'isjustering och i enlighet med tidigare fastställd il1\'iktning ska
Sörmlands län i stor utstrliekning följa SLL:s sortiment med avseende på produkttyper och priser. Ett beslut om avgiftshöjning för Sörmlandstaxans periodbiljett
har dock påverkan på medborgure i Sörmland och förändringen ryms inte inom tidigare beslut om Sönulandstax3n. Myndigheten bedömer därmed att ändringen
utgör en taxefråga för Sörmlands behöriga organ att hantera. Vid beredning av den
aktuella frågeställningen framgår önskemål om at! lJrisjusteringar görs på basis av
budgetår.
Mot bakgrund av ovanstående, och under fÖl'lltsättning att samtliga medlemmar
faUar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, föreslås direktionen besluta att
avgiften föl' Sönnlandstaxans periodbiljett 30-dagar län böjs till 830 kl' för vuxna
och 550 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 ål' sRmt studenter till 26
ål' med start den l januari 2018.
Direktionen Hlreslås häl'lltöver besluta att f6reslå respektive medlemsfblhnäktige,
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds
kommun, Str!ingnäs konul1un, Gnesta kommun, Trosa kOlllll1Un, Katrinehohns
kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun, att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut alt avgiften föl' Stlrmlandstaxans periodbiljett 30-dagar Hin höjs till 830 kronor för vuxna och 550 IQ'onor föl'
barn och ungdomar 7 till och med 19 rll' s8mt studenter till 26 ål' med start den l
januari 2018.

Kommun" 1lörbundct Sönn lands KollektivtraflkmYlldighet
Box 591, 6 111 0 NYKÖPING' tf" 0155-24 50 00
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Frågan om produkten Sommarlovskort
Vad sedan avser produkten Som111arlovskort, så har denna produkt inte hanterats
inom ramen föl' myndighetens och medlemmamas beredning om, och beslut av,
Sönnlandstaxan. Avsikten är dock att delma produkt ska ingå i Sör1111andstaxan,
varför frågan kom alt Iynas vid direktionens sammanträde den 29 september föl'
övervägande.
Med hänsyn till at! gruppen student upp till 26 ål' nyligen hal' prioriterats att tillsammans med barn och ungdomar 7 till och med 19 år få resa till reducerade priser
och att studenter ofta har sommararbeten föreslås att produkten films även för
denna grupp. Som följd liV den utökade målgruppen föreslås produkten få den vidare benämningen Sommarkort.
Efter denna beredning av fi'ägan föreslås därför direktionen att besluta att produklen SonU11arkort införs i Sörmlandstax8n, att produkten kan användas av bam och
ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år och att priset för kortet
uppgår till 500 kronor.
Direktionen föreslås härutöver besluta att föreslå respektive medlemsfullmäktige,
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds
kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms
kommun, Flens konullun och Vingåkers kom111un, alt godkänna Kom111unalförbundet Sönnlands Kollektivtrafilunynclighet beslut att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, alt den ska kunna användas av bam och ungdomar 7 till
och med 19 år samt studenter till 26 år och att priset för kortet uppgår till 500 honor.

K0111111\111" IfOrb\llldet SUrll1lands Kollekl ivlmfik111Ylld ighet
Box 591,61110 NYKÖPING '161 0155-24 50 00
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F

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

G

Avslutning
Ordföranden avlutar sammanträdet och önskar alla ledamöter och tjänstemän en
god jul och gott nytt år.

Vid protokoll et:

-:~t:

; l'an3 ;
Sekreterare

Justeras:

~;pdVice ordförande

KOIllmllnalfllrbllndet Sörm lands Kollckti vtmfikmynd ighet
Box 591,61110 NYKÖPING' tfil 0155-24 50 00
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Beslut om Sörmlandstaxan
Fullmäktiges beslut
Fullmäktige i xx beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
- att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och med
den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn
och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år, samt om
- att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för
densamma ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna användas av
barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år.
Ärende
Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos
medlem via respektive diarie handlingar med förslag på ärendeskrivning om att
myndigheten respektive medlemsfullmäktige godkänner myndighetens beslut om
priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och
dess ikraftträdande.
Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som
fattat beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens
beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive
skolkort numer inte bara är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya
beslutade Sörmlandstaxan infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i
samband med implementeringen av nytt betal- och realtidssystem.
Frågan om pris på länskort
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess
medlemmar noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn
av priser med följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för
övervägande och kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29
september 2016 kom frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför
att lyftas för övervägande.
SLLs tidigare översyn renderade bland annat i ett antal beslut vid SLL:s
fullmäktigesammanträde den 14 juni 2016. Bland annat godkändes förslag om en
förändring av priset på en 30-dagarsbiljett, i form av en höjning från 790 kronor
till 830 kronor för vuxen och från 490 kronor till 550 kronor för barn, med start
den 1 januari 2017. Som grund för besluten låg en överenskommelse vilken
härutöver hanterade även fortsatta prisjusteringar. Det kan därför bli aktuellt att
SLL under 2017 tar ställning till ytterligare prisjusteringar.
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För nu gällande prisjustering, och i enlighet med tidigare fastställd inriktning,
ska Sörmlands län i stor utsträckning följa SLL:s sortiment med avseende på
produkttyper och priser. Ett beslut om avgiftshöjning för Sörmlandstaxans
periodbiljett har dock påverkan på medborgare i Sörmland och förändringen
ryms inte inom tidigare beslut om Sörmlandstaxan. Myndigheten bedömer
därmed att ändringen utgör en taxefråga för Sörmlands behöriga organ att
hantera. Vid beredning av den aktuella frågeställningen framgår önskemål om att
prisjusteringar görs på basis av budgetår.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår myndigheten fullmäktige besluta att
godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att
avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kr för vuxna
och 550 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26
år med start den 1 januari 2018.
Frågan om produkten Sommarlovskort
Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats
inom ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av,
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan,
varför frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29
september för övervägande.
Med hänsyn till att gruppen student upp till 26 år nyligen har prioriterats att,
tillsammans med barn och ungdomar 7 till och med 19 år, få resa till reducerade
priser samt till att studenter ofta har sommararbeten föreslås att produkten ska
gälla även för denna grupp. Som följd av den utökade målgruppen föreslås
produkten få den vidare benämningen Sommarkort.
Efter denna beredning av frågan föreslår myndigheten därför fullmäktige att
besluta att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
beslut att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att produkten kan
användas av barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år och
att priset för kortet uppgår till 500 kronor.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

27

Dnr 11/2017

253

Markköp via fastighetsreglering mellan ägarna av
fastigheterna Fräsaren 2 och Sävstaholm 2:325
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att via fastighetsreglering försälja mark till
Kihlgren-Sjödin Förvaltnings AB med org.nr. 556285-4538 gällande
3 900 m2 mark på del av fastigheten Sävstaholm 2:325 till ett pris om 75 000
kr.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun ämnar via fastighetsreglering försälja mark till ett
fastighetsföretag för att denne ska kunna utöka sin verksamhet på intilliggande
fastighet. Markområdet omfattar 3 900 m2 och har enligt gällande detaljplan
mycket litet användningsområde, då mestadelen av marken är punktprickad och
således inte godkänd att bebygga.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-13 och tillhörande bilagor
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-01-13

Vår beteckning
KS 11/2017– 253

Markköp via fastighetsreglering mellan ägarna av
fastigheterna Fräsaren 2 och Sävstaholm 2:325
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Ge kommunfullmäktige i uppdrag att via fastighetsreglering försälja mark
till Kihlgren-Sjödin Förvaltnings AB med org.nr. 556285-4538 gällande
3 900 m2 mark på del av fastigheten Sävstaholm 2:325 till ett pris om
75 000 kr.

Sammanfattning

VK101S v1.0 060208,
Tjänsteutlåtande Fräsaren 2

Vingåkers kommun ämnar via fastighetsreglering försälja mark till ett
fastighetsföretag för att denne ska kunna utöka sin verksamhet på intilliggande
fastighet. Markområdet omfattar 3 900 m2 och har enligt gällande detaljplan
mycket litet användningsområde, då mestadelen av marken är punktprickad och
således inte godkänd att bebygga.

Kommunstyrelsen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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2 (2)
Ärendets beredning

Bereds av kommunledningsförvaltningen
Bakgrund

Vingåkers kommun ämnar via fastighetsreglering försälja mark till ett
fastighetsföretag för att denne ska kunna utöka sin verksamhet på intilliggande
fastighet. Markområdet omfattar 3 900 m2 och har enligt gällande detaljplan
mycket litet användningsområde, då mestadelen av marken är punktprickad och
således inte godkänd att bebygga.
Aktuellt markområde används inte idag och är bevuxen med lövsly och i södra
gränsen finns ett område som kommunen har placerat ett industrispår på. Vilket
fortsättningsvis kommer att vara i kommunens ägo, men här skrivs det ett servitut
om rätt att få korsa spårområdet till aktuellt område.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att en försäljning av marken leder till att markägaren
kan utöka sin verksamhet och bebygga den del som är godkänd för bebyggelse.
Konsekvenser

Konsekvensen är att marken införlivas med grannfastigheten och att ägaren till
denna fastighet kan utöka sin verksamhet.
Bilagor

Bilaga 1
Bilaga 2

Situationsplan över aktuellt område
Situationsplan över aktuellt område med inpassad aktuell detaljplan

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

62

e

e

e
e

e
e

VÄSTRA VINGÅKER
2:1

SÄVSTAHOLM
2:325
e

A
B

FRÄSAREN
2

e

e

e

0

10

20

30

40

50

meter

Bilaga till överenskommelse om
fastighetsreglering berörande:
Fräsaren 2 och Sävstaholm 2:325
e

63

Licensierad till Lantmäteriet
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

28

Dnr 51/2017

041

Kommunstyrelsens investeringar 2017-2020
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till investeringsplan för 20172020 avseende investeringsåtgärder inom tilldelad investeringsram.

Förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att investeringsprojektet avseende
nytt ekonomisystem på 2,5 miljoner kr finansieras genom ett tilläggsanslag
under 2017.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens investeringsram 2017 uppgår till 7 035 000 kr. Investeringar
därutöver kräver fullmäktigebeslut. Kommunledningsförvaltningen har belyst de
investeringsprojekt som är aktuella och sammanställt ett förslag till
investeringsplan för 2017-2020. Kommunens nya ekonomisystem föreslås
finansieras genom ett tilläggsanslag då kommunens likviditet i nuläget är mycket
god. Övriga investeringsprojekt ryms inom tilldelad ram.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-25
Förslag på investeringsplan för kommunstyrelsen 2017-2020
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till kommunstyrelsen

1 (4)

Datum

2017-01-25
Vår handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39
elin.hoghielm@vingaker.se

Kommunstyrelsen, investeringar 2017-2020
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar



Godkänna förslag till investeringsplan för 2017-2020 avseende
investeringsåtgärder inom tilldelad investeringsram.
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna att investeringsprojektet
avseende nytt ekonomisystem på 2,5 mkr finansieras genom ett
tilläggsanslag under 2017.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringsram 2017 uppgår till 7.035 tkr. Investeringar
därutöver kräver fullmäktigebeslut. Kommunledningsförvaltningen har belyst de
investeringsprojekt som är aktuella och sammanställt ett förslag till
investeringsplan för 2017-2020. Kommunens nya ekonomisystem föreslås
finansieras genom ett tilläggsanslag då kommunens likviditet i nuläget är mycket
god. Övriga investeringsprojekt ryms inom tilldelad ram.
Ärendets beredning

VK101S v1.0 060208, tjut KS
förslag investeringsplan 2017-2020

Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet hanterats av kommunchefen,
ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen. Diskussioner har även skett i
förvaltningens ledningsgrupp.

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Bakgrund

Kommunstyrelsens investeringsramar uppgår enligt fullmäktigebeslut (§113/2016)
till följande:
2017
7.035 tkr

2018
7.035 tkr

2019
7.035 tkr

Investeringsvolymer utanför ovanstående belopp kräver fullmäktigebeslut.
Kommunfullmäktiges finansiella mål angående investeringar innebär att
investeringar ska finansieras med egna medel, det vill säga utan att upplåning av
nya pengar. Undantag kan dock göras om kommunfullmäktige anser att det
föreligger synnerliga skäl. Kommunen har en god likviditet bland annat beroende
på att kommunen de senaste åren inte investerat i den takt som planerats.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för
den aktuella perioden (se bilaga). Flertalet åtgärder är årligen återkommande och
ska kunna hanteras inom den investeringsram som kommunstyrelsen förfogar
över. Det handlar exempelvis om årliga asfalteringsarbeten, it-investeringar,
digitaliseringsprojekt, trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighetsanpassningar.
Några av de investeringsprojekt som redovisas i bilagan kommer under 2017 att
hanteras som separata beslutsärenden, exempelvis investeringar i slottet,
ställplatser för husbilar och ny wc till rastplatsen. Dessa investeringsbehov
kommer att sättas i ett större sammanhang och därav separat hantering. De
föreslås därför inte hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram 2017.
Under hösten 2016 genomfördes upphandling av ett nytt ekonomisystem, vilket är
en av åtgärderna som kommunstyrelsen beslutade om i samband med den
granskning av administrativt ledningsstöd som PwC genomförde 2014-2015
(ks§100/2015). Upphandlingen är avslutad och det visar sig att ett nytt
ekonomisystem medför en investeringskostnad på 2,5 mkr. Till detta kommer
kostnader för anpassningar av kommunens övriga system, exempelvis lönesystem.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är svårt att inrymma en så pass stor
investering inom kommunstyrelsens investeringsram. Förvaltningens förslag är
därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett
tilläggsanslag under 2017 på 2,5 mkr. Kommunens likviditet är god. Vid årsskiftet
2016/2017 finns cirka 80 mkr på kommunens banktillgodohavande och därav
krävs ingen upplåning.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att nedanstående
investeringsprojekt ska genomföras under 2017-2020 inom den tilldelade
investeringsramen.

3 (4)

KS Investeringsplan 2017-2020
Förslag, tkr
Förslag

Investeringsprojekt

Förslag

Förslag

Förslag

2017
tkr
7 035

2018
tkr
7 035

2019
tkr
7 035

2020
tkr
7 035

50
600

50
600

50
600

50
600

Nytt ekonomisystem
Fortsatt implementering Stratsys

2 500
0

300
0

0
0

0
0

Digitalisering
Digitala vägskyltar
Asfaltering/lappning av gator o trottoarer

450
1 000
1 500

450
500
1500

450
500
1000

450
1000

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

500

500

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar

200

150

100

100

Trafikåtgärder Rätt fart

800

0

0

0

1 000

1000

1000

1000

300

300

300

300

500
135
9 535

500
1185
7 035

500
2535
7 035

500
3035
7 035

-2 500

0

0

0

KS investeringsram, enl kf-beslut 161128
Inom investeringsram
Inventarier
Datainvestering

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Lekutrustning, träd i parker
Dagvattendiken
Oförutsett
Summa
Diff jämfört med investeringsram
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Konsekvenser

Finansiering av nytt ekonomisystem ryms inte inom kommunstyrelsens
investeringsram. Kommunen har en god likviditet som klarar av tillfälliga avsteg
från investeringsramarna. Om kommunstyrelsen inte anser att förvaltningens
förslag om att begära tilläggsanslag för ekonomisystemet är det bästa alternativet,
behöver kommunstyrelsen föreslå en annan prioritering av investeringsprojekten
ovan så att de ryms inom kommunstyrelsens investeringsram.
Bilagor

Förslag på investeringsplan för kommunstyrelsen 2017-2020

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef
Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
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Bilaga – KS förslag till investeringsplan 2017-2020 inkl kommentarer
KS Investeringsplan 2017-2020
Förslag, tkr

Version 170127
Genomgång med Peter, Johan, Maria och Elin/170112

Förslag

Investeringsprojekt
KS investeringsram, enl kf-beslut 161128

2017
tkr
7 035

Förslag

2018
tkr
7 035

Förslag

Förslag

2019
tkr
7 035

2020
tkr
7 035

Anledning

Inom investeringsram
Inventarier
Datainvestering
Nytt ekonomisystem
Fortsatt implementering Stratsys
Digitalisering
Digitala vägskyltar
Asfaltering/lappning av gator o trottoarer

50
600
2 500
0
450
1 000
1 500

50
600
300
0
450
500
1500

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

500

500

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar

200

150

100

100

Trafikåtgärder Rätt fart

800

0

0

0

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Lekutrustning, träd i parker
Dagvattendiken
Oförutsett
Summa
Diff jämfört med investeringsram

KF§113/2016, KS investeringsram

50
600
0
0
450
500
1000

50
600
0
0
450

Årlig summa 50 tkr, inköp av möbler m m, för 2017 används medlen till åtgärder efter
skyddsrond samt även iordningsställa konferensrum slottet.
Årlig summa 600 tkr, långsiktig investeringsplan finns, Dan U ansvarar
Indikation i pågående upphandling ca 2,5 mkr, tillkommer anpassningar försystem.
Implementering
färdig,till
kostnader
framåt web
= drift.
2017
används medlen
att färdigställa
och varumärke. Digitaliseringsarbetet
fortgår.
2 stycken längs rv52

1000

Nödvändig årlig åtgärd enligt befintlig asfalteringsplan
Fortsatt arbete med ytterskolorna tills alla skolor är ok, nettobudgeteras till vår andel,
50% bidrag, 2017 åtgärdas Marmorbyn.
Nya värmevagnar, matsalsmöbler, köksutrustning, lyft m m, måste diskuteras med Vkf
som är fastighetsägare då vissa investeringar hör hemma på bolaget.
Remissvar från Trafikverket har inkommit, arbetet påbörjas 2017, nettobudgeteras
kommunens andel, 50% bidrag beviljat av Trafikverket

1 000

1000

1000

1000

Årlig summa. För bel. proj. o åtgärder på gator och torg, åtgärdsplan ska finnas,
tillgänglighetsåtgärder från trygghetsvandringen åtgärdas. 2017 inkl mobil scen 250 tkr
samt besökscentrum/turistbyrå biblioteket 300 tkr.

300

300

300

300

Årlig summa. Gungor o karuseller slits, träd behöver förnyas, diskussion med VKF om
vart lekparkerna ska höra.

500
135
9 535

500
1185
7 035

500
2535
7 035

500
3035
7 035

-2 500

0

0

0

Årlig summa. Nya vattenrör, infrastruktur, dikesrör, är eftersatt, rensning av diken,
åtgärdsplan arbetas fram under 2017

Negativ siffra innebär att vi har lagt ut mer pengar än vad vi har tillgång till i KS
investeringsram.

Se not 1) Mobil scen

250

En mobil scen för evenemang i hela kommunen,

Se not 1) Besökscentrum/turistbyrå Biblioteket

300

Inventarier och digital utrustning för besökscentrum/turistbyrå i Biblioteket

Se not 2) Ny wc vid rastplatsen

200

Se not 2) Ställplatser husbilar
Se not 2) Slottet

400
500

Summa investeringar ofinansierat

1 650

Diff jämfört med investeringsram inkl ofinansierat

-4 150

Not 1)

Mobil scen och besökscentrum/turistbyrå inryms 2017 i
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

Not 2)

Wc rastplats, ställplatser husbilar och Slottet - hanteras
som separata beslutsärenden i större sammanhang

Kvar ofinansierat

700

Torrdass idag, det är för dåligt då det är mycket besökare. Rastplatsen är ofta första mötet
med Vingåker, många besökare, husbilar, behövs ev. ställplatser
Ställplatser vid slottet, finns i dag bara provisoriska platser bakom badhuset. Behövs
permanenta platser i bra lägen.
Inredning och inventarier

Negativ siffra innebär att vi har lagt ut mer pengar än vad vi har tillgång till i KS
investeringsram.

550
1 100

-2 500

Ekonomisystenet föreslås finansieras med tilläggsanslag.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

29

Dnr 453/2016

003

Reviderat reglemente för socialnämnden
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
socialnämnden.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna föreslår att reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden ändras på så sätt att samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret
för alkohollagen i den del som gäller detaljhandel med folköl.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2016-12-12, § 152
Tjänsteutlåtande, 2016-11-02
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

71

Samlnantt'ädespt'otokoll
Sammanlrädesdalum

Sida

Socialnämnden

2016-12-12

178

Sn § 152

Dnr 214/2016

702

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och
socialnämndens reglementen
Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar förslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
reviderade reglementen för samhällsbyggnadsnäl11nden och socialnämnden

Beskrivning av ärendet

FönTaltningarna föreslår att reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden ändras på så sätt aU sa1l1hällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret
för alkohollagen i den del som gäller detaljhandel med follcöl.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-11-02
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden

Expediering

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnäl11nden

Justerandes sign

;/JfP--

Utdragsbestyrkande

72

m
Sammantl'ädespl'otokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-12

174(196)

Plats och tid

Hjälmaren, kommunhuset Vingåker, 2016-12-12 klockan 16.00-18.15

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
!rene Sandqvist (M)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tomas Ring (S)
Britt-lvIarie Johansson (V) tjänstg ers.
Anders Lundström (VTL)
Lilija Eriksson (SD)

Övriga deltagande

Kjell Rosen (MP)
GUluIIa Porsvant (L)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Lotta Egeland (M)
Louise Karlsson (SD)
Vicktoria Sandström, socialförvaltningen
, :Maritha Bränn, ekononliförvaltningell §§ 149-150
Lena Bränululld, Ilämlldsekreterare

Utses att justera

Irene Sandqvist (M)

Justeringens

Kommunhuset, Vingåker, den 14 december 2016

Sekreterare

Paragrafer 149-169

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-12

Datum för
anslags uppsättande

2016-12-14

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

J usterandes sign

Datum för
anslags nedtagande

2017 -01-09

K01n1nunhu~;t)Vingåker

~Ii
P..f.~
.............~;;14~lfpl(
. ............ ... ....... ....... . ... ........ . ............. .
Lena Brännlund

U tdragsbestyrk:\I1de
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TJÄNSTEUTLATANDE

l (2)

Samhälls byggnadsnämnden
Socialnämnden

Datum

2016-11-02
Vår handläggare

Dag Wallströmer

0151-19153,070-5563170
dag.wallstromer@vingaker.se

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och
socialnämndens reglementen
Förslag till beslut

FÖ1"Valtningen föreslår att nämnden beslutar
•

Förslå kommunfullmäktiga att anta förslaget till reviderade reglementen
för samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden

Sammanfattning

FÖ1"Valtningarna föreslår att reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden ändras på så sätt att samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret
för alkohollagen i den del som gäller detaljhandel med folköl.
Ärendets beredning

Ärendet är berett av samhällsbyggnadschef och socialchef tillsammans.
Bakgrund

Vingåkers kommun köper genom avtal handläggning av se1"Veringstillstånd enligt
alkohollagen av Katrineholms kommun sedan 2016-10-01. Avtalet omfattar ej
detaljhandel av folköl. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar redan idag för de
närliggande områdena försäljning av tobak och läkemedel.
Förvaltningens ståndpunkt

Det är rationellt att utnyttja samhällsbyggnadsnämndens inspektörer även för
uppdraget att utöva tillsyn över detaljhandel av folköl.

Socialförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8' Tel vx 0151-191 00' Fax 0151-191 06
E-pas!: social@vingaker.se • www.vingaker.se·Pg 95 81-0 8g 624-8371
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2 (2)

Konsekvenser

Eventuella avgifter tillfaller samhällsbyggnadsnämnden.
Delegationsordningar behöver ses över.
Bilagor

Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden

\TINGAKERS KOlvllvlUN
Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef

Peter Grönlund
Salnhällsbyggnadschef

75
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Reglemente för Socialnämnden

76
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Dokumenttyp
Riktat styrdokument

Dolmmentnamn
Reglemente för
Socialnämnden

Giltighetstid
Tillsvidare

Processägare

Fastställd
2010-12-13
Gäller från
2011-01-01
Senast reviderad

Beslutande
Kommunfullmäktige

Detta dolmment gäller fOr
Socialnämnden i Vingåkers
kommun

77
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Reglemente för socialnämnden
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns
nämnder.

Socialnämndens uppgifter
2§

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den
kommunala hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten.
Socialnämndens uppgifter omfattar även
Färdtjänst och riksfardtjänst enligt särskilda lagar
Kommunens uppgifter enligt alkohollagen förutom de delar som gäller
detaljhandel med folköl
Kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen

Delegering från kommunfullmäktige
3§
Socialnämnden ska besluta om följande grupper av ärenden:
Nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt och efter hörande av kommunstyrelsen
Inom sitt verksamhetsområde, där det ankommer på nämnden att föra
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal

Antal ledamöter och ersättare
4§
Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

2
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Ordförandens uppgifter
5
Det åligger socialnämndens ordförande att:
Närmast under socialnämnden ha uppsikt över nämndens förvaltning
Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården liksom
effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
Främja samverkan mellan socialnämnden och kommunens övriga
nämnder
Representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser,
och sammanträden om inte socialnärnnden beslutat annat i ett särskilt fall.

Offentliga sammanträden
6§

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Offentliga
sammanträden får ej hållas vid behandling av ärenden som avser
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av
sekretess.

3
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

30

Dnr 453/2016

003

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna föreslår att reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden ändras på så sätt att samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret
för alkohollagen i den del som gäller detaljhandel med folköl.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden, 2017-02-07, § 10
Tjänsteutlåtande, 2016-11-02
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

Sida

2017-02-07

1 (16)

Plats och tid

Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 7 februari 2017, kl. 17.00-18.10.

Beslutande

Leif Skeppstedt (S) ordf.
Robert Davidsson (C)
Monica Granström (S), tjänstg. ers.
Pierre Andersson (S)
Hans Göran Olsson (V)
Lars-Ove Winberg (C)
Jan Karlsson (SD), tjänstg. ers.
Per-Erik Lif (VTL), ej. tjänstg. ers.
Paulina Eriksson, miljöinspektör, § 1
Peter Grönlund, samhällsbyggnadschef
Marlene Mård, sekreterare

Övriga deltagande

Utses att justera

Lars-Ove Winberg

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 9 februari 2017.

Sekreterare

...................................................................................
Marlene Mård

Ordförande

........................................................................................................................................
Leif Skeppstedt

Justerande

........................................................................................................................................
Lars-Ove Winberg

Paragrafer

1-13

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-07

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2017-02-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vingåker

anslags nedtagande

2017-03-06

Underskrift

.........................................................................................

Namnförtydligande

Åsa Westerlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Samhällsbyggnadsnämnden

2017-02-07

13

Sbn § 10

Dnr 385/2016

003

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Samhällsbyggnadsnämndens beslut



Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna föreslår att reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden ändras på så sätt att samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret
för alkohollagen i den del som gäller detaljhandel med folköl.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-11-02
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
_____
Expediering

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

1 (2)

2016-11-02
Vår handläggare

Dag Wallströmer
0151-19153, 070-5563170
dag.wallstromer@vingaker.se

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och
socialnämndens reglementen
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar


Förslå kommunfullmäktiga att anta förslaget till reviderade reglementen
för samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden

Sammanfattning

Förvaltningarna föreslår att reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden ändras på så sätt att samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret
för alkohollagen i den del som gäller detaljhandel med folköl.
Ärendets beredning

Ärendet är berett av samhällsbyggnadschef och socialchef tillsammans.
Bakgrund

Vingåkers kommun köper genom avtal handläggning av serveringstillstånd enligt
alkohollagen av Katrineholms kommun sedan 2016-10-01. Avtalet omfattar ej
detaljhandel av folköl. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar redan idag för de
närliggande områdena försäljning av tobak och läkemedel.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE reglementen

Förvaltningens ståndpunkt

Det är rationellt att utnyttja samhällsbyggnadsnämndens inspektörer även för
uppdraget att utöva tillsyn över detaljhandel av folköl.

Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Konsekvenser

Eventuella avgifter tillfaller samhällsbyggnadsnämnden.
Delegationsordningar behöver ses över.
Bilagor

Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.7

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
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2

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
Delegering från fullmäktige
Antal ledamöter och ersättare
Ordförandens uppgifter

3
3
3

Dokumenttyp

Dolmmentnamn

Riktat styrdokument

2010-12-13
Reglemente för
Utyecklingsnänmden
Gäller från 2011Samhällsbyggnadsnämnd 01-01

Fastställt

Giltighetstid

Processägare

Tillsvidare

1

Beslutande
Kommunfullmäktige

Senast reviderad

Dokumentet gäller för

2013-02-04, Gäller
från 2013-03-0 l

Samhällsbyggnadsnämnden
i Vingåkers kommun
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns
nämnder.
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter

2§

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, samt över byggnadsväsendet, vill<:et innefattar det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger
kommunerna enligt
plan- och bygglagen
miljöbalken
livsmedelslagstiftningen
tobakslagen
lagen om gaturenhållning och skyltning
lagen om civilt försvar
lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
lagen om bostadsanpassningsbidrag
strålskyddslagen
lagen om energideklaration för byggnader
lagen om lägenhetsregister
anläggningslagen
fastighetsbildningslagen
alkohollagen i de delar som gäller detaljhandel med foll<:öl
samt till ovanstående lagstiftning avhängiga förordningar och föreskrifter.
Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifterna som av
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter inom på bygg- och miljöområdet omfattar:
följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde och i det sammanhanget
utarbeta de förslag som är påkallade liksom medverka i planering i frågor där
nämndens verksamhetsområde berörs
utarbeta förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av
kommunen och svara för provtagningar som ålagts kommunen med anledning
av miljökvalitetsnormer

2
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Delegering från fullmäktige

3§
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande gmpper av ärenden:
• Inom sitt verksamhetsområde, där det ankommer på nämnden att föra
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förWming och sluta annat avtal
• Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och
områdesbestämmelser
1)Vid samtliga detaljplaner som inte kan anses vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
2)som meddelar bestämmelser enligt PBL (SFS 2010:900) 4 kap 5-15

§§
Nämnden äger vidare rätt att för kommunens rälming
- Rätt att 'påkalla fastighetsreglering eller fastighetsbestämning enligt
fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § och 14 kap 1 §.
- Rätt att påkalla förrättning enligt anläggnings lagen 18 §.
En fömtsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att
kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte
reglerar exploateringsverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar även rätt att förlänga eller
förnya detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att
ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot
fastighetsägarens bestridande.
Antal ledamöter och ersättare

4§
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare
Ordförandens uppgifter
5§

Det åligger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande att
Närmast under Samhällsbyggnadsnämnden ha uppsil,t över nämndens
ansvarsområde
Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
inom nämndens verksamhetsområde liksom effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor

3
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Främja samarbetet mellan Samhällsbyggnadsnämnden och kommunens övriga
nämnder
Representera Samhällsbyggnadsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat i ett särskilt
fall.

4
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

31

Dnr 196/2016

003

Måltidspolitiskt program 2017-2019
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att anta Måltidspolitiskt program 2017-2019 för
Vingåkers kommun, med en omformulering på sidan 7 (sista punkten) i
programmet: ”Kommunen ansvarar för att tillhandahålla mat och mellanmål
vid utflykter i skolans regi”.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har under 2016/2017 tagit fram ett förslag på
reviderat måltidspolitiskt program (tidigare kostpolitisk plan) för perioden 20172019. Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar
den offentliga måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor ska
fortskrida i kommunens olika verksamheter. Efter beslut i kommunstyrelsen att
skicka programmet på remiss till samtliga nämnder och partier har programmet till
viss del reviderats.
Ärendet blev återremitterat på KS au 2016-11-03, § 188. Därav har förvaltningen
tagit fram ett nytt tjänsteutlåtande med vissa förtydliganden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-25
Förslag till Måltidspolitiskt program 2017-2019 för Vingåkers kommun
Arbetsutskottet 2017-02-09, § 27
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

2017-01-25
Vår handläggare

Linda Hellström
Susanne Larsson
Vår beteckning
KS 196/2016

Måltidspolitiskt program 2017-2019 för Vingåkers
kommun
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige


Att anta Måltidspolitiskt program 2017-2019 för Vingåkers kommun.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har under 2016/2017 tagit fram ett förslag på
reviderat måltidspolitiskt program (tidigare kostpolitisk plan) för perioden 20172019.
Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar den
offentliga måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor ska
fortskrida i kommunens olika verksamheter. Efter beslut i kommunstyrelsen att
skicka programmet på remiss till samtliga nämnder och partier har programmet till
viss del reviderats. Den nya versionen bifogas.

VK101S v1.0 060208, Nytt
tjänsteutlåtande Måltidspolitiska
programmet 170125

Ärendet blev återremitterat, beslut om återremiss togs på KS au 2016-11-03 § 188
därav nytt tjänsteutlåtande med vissa förtydliganden.
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Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen har under 2016 tagit fram ett förslag på reviderat
program utefter den nya kommunplanen och vision 2020, samt förändringar från
Socialstyrelsen och Livsmedelsverkets rekommendationer. Måltidspolitiska
programmet har tagits fram tillsammans med Katrineholm kommuns
måltidsorganisation men kommer att vara två separata program. Måltidspolitiska
programmet i Vingåker har varit ute på remiss till samtliga nämnder och politiska
partier, synpunkter och förslag på ändringar har inkommit till Kostverksamheten
som har gjort vissa korrigeringar i programmet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2013 en kostpolitisk plan som reviderades för
perioden 2016-2019. Ärendet blev återremitterat, beslut om återremiss togs på KS
au 2016-11-03 § 188 därav nytt tjänsteutlåtande med vissa förtydliganden samt
med förändringen att programmet nu avser perioden 2017-2019.
Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar den
offentliga måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor ska
fortskrida i kommunens olika verksamheter. I samband med revidering växte ett
nytt namnförslag fram, måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebär ett
förtydligande av samtliga nämnders uppdrag. Måltiden omfattar allt som har med
maten och ätandet att göra och inte bara det som ligger på tallriken. Nämnas kan,
måltidmiljö (buller, hur stora grupper som äter), bemötande, råvaran tillagning och
presentation.
Samtliga nämnder ställer sig bakom programmet men lämnar synpunkter som
beaktats.
Efter förslag från kultur- och fritidsnämnden ändras formuleringen gällande
utbudet på skolor och fritidsgårdar till: ”Caféer på skolor, fritidsgårdar och
sportanläggningar ska erbjuda ett hälsosamt utbud.”
Vad gäller synpunkten om avsaknad av förslag på praktisk uppföljning och
utvärdering görs ingen justering i befintligt förslag med hänvisning till avsnitt 2.6.
Efter synpunker från socialnämnden gällande kommunens ansvar att tillhandhålla
mat och mellanmål vid utflykter på skoltid, gör ett tillägg av detta.
I avsnitt 3.3 första stycket sista meningen stryks sista meningen ”en känsla av”.
I avsnitt 3.3 kortas texten kring brukarsituationen ned och meningen ”multipla
faktorer” tas bort.
I avsnitt 3.3 sista stycket läggs mening till om att måltidssituation är anpassad efter
individens vilja, förutsättningar och dagsform.
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Efter synpunkter från barn- och utbildningsnämnden görs ett tillägg i 4.1.2 att det
minst en dag i veckan ska serveras vegetarisk skollunch.
Inget ytterligare tydliggörande gällande nivå och kvalitet görs i förslaget.
Programmet är tänkt som ett inriktningsdokument och de ekonomiska
förpliktelserna bör istället hanteras i budgetprocessen.
Beträffande förslag om mat och mellanmål vid utflykter är förslaget korrigerat
enligt ovan.
Förvaltningens ståndpunkt

Ett gemensamt och riktat arbete vad gäller mat, miljö och måltider är viktigt och
därför bör det måltidspolitiska programmet antas.
Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser
Flera punkter i Måltidspolitiskt programmet utförs redan idag, såsom ”varierat
salladsbord”, ”pedagogiska måltider” med mera, och inom befintliga budgetramar.
Dessa punkter bör ändå finnas med för att upprätthållas. Naturligtvis kan
exempelvis fler pedagogiska måltider tillföras, ett ännu större salladsbord och det
kan i så fall komma kosta mer/krävas ökade resurser. Andra exempel på
kostnadsdrivande handlingar i programmet är:
Måltidsmiljön prioriteras.
Exempel: Nya bord och stolar på Slottskolan f-6 skulle kosta cirka 150 000
kronor. En ny serveringsdisk med självtagning till Marmorbyn skolan och
diskinlämning skulle kosta cirka 100 000 kronor. Att satsa på en utredare gällande
måltidsmiljö 100 000 kronor.
Kommunen har ansvar för mat och mellanmål vid utflykter på skoltid.
Exempel: Ett (1) ytterligare mellanmål till 388 elever i grundskolan 1-6, skulle
kosta 5800 kronor.
Upphandla och handla, ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel.
Exempel: Att öka ekologiska inköp med 10 % kostar ca 500 000 kronor.
Mäta och reducera livsmedelssvinnet.
Exempel: Att 500 skolelever skulle kasta 10 gram mindre mat per portion skulle
spara 30 000 kronor per år. (0,01 x 35 kr x antal portioner x antal dagar)
Medvetandegöra våra gäster och medborgare om vikten av matens betydelse och
påverkan på miljön. Satsa på kompetenshöjande insatser för personal.
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Exempel: Utbildning/ informatör samt projektledare 250 000 kronor.
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Minimera körsträckan och utöka matlagning på plats nära gästen.
Exempel: Att utrusta Marmorbyns kök med utrustning för produktion 300 000
kronor. Vinster i form at kvalitetsvinster samt minskad transport och minskat
matsvinn i servering.
I grundskolan serveras dagligen två maträtter, varav minst en är vegetarisk.
Exempel: Att utrusta Slottskolan 7-9 med ett stekbord 10 000 kronor för att
utveckla den vegetariska matlagningen på plats. Utbildning: 10 000 kronor.
Arbeta för att öka valmöjligheten till två maträtter vid ett av huvudmålen. (för
äldreomsorgen på Humlegården)
Exempel: Administrativa kostnader i beställningssystem 100 000 kronor.
Miljökonsekvenser
Ambitionen i det föreslagna programmet är att i enlighet med vision 2020, driva
en hållbar utveckling med mätbara miljömål och klimatsmart mat med högt ställda
krav på etik.
Måluppfyllelse
Förslaget till måltidspolitiskt program utgår från kommunplanen samt vision
2020.
Jämställdhet
De offentliga måltiderna har en viktig roll i ett jämlikt folkhälsoarbetet.
Programmet ska verka för att alla medborgare oavsett, ålder, kön eller identitet ska
få en smaklig, trivsam och säker måltidsupplevelse som bidrar till god hälsa, lust
och utveckling.
Bilagor

Måltidspolitiska programmet
Expediering

Författningssamlingen
Berörda nämnder
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2

Inledning

2.1

Bakgrund

Vingåker kommun antog 2013 en kostpolitisk plan som nu skall revideras för
perioden 2017-2019. Det ska vara vägledande för hur kommunen ska arbeta med
måltidsfrågor i verksamheterna och ska ligga till grund för beslut och handlingar
inom berörda område. Varje nämnd ansvarar för att ta hänsyn till det
måltidspolitiska programmet i samband med budgetprocessen, vidta åtgärder och
rapportera hur arbetet fortskrider i samband med det årliga bokslutet.
Måltidspolitiska programmet har tagits fram tillsammans med Katrineholms
kostorganisation men är två separata program som respektive kommun fattar
beslut om.
2.2

Vision 2020

Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och
gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med
sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkare och berömmer framgång.
Vi vågar bry oss. Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd.
Därför lyckas vi.
*************
Vi tar ansvar
Vi värnar om hälsa och livsmiljö
Vi är stolta
Vi har karaktär och historia
Vi tänker nytt
Vi berömmer framgång
Vi vågar bry oss
2.3

Ansvarsfulla måltidsupplevelser för alla sinnen

Mat är grunden för liv och hälsa, kan vara en upplevelse för alla sinnen och är för
många ett av livets stora glädjeämnen. Maten och måltiden ska således skapa
förutsättningar för att vi ska hålla oss friska och kunna bibehålla en så god
livskvalitet som möjligt. I Vingåker produceras, serveras och levereras mat med
omsorg om såväl människor som miljön. Goda och bra måltider ger nöjda
matgäster, stolt personal och kan bidra till att förbättra resultaten i hela
verksamheten. Måltiden är en arena för samtal och goda möten. Ett måltids- och
hälsofrämjande arbete är en ständigt pågående process och i detta dokument har
vi en ledstjärna att guida arbetet åt rätt håll. Att erbjuda medborgare goda och
näringsriktiga måltider till ett konkurrenskraftigt pris är en gemensam utmaning
för kommunens verksamheter. Mat är i sann mening både näring och näringsliv.
Genom aktiva insatser lockas mindre producenter att leverera varor till
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kommunen och förutsättningar skapas för att bedriva och utveckla verksamheter
och produktion i Vingåker med omnejd. Namnbyte från kostpolitisk plan till
måltidspolitiskt program innebär ett förtydligande av nämndernas uppdrag runt
kommunens offentliga måltider. Måltiden omfattar allt som har med maten och
ätandet att göra. Nämnas kan, måltidmiljö (buller, hur stora grupper som äter),
bemötande, råvaran tillagning och presentation.
2.4

Syfte

Syftet med måltidspolitiska programmet är att stimulera till diskussion och till ett
målinriktat agerande i kommunens samtliga verksamheter.
2.5

övergripande styrdokument för kommunens måltidsarbete

Följande styrdokument ligger till grund för det måltidspolitiska programmet och
kommunens måltidsarbete.











Bra mat i skolan, Statens livsmedelsverk 2013
Bra mat i förskolan, Statens livsmedelsverk 2007
Nordiska Näringsrekommendationer 2012, Statens
livsmedelsverk (SLV)
Bra mat i äldreomsorgen, Statens livsmedelsverk 2011
Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att
förebygga och behandla undernäring, Socialstyrelsen 2011
Förebyggande av och behandling vid undernäring
SOSFS2014:10 (M och S), Föreskrifter och allmänna råd
Mat och måltider inom hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
2011
Undernäring – åtgärder för att förebygga, Sveriges Kommuner
och Landsting 2011
Skollagen SFS 2010:100: lagstadgade krav om att skolmaten
skall vara näringsriktig
Livsmedelsverkets matpyramid för matsedelsplanering

2.6 Ansvar och uppföljning
Det måltidspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen ska
arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna och ska ligga till grund för beslut
och handlingar inom berörda område. Varje nämnd har ansvar för att ta
hänsyn till det måltidspolitiska programmet i samband med budgetprocessen,
vidta åtgärder och rapportera hur arbetet fortskrider i samband med det årliga
bokslutet.
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Kommunstyrelsen följer upp arbetet med hjälp av resultatmål och indikatorer
fastställda i nämndplanerna.

3

Medborgare

3.1

Folkhälsa och samverkan

Kommunens verksamheter påverkar medborgare genom hela livet och har därför
stor betydelse för folkhälsan både på kort och på lång sikt. Maten och måltiden
har en viktig roll i ett jämlikt folkhälsoarbete. Måltiden är ett av livets stora
glädjeämnen och maten har stor betydelse för vår hälsa och prestationsförmåga.
Maten ska ge den energi och de näringsämnen som den enskilde behöver. För att
uppnå detta ska måltiderna vara vällagade och näringsriktigt komponerade och
intas i en tilltalande måltidsmiljö, då stimuleras våra gäster till en positiv
måltidsupplevelse. Den ger också förutsättningar för att vi ska hålla oss friska, lära
och kunna bibehålla en så god livskvalitet som möjligt.
När måltider serveras inom kommunens olika verksamheter sker det med flera
olika aktörer inblandade. Exempelvis kan en verksamhet tillaga maten, en annan
distribuera den och en tredje servera den. För att uppnå högsta kvalité och
måltidsupplevelse krävs samverkan, förståelse och samsyn mellan dessa
verksamheter. Gästen i fokus handlar om gästernas nöjdhet med maten, möjlighet
att välja mellan olika maträtter, förbättrad måltidsmiljö och att anpassa
schemaläggning för elever och måltidsordning för äldre. Maten ska också vara
livsmedelssäker ur hygiensynpunkt, från jord till bord.
Kommunens olika verksamheter har en god samverkan, förståelse och samsyn i
frågor som rör kommunens måltider.
3.1.1

Mål

Övergripande mål 2

Kommunen ska erbjuda alla barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt alla
invånare förutsättningar för bra levnadsvillkor och god folkhälsa.
Resultatmål

Alla medborgare oavsett, ålder, kön eller identitet ska få en smaklig, trivsam och
säker måltidsupplevelse som bidrar till god hälsa, lust och utveckling.
Detta uppnås under planperioden genom att

 Måltidsmiljön prioriteras.
 Hög kvalitet gällande smak, konsistens och näringsvärden
upprätthålls genom
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Råvaror av god kvalitet.
Mat lagad från grunden.
Rätt tillagningsmetoder och köksutrustning.
Varmhållningstiden minimeras genom att känsliga
livsmedel i möjligaste mån tillagas nära gästen.
Sallad/grönsaksutbudet ska vara så varierat som möjligt.
Matsedeln är varierad och ger gästen möjlighet att prova nya
smaker och maträtter. Matsedeln ska bidra till bevarandet av
traditionell matkultur och samtidigt främja modern
matutveckling med inspiration från världens alla hörn.
Näringsberäkna och följa upp matsedlar och måltider.
Värna om och rekrytera professionella kockar och
serveringspersonal.
Ta till vara på kommunens kostkompetens, även över
förvaltningsgränser.
Arbeta för fungerande samarbetsforum och mötesformer
(matmöten, matråd, arbetsgrupper, styrgrupper) där
kommunens olika verksamheter ska samverka och samarbeta
kring måltidsfrågor.
Ha en tydlig dialog med gästen där synpunkter och önskemål
tas tillvara.
Mäta och uppmärksamma gästernas nöjdhet.
Öka antalet matgäster i kommunens restauranger.
All livsmedelshantering i kommunal verksamhet ska ske på ett
säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen ska alla offentliga
kök, tillagningskök, mottagningskök samt avdelningskök ska ha
ett system för egenkontroll.
All personal som hanterar specialkost ska inneha erforderlig
kunskap inom området.
-















3.2

Förskola, grundskola, och skolbarnomsorgen

Att ge alla barn och unga en gedigen utbildning är den viktigaste
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Goda matvanor är en förutsättning
för att må bra, växa, utvecklas och lära i förskolan/skolan. Förskolan,
skolbarnomsorgen och grundskolan har enastående möjligheter att på ett positivt
och naturligt sätt främja en framtida hälsosam livsstil med bra matvanor.
Matvanor som grundläggs hos dagens unga har också stor betydelse för om vi ska
lyckas nå Sveriges miljömål.
Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret för barnens och
ungdomarnas matvanor. Men eftersom de flesta äter många av sina måltider
utanför hemmet har andra vuxna än föräldrarna också inflytande över deras
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matvanor. Barn och ungdomar tar efter vuxnas vanor och beteenden. Goda och
näringsriktiga måltider i trevlig miljö som barn, ungdomar och vuxna äter
tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd
till mat och måltider. Detta gäller även i pedagogisk verksamhet före och efter
skolan då många barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vardag på ett
fritidshem eller fritidsgård.
3.2.1

Mål

Övergripande mål 2

Kommunen ska erbjuda alla barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt alla
invånare förutsättningar för bra levnadsvillkor och god folkhälsa.
Resultatmål

Andelen elever som mår bra och trivs i förskola, grundskola och skolbarnomsorg
ska öka. Skolrestaurangernas elevnärvaro på högstadiet ska öka. Gästernas nöjdhet
med måltiderna ska öka.
Detta uppnås under planperioden genom att












För barn som vistas heltid i förskolan eller
skola/skolbarnomsorg ska måltiderna innehålla minst 2/3 av
barnets energi- och näringsbehov. Lunchmåltiden ska innehålla
1/3 av barnets/elevens energi- och näringsbehov.
I förskolan och för barn på fritids serveras frukost, lunch och
mellanmål dagligen vid ungefär samma tidpunkt och med 2,5 till
3 timmar mellan målen.
Lunch serveras mellan klockan 11.00–13.00.
I grundskolan serveras dagligen två maträtter, varav minst en är
vegetarisk.
Barn och ungdomar upplever att de håller sig mätta under hela
dagen.
Måltidsmiljön är lugn och trivsam. Ljudnivån upplevs inte som
störande och barnen/eleverna ska ha möjlighet att sitta ner i
minst 20 minuter.
Måltidsmiljön ska främja ett varierat och näringsriktigt matintag.
Mat och hälsa är en integrerad del i förskolan, grundskolan och
skolbarnomsorgen.
Barn, ungdomar och vuxna äter tillsammans. De vuxna är
förebilder och stimulerar barnen och ungdomarna till att våga
prova nya smaker och äta av måltidens alla delar.
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3.3

Barn och ungdomar ska uppmuntras till att delta i mataktiviteter
som exempelvis servering, förberedelser i köket, bakning eller
praktik i köket. Säkerhets- och hygienrutiner ska finnas för barn
och pedagoger som vistas i köket.
Saperemetoden1 används i utbildningssammanhang för
pedagoger och måltidspersonal.
Hälsosamma alternativ förordas i samband med kalas.
Födelsedagsbarnet kan exempelvis bjuda sina kompisar på
egengjord fruktsallad och fokus läggs på aktivitet och inte på
mat och presenter.
Caféer på skolor, fritidsgårdar och sportanläggningar ska
erbjuda ett hälsosamt utbud.
Maten och måltidsmiljön är en stående punkt på skolans elevråd
eller behandlas på särskilda matråd.
Matsedeln finns presenterad på ett lättillgängligt sätt och
föräldrarna får information om måltiderna minst en gång per år.
Kommunen har ansvar för mat & mellanmål vid utflykter på
skoltid.

Omsorg och trygghet
Här ryms både omsorg till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.
Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och
ohälsa, även måltidens sociala funktion är mycket viktig. Att få äta en god och
vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till glädje, trivsel och
meningsfullhet.
Mat- och näringsproblem uppträder många gånger i samband med sjukdom
och/eller när det uppstår funktionshinder som försvårar eller förhindrar
matlagning och möjligheten att äta själv. Även i dessa fall måste individens
näringstillstånd betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och
samma krav ska ställas på utredning, diagnos, behandlingsplanering och
uppföljning/ dokumentation.2
Omsorgen för de med någon form av funktionsnedsättning är en bred
verksamhet ur flera olika perspektiv. Det finns en stor variation i ålder, behov av
stöd, service och omvårdnad samt ur ett medicinskt perspektiv. Personer med
funktionsnedsättning kan ha begränsade möjligheter att välja sin kosthållning.
Personalen kan ha ett indirekt inflytande över brukarnas matvanor. Personalen ger
brukaren stöd i vardagen samtidigt som man ska respektera hans eller hennes
1
2

Pedagogisk metod för att utforska mat och sina egna sinnesupplevelser
SoS-rapport 2000:11. Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling.
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integritet och rätt att göra individuella val, vilket kan vara en svår balansgång att
hjälpa samtidigt som man ska uppmuntra inflytande.
För upplevelsen av en måltid har alltid måltidsmiljön och måltidspersonalens
bemötande stor betydelse och ännu viktigare kanske det är om man äter alla
måltider på samma ställe. Viktigt är att duka vackert, se till att måltiden blir
trivsam och upplevelserik men även att det är lugn och ro däromkring och att
personal är professionell i sin hantering och presentation av maten. Miljön är en
förutsättning för att den enskilde ska ha möjlighet att bibehålla resurser som att
äta självständigt, ta egna initiativ, göra egna val och ges möjlighet att ta kontakt
med andra runt bordet. Att markera festligheter med speciell mat och dukning så
ofta det går gör också måltidssituationen mer attraktiv. En ytterligare
kvalitetshöjande åtgärd som är viktig för bland annat demenssjuka är att
personalen äter måltider tillsammans med de boende; vid samma tid, samma bord
och samma mat som brukaren. Måltidssituationen anpassas efter individens vilja,
förutsättningar och dagsform.
3.3.1

Mål

Resultatmål

Arbeta med helheten i måltiden för att utveckla en god måltidsmiljö och minska
samt förebygga undernäring, korta ner nattfastan samt få nöjda medborgare
brukare.
Detta uppnås under planperioden genom att






3

Arbeta för att öka valmöjligheten till två maträtter vid ett av
huvudmålen.
Samarbete mellan förvaltningarna som främjar till ökad
kompetens hos vård och kökspersonal för en stimulerande och
säker måltidsupplevelse och nöjda brukare.
Alla kostombud ska 2 ggr/år utbildas inom området måltid.
Samtliga brukare inom äldreområdet ska erbjudas en
måltidsordning som medför att det ofrivilliga måltidsuppehållet
inte överstiger 11 timmar. Nattfastemätningar på alla enheter
sker två gånger per år och redovisas i aktuell förvaltning och
nämnd. Nattfastan kan förkortas genom att erbjuda sent
kvällsmål och/eller tidig förfrukost. Individuella avvikelser kan
accepteras om det finns skäl för det, hänsyn tas alltid till egna
önskemål. Andel brukare i äldreomsorgen där den ofrivilliga
nattfastan är mindre än 11 timmar ska öka.3

SoS-rapport 2000:11. Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling.
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All personal inom äldreomsorgen ska arbeta utifrån den rutin
som tagits fram med grund i socialstyrelsen vägledning och
föreskrift ”Näring för god vård och omsorg”, en vägledning för
att förebygga och behandla undernäring.4
Erbjuda regelbunden riskbedömning i förebyggande syfte till
personer över 65 år, med hjälp av kvalitetsregistret Senior Alert.
- Andelen personer över 65 år på särskilda boenden och i
hemsjukvården som är undersökta för undernäring ska öka.
- Andel personer över 65 år på särskilda boenden och i
hemsjukvården som har ett MNA (Mini Nutritional
Assessment, bedömningsformulär som ger poäng) mindre
än 11 där en nutritionsutredning/behandling genomförts
ska öka.
All personal i särskilt boende ska använda sig av en gemensam
måltidschecklista utformad med syfte att ge en god
måltidsmiljö.
Integrera kost- och måltidsfrågor i hälso- och livsstilsfrågor
inom omsorg till personer med funktionsnedsättning.

4

Hållbarhet

4.1.1

Miljö och etik

Att ställa om samhället i en mer hållbar riktning är en viktig och stor utmaning.
Kommunen vill driva en utveckling där vi väljer miljövänligare alternativ på alla
områden där sådana produkter eller tjänster är tillgängliga och samtidigt
uppmuntra invånare och företag till insatser som främjar miljön.
Hela livsmedelskedjan, från produktion till avfallshantering, har en betydande
miljöpåverkan och det är viktigt att sträva mot mer hållbara matvanor.
Kommunens matproduktion bidrar till en minskad klimatbelastning och en ökad
biologisk mångfald. Varje dag serveras mängder av måltider inom kommunens
olika verksamheter. Vår ambition är att de också ska vara klimatsmarta, fria från
onödiga tillsatser och producerade med högt ställda krav på etik och miljö, vilket
ska gälla från jord till bord.
4.1.2

Mål

Övergripande mål 4

I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.
Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring.
Socialstyrelsen
4
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Resultatmål

En hållbar utveckling med mätbara miljömål och klimatsmart mat med högt
ställda krav på etik. 40 %5 av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och 15 %6
ska vara närproducerade7. Inköpen av svenska råvaror ska öka och rättvisemärkta
produkter prioriteras. Maträtternas klimatavtryck ska minska8. Kommunens matoch varutransporter är så effektiva och miljöanpassade som möjligt och den totala
körsträckan ska minskas. Onödigt matsvinn minskas och matavfallets energi och
näring tas tillvara.
Detta uppnås under planperioden genom att












Upphandla och handla, ekologiska, närproducerade och
rättvisemärkta livsmedel.
Samverka med Katrineholms kommun och möjliggöra för
lokala producenter att leverera till omlastningscentralen där.
Anpassa matsedel och val av råvaror efter klimatpåverkan.
- Välja frukt och grönsaker efter säsong.
- Minska mängden kött till förmån för proteinrika
vegetabilier.
- Minst en dag i veckan serveras vegetarisk
skollunch.
- Minska mängden nötkött till förmån för vilt och
fågel.
Medvetandegöra våra gäster och medborgare om vikten av
matens betydelse och påverkan på miljön.
Satsa på kompetenshöjande insatser för personal.
Mäta och reducera livsmedelssvinnet.
Sortering av matavfall sker i ”grön påse” alternativt mals
matavfallet ner för återvinning som biogas.
Samfrakta interna varubeställningar så långt det är möjligt.
Minimera körsträckan för interna varutransporter genom
välplanerade körturer och utöka matlagning på plats nära
gästen.

Andelen av livsmedelsinköpen i kr. 2015 uppnåddes 30 % ekologiskt
Andelen av livsmedelsinköpen i kr. 2015 uppnåddes 7 % närproducerat
7 Närproducerat innebär att livsmedlet producerats inom en radie av 25 mil.
8 Livsmedlens CO2e beräknad genom livscykelanalyser
5
6
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5

Avslutning

Under 2019 skall det måltidspolitiska programmet revideras och uppdateras inför
perioden, 2020 – 2023, då ny vision och kommunplan fastställts. I samband med
revideringen ska programmets måluppfyllnad utvärderas och ligga till grund för
nya målsättningar gällande kommunens offentliga måltider.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet

Sida

2017-02-09

26 (36)

Plats och tid

Torsdagen den 9 februari 2017 i Hjälmaren, kommunhuset, kl. 10.00-11.45.

Beslutande

Anneli Bengtsson (S), ordförande
Robert Skoglund (S), vice ordförande
Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd

Övriga deltagande

Helena Edrenius (S), ej tjänstg ers
Leif Skeppstedt (S), ej tjänstg ers
Anders Lundström (VTL), ej tjänstg ers
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 21-22
Ralf Hedin, kommunchef
Marlene Mård, sekreterare

Utses att justera

Charlotte Prennfors

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, måndagen den 13 februari 2017.

Sekreterare

...................................................................................
Marlene Mård

Ordförande

........................................................................................................................................
Anneli Bengtsson

Justerande

........................................................................................................................................
Charlotte Prennfors

Paragrafer

21-30

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2017-02-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset

anslags nedtagande

2017-03-07

Underskrift

.........................................................................................

Namnförtydligande

Åsa Westerlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Au § 27

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-09

33

Dnr 196/2016

003

Måltidspolitiskt program 2017-2019
Arbetsutskottets beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att anta Måltidspolitiskt program 2017-2019 för
Vingåkers kommun, med en omformulering på sidan 7 (sista punkten) i
programmet: ”Kommunen ansvarar för att tillhandahålla mat och mellanmål
vid utflykter i skolans regi”.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har under 2016/2017 tagit fram ett förslag på
reviderat måltidspolitiskt program (tidigare kostpolitisk plan) för perioden 20172019. Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar
den offentliga måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor ska
fortskrida i kommunens olika verksamheter. Efter beslut i kommunstyrelsen att
skicka programmet på remiss till samtliga nämnder och partier har programmet till
viss del reviderats.
Ärendet blev återremitterat på KS au 2016-11-03, § 188. Därav har förvaltningen
tagit fram ett nytt tjänsteutlåtande med vissa förtydliganden.
Yrkanden

Robert Skoglund (S) yrkar att en omformulering ska göras på sidan 7 (sista
punkten) i programmet: ”Kommunen ansvarar för att tillhandahålla mat och
mellanmål vid utflykter i skolans regi” istället för ”Kommunen har ansvar för mat
& mellanmål vid utflykter på skoltid”.
Charlotte Prennfors (M) bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-25
Förslag till Måltidspolitiskt program 2017-2019 för Vingåkers kommun
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

32

Dnr 245/2015

036

Svar på medborgarförslag om att förbättra
tillgängligheten till Båsenberga friluftsområde
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet

Lena Henriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska
inrätta allmänna kommunikationer till Båsenberga friluftsområde. Båsenberga
friluftsområde, som är beläget ca 5 km nordost om Vingåker, har mycket att
erbjuda besökaren. Vingåkers golfklubb bedriver sin verksamhet på golfbanan.
Vintertid så finns möjligheter till skid- och slalomåkning. Det finns också en
elbelyst motionsslinga i området.
Att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik med ett förhållandevis litet
befolkningsunderlag är en stor utmaning. Det är naturligtvis önskvärt att fler resor
sker med kollektivtrafiken. Samtidigt är resurserna begränsade.
Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt är att kommunen i första hand bör
prioritera den kollektivtrafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat
dagligt resande.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-30
Medborgarförslag, 2015-06-11
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KSAU

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

2017-01-30
Vår handläggare

Jörgen Svensson
jorgen.svensson@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2015/245

Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till
Båsenberga friluftsområde
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige



att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Lena Henriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska
inrätta allmänna kommunikationer till Båsenberga friluftsområde.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund och överväganden

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE_Medborgarf
örslag_Båsenberga

Båsenberga friluftsområde, som är beläget ca 5 km nordost om Vingåker, har
mycket att erbjuda besökaren. Vingåkers golfklubb bedriver sin verksamhet på
golfbanan. Vintertid så finns möjligheter till skid- och slalomåkning. Det finns
också en elbelyst motionsslinga i området.
De allra flesta besökarna tar sig säkerligen till Båsenberga med bil. Till viss del kan
detta säkerligen förklaras med avsaknaden på linjetrafik, men både slalom och golf
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innebär att utrustning ska transporteras och då är bilen ett bekvämt val. Vi menar
inte heller att kollektiva färdmedel är attraktivt för motionslöparen eftersom det
hör till sakens natur att löparen ofta vill ta en dusch direkt efter
motionsaktiviteten.

2 (2)

Att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik med ett förhållandevis litet
befolkningsunderlag är en stor utmaning. Det är naturligtvis önskvärt att fler resor
sker med kollektivtrafiken. Samtidigt är resurserna begränsade.
Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt är att kommunen i första hand bör
prioritera den kollektivtrafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat
dagligt resande.
Förvaltningens ståndpunkt

Se förslag till beslut.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Jörgen Svensson
Trafikingenjör
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommur~styre/sen

Vingåkers kommun

20'1~

-06-

1 (2)

Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

33

Dnr 61/2017

003

Förslag till nytt arkivreglemente
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar förslag till nytt arkivreglemente, att gälla från och
med 2017-04-01. Detta ersätter därmed arkivreglemente antaget av
kommunfullmäktige 1991-12-16, 110, senast reviderat 2000-02-21, § 12.

Beskrivning av ärendet

Enligt arkivlagen skall det finnas ett aktuellt arkivreglemente i varje kommun.
Efter genomgång av Vingåkers arkivreglemente framgår det att det behöver
utarbetas ett nytt reglemente eftersom det är mycket förändringar som har skett
sedan arkivreglementet antogs. Ett arkivreglemente behöver regelbundet ses över
och anpassas till nya rådande förhållanden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-26
Förslag till nytt arkivreglemente
Nuvarande arkivreglemente
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-01-26
Vår handläggare

Eva Peterson
eva.peterson@katrineholm.se

Förslag till nytt arkivreglemente
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att


Kommunfullmäktige antar förslag till nytt arkivreglemente, att gälla från
och med 2017-x-x. Detta ersätter därmed arkivreglemente antaget av
kommunfullmäktige 1991-12-16, 110, senast reviderat 2000-02-21, § 12.

Sammanfattning

Enligt arkivlagen skall det finnas ett aktuellt arkivreglemente i varje kommun.
Efter genomgång av Vingåkers arkivreglemente framgår det att det behöver
utarbetas ett nytt reglemente eftersom det är mycket förändringar som har skett
sedan arkivreglementet antogs. Ett arkivreglemente behöver regelbundet ses över
och anpassas till nya rådande förhållanden.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund
Arkivlagen

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE
arkivreglemente

I Arkivlagen behandlas i § 3 arkivbildningen och dess syften. I börjar av denna
paragraf står det:
”3 § En myndighetsarkiv bildas av de allmänna handlingar från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 §

Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

115

tryckfrihetsordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för
arkivering”

2 (3)

I slutet av denna paragraf står följande:
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
”Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.”
Med anledning av detta är ett aktuellt arkivreglemente ett viktigt styrdokument
som fortlöpande behöver ses över och revideras vid behov.
En hel del förtydliganden, tillägg och preciseringar gällande tillämpningen av
reglementet har skett t.ex. framgår det i det nya reglementet mer tydligt vilka
personer i myndigheten som har arkivansvaret i kommunen, även gällande
arkivredovisningen poängteras vikten av att dessa dokument fortlöpande skall
granskas och revideras vid behov. Hur utlåningen av arkivhandlingar skall gå till
har också klargjorts.
Kommentarerna till arkivreglementet är till stora delar omarbetat för att passa nu
gällande krav. Även här har gjorts en hel del förtydligande och även tillägg t.ex.
behovet av att tillsynen skall dokumenteras med skriftliga rapporter och hur arkiv
skall levereras till kommunarkivet för slutarkivering samt vikten av att alltid
samråda med den/de som har ansvar för arkivet.
En del text har tagits bort som inte längre är aktuellt t.ex. i § 4 där det står att
”arkivbeskrivningar och arkivförteckningar skall vara upprättade senast vid
utgången av år 1995.”
En förenkling av texten språkbruk har också skett.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt
arkivreglemente, att gälla från och med 2017-x-x. Detta ersätter därmed
arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 110, senast reviderat
2000-02-21, § 12.
Just med tanke på att en hel del förändringar har skett sedan år 2000 är det
motiverat att anta detta förslag på nytt arkivreglemente.

116

3 (3)
Bilagor

Nuvarande arkivreglemente
Förslag till nytt arkivreglemente
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Eva Peterson
Kommunarkivarie
Maria Pestrea
Kommunikationschef
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Arkivreglemente med tillämpningsföreskifter

Arkivreglemente med
tillämpningsföreskiftersenaste

Övergripande anvisningsdokument

118
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Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter för Vingåkers
kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2017-x-x
Förutom den i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)
intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom
Vingåkers kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.
§ 1 Tillämpningsområde (1 och 2a §§ AL)
Detta reglemente gäller för kommunalfullmäktige och kommunens myndigheter.
Med myndighet avses i regelmentet kommunens revisorer, kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt andra kommunala organ med självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de
samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild
överenskommelse.

§ 2 Myndighetens arkivansvar (4 § AL)
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagens bestämmelser
och på det sätt som föreskrivs i detta arkivreglemente.
För att myndigheten skall kunna fullfölja sina arkivuppgifter skall det finnas
arkivansvarig och arkivredogörare. Vid organisations- och verksamhetsförändringar
inom myndigheten är arkivansvarig skyldig att samråda med arkivmyndigheten.

§ 3 Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina
skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i
kommunen.
Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv.
Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarade arkivbestånd samt främja arkivens
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.
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Kommunen skall även omhänderta arkiv från enskilda arkivbildare av
lokalhistorisk betydelse, eftersom sådana arkiv speglar samhället och dess
förändringar i lika hög grad som de kommunala arkiven.
Kommunarkivet ger myndigheterna råd och anvisningar i arkivfrågor och utfärdar
riktlinjer för arkivhanteringen.

§ 4 Redovisning av arkiv (6.1–6.2 § AL)
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slags
handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i
en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv
(arkivförteckning). Varje myndighet skall även upprätta en plan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Dessa
dokument skall fortlöpande revideras.
§ 5 Rensning (6 § 4 p AL)
Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall fortlöpande rensas eller på annat
sätt avskiljas från arkivhandlingarna.
Rensning skall genomföras av person med god kännedom om handlingarnas
betydelse för förståelse av ärendet, normalt den som har handlagt ärendet.
Rensning bör genomföras senast i samband med arkivläggningen.

§ 6 Bevarande och gallring (10 § AL).
Myndigheten beslutar efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av
handlingar i sitt arkiv, såvida inte annat följer av lag eller förordning.
Arkivmyndigheten kan dock besluta om gallringsregler för handlingar som
förekommer hos samtliga nämnder, så kallade generella gallringsbeslut.
Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter
samråd med överlämnande myndighet.
Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras, i början av varje nytt år.
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§ 7 Överlämnande
Överlämnande av arkiv regleras i 9, 14-15 §§ i AL
Arkivmyndigheten övertar arkiv eller delar därav från myndigheterna i enlighet
med överenskommelse eller bestämmelser i arkivlagen eller annan författning.
Annat överlämnande t.ex. till myndighet utanför kommunen kräver stöd av lag eller
särskilt beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt
objekt.

§ 8 Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p AL)
Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder som
garanterar informationens beständighet.
Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av
arkivmyndigheten.

§ 9 Utlåning
Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller
förluster inte uppkommer.
Kommunala myndigheter får låna handlingar mot kvittens. Dessa ska normalt
återlämnas senast efter en månad. Kommunala handlingar får inte lånas ut till
personer som inte är anställda inom kommunen, För lån av enskilda handlingar
krävs kontaktpersoner och/eller depositionsavtal för respektive förening, företag,
person etc…
Förutsättning för utlån är att utlämnandet sker enligt tryckfrihetsförordningens och
sekretesslagens bestämmelse.
Kommentarer och tillämpningsföreskrifter
§1
Kommentar
Med självständig ställning menas att enheten fattar egna beslut. Exempel på en
sådan enhet är överförmyndaren, som saknar en egen nämnd. Fullmäktigeberedningar och nämndutskott sorterar under fullmäktige respektive nämnd.

4

122

Även kommunala bolag är likställda med annan myndighet. Fullmäktige måste
genom bestämmelse i ägardirektiven ta beslutet om att tillämpa reglementet
associationsrättsligt bindande.
§2
Kommentar
Myndigheten behöver en arkivansvarig befattningshavare som har till uppgift att
bevaka arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan nämnd, personal och
arkivmyndighet. Den som utses till arkivansvarig ska vara medveten om och insatt i
sitt ansvarsområde och även känna till kommunarkivets verksamhet. Hela ansvaret
får inte ligga på arkivredogörarna.

Utöver arkivansvariga måste det finnas arkivredogörare, som svarar för de
praktiska arkivvårdande insatserna. De bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt
kan förenas med övriga arbetsuppgifter. En sammankoppling med
registratorsfunktionen kan vara lämplig.
Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig bör innefatta följande:
 Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård
 Följa arkivlagens och kommunens arkivreglementes m m tillämpning
 Följa arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering
 Följa arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt ändras
 Ansvara för upprättande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan i
samråd med arkivmyndigheten
 Informera berörd personal om arkiv
 Samråda med arkivmyndigheten/kommunarkivet och arkivredogörarna
Arbetsuppgifter som åligger arkivredogörare bör innefatta följande:
 Känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård
 Vårda myndighetens/förvaltningens handlingar
 Hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen
 Tillsammans med arkivansvarig utarbeta arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan
 Verkställa beslutad gallring
 Se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen
 Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet
 Samråda med den arkivansvarige och kommunarkivarien i arkivfrågor.
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§3
Kommentar
Tillsynen ska ske genom regelbundet återkommande besök hos myndigheterna.
Den ska dokumenteras genom skriftliga rapporter.
Tillsynen som åligger arkivmyndigheten omfattar uppgifter om:
 Myndighet/förvaltning
 Arkivansvarig och arkivredogörare
(Vilka uppgifter och ansvar)
 Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning, översiktlig hos
förvaltningar (Behov av åtgärder)
 Arkivförvaringen
(Hur förvaras handlingar,
ordning i
arkivet)
 Arkivlokalen
(Brandklass, klimat, lås, yta)
 Leveranser till kommunarkivet
(I enlighet med dokumenthanteringsplan)
 Registrering/diarieföring
(Registrator, diarieplan, ITstöd, o s v)
(Förteckning över register,
 Upptagningar på optiska och
övermagnetiska medier,
föring och uttag)
 Gallring/rensning
(Gallring handlingar, rensning
akter,)
 IT-ansvarig
(Systemansvariga)
Rådgivning är ett normalt inslag i kommunarkivets verksamhet. Arbetsfördelningen
mellan myndigheterna och kommunarkivet är den som framgår av dessa
tillämpningsanvisningar. Om myndigheterna saknar egen kompetens på något
område, kan arkivarie biträda med råd och anvisningar.
Arkivlagen betonar särskilt att myndigheternas arkiv är en del av det nationella
kulturarvet. Det är dock viktigt att framhålla att också arkiv utanför
myndighetssektorn i lika mån är bärare av information av stort kulturellt värde.
Kommunarkivet ska på olika sätt ta tillvara dessa värden. Detta kan ske genom till
exempel omhändertagande av enskilda arkiv som haft betydelse för den lokala
historien, att göra arkiven tillgängliga genom studiebesök och att i övrigt verka för
ett traditionsbevarande och historiemedvetande i kommunen.
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§4
Kommentar
Arkivbeskrivningen
ska visa arkivets struktur, arbetsuppgifter, organisation fr.o.m. tidpunkten för
senaste större omorganisation. Arkivbeskrivningen ska också upplysa om vem eller
vilka som ansvarar för myndighetens arkivvård.
Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och
tjänstemän den inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade
arkivförteckningen ska bli användbar. Beskrivningen bör därför vara kortfattad och
uppställd på ett sätt, som gör den lätt för lekmannen att förstå.
I arkivbeskrivningen bör följande rubriker ingå:
 Arkivbildare/myndighet:
 Tillkomst:
 Verksamhet:
 Organisation:
 Historik:
 Förändringar:
 Arbetsuppgifter:
 Handlingar:
Förvarar handlingar för tiden:
Leveranser till arkivmyndigheten:
 Arkivansvarig:
 Arkivredogörare:
 IT-ansvarig (ifråga om myndighetens IT-system):
 Förteckning över nämndens samtliga personregister förvaras hos:
Dokumenthanteringsplanen
För att kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning är upprättande av
dokumenthanteringsplan nödvändig. I en modern förvaltning, där handlingarna
bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, är dokumenthanteringsplanen
särskilt betydelsefull. Den ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars går
förlorad och ökar möjligheterna till insyn i myndighetens verksamhet.
Varje myndighet ska därför upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras. Planen revideras vid behov, när nya handlingar
tillkommer eller handlingars benämning eller funktion förändras, samt vid
organisations- eller övriga förändringar.
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I dokumenthanteringsplanen redovisas myndighetens samtliga handlingar, enligt
verksamhetsindelning, med regler för bevarande och gallring samt råd om den
praktiska hanteringen och leveranser till kommunarkiv.
Redan vid registrering och framställning av handlingar ska myndigheten ta hänsyn
till betydelsen av ändamålsenlig arkivvård och behovet av arkivbeständighet sett ur
arkivsynpunkt (5 § AL). Enligt 6.1 § AL ska arkivet organiseras på ett sådant sätt
att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas.
Enligt arkivlagen § 4 och 6.2 och § 2 i detta reglemente är det myndigheten som
ansvarar för att arkivbeskrivning respektive dokumenthanteringsplan upprättas och
uppdateras vid förändringar.
Arkivförteckningen
Är ett inventarium över handlingar. Handlingarna redovisas på volymnivå (band,
arkivkartong, kortlåda, pärm etc) strukturerade i enlighet med allmänna
arkivschemat. Kommunarkivet upprättar systematisk arkivförteckning över för
slutförvaring levererat material. Syftet med arkivförteckningen är att dels
möjliggöra sökning och åtkomst av specifika handlingar, dels fixera arkivet och
därmed minska risken för att handlingar försvinner.
En översiktlig förteckning ska finnas hos nämnder/förvaltningar, eventuellt i form
av en utökad dokumenthanteringsplan.
Myndigheterna bör beakta att hantering och lagring av digitala medier kräver
redovisning av samtliga handlingar som finns i systemen och ska således redovisas
i dokumenthanteringsplanerna.
§5
Kommentar
Aktrensning innebär att akten i ett ärende befrias från arbetspapper, som endast är
av tillfällig betydelse och som är obehövliga för förståelsen av ärendet. Det kan
gälla oviktiga minnesanteckningar, utkast, övertaliga kopior och dubbletter.
Rensning får aldrig förväxlas med gallring, som kräver ett beslut från
styrelse/nämnd. (Se även 6 §)
§6
Kommentar
Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i en
upptagning utplånas efter gallringsbeslut taget av styrelse/nämnd.
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Bevarande innebär att handlingar ska finnas kvar för all framtid (för evigt).
Gallringsbara handlingar ska aldrig lämnas för slutförvaring i kommunarkivet.
Enbart de handlingar, som enligt gällande dokumenthanteringsplan ska bevaras, får
lämnas till kommunarkivet för slutförvaring.
Särskilda föreskrifter om bevarande och gallring kan finnas i lag, förordning eller
Genom beslut av datainspektionen. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka
handlingar, som ska gallras, samt gallringsfrister.
All gallring bör ske med restriktiv inställning. Den lokala
dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbevis. Undantag görs för äldre
handlingar i arkivet, där det saknas aktuell plan. I sådana fall skrivs ett särskilt
gallringsprotokoll för handlingar som gallras.
Vid gallring ska beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet.
Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring:
handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters
verksamhet
handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida
utredningar
handlingar som kan ha rättslig betydelse
handlingar av värde för framtida forskning
Det fjärde undantaget om värdet av bevarande för framtida forskning ligger främst
inom arkivmyndighetens kompetensområde, även om denna inte har huvudansvaret
för handlingarna hos myndigheten. När handlingar väl har inkommit till
kommunarkivet har respektive nämnd/förvaltning lämnat ifrån sig rätten till
handlingarna, för vilka härefter kommunarkivet ansvarar.
"Samråd" betyder att myndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha
inhämtat synpunkter från arkivmyndigheten. Samråd ska ske vid upprättande eller
revidering av dokumenthanteringsplan.
Det kan exempelvis i riksarkivets författningssamling finnas önskemål om
bevarande av vissa handlingar, som den lokala myndigheten anser sig kunna gallra.
Det kan också finnas fall, där arkivmyndigheten anser att handlingar bör sparas för
att det eventuellt kan finnas intresse från forskare i framtiden. I sådana fall ska
kommunarkivet lämna synpunkter till beslutande myndighet.
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Utgallrade sekretesskyddade eller andra integritetskänsliga handlingar ska alltid
förstöras under kontroll, malas eller brännas. Övriga utgallrade handlingar får
lämnas till pappersåtervinning.
7§
Kommentar
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en
myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av
kommunarkivet för fortsatt vård. Av dokumenthanteringsplanen framgår när så ska
ske. Handlingarna ska levereras i av kommunarkivet föreskrivna arkivkartonger och
åtföljas av ifylld leveransreversal. Innan leverans ska alltid tid bokas med arkivarie.
Lämnas handlingar utanför arkivets dörr utan tidsbokning, kvarstår ansvaret för
handlingarna på avlämnande myndighet.
Kommunfullmäktige har beslutat, att insända ansökningshandlingar får återsändas
till den som inte blivit antagen till sökt tjänst (KF 1998-12-14 § 34).
Elevhälsovårdsjournal får följa elev, som flyttar till annan kommun (KF 1999-0517 § 170). Register över avflyttade elever lämnas till kommunarkivet.
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över
till annan myndighet inom kommunen, ska arkivet enligt 14 § AL överlämnas till
arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat något
annat.
8§
Kommentar
Anvisningar från Riksarkivet till statliga myndigheter om framställande och
förvaring av handlingar ska tillämpas även inom den kommunala arkivvården.
Regeln har begränsats till den del av myndighetens arkiv som ska bevaras för
framtiden.
Myndigheternas arkiv består även av handlingar som kommer att gallras. Eftersom
handlingarna tillkommer i en verksamhet där myndigheten har hela ansvaret, måste
myndigheten kontrollera att dessa framställs och förvaras så att informationen kan
användas under den tid som krävs. Dokumentationen måste alltid fylla de rättsliga
krav som finns för verksamheten. Sådana krav finns i exempelvis skattelagstiftningen, konsumenttjänstlagen samt plan- och bygglagen och bör beaktas vid
upprättande av dokumenthanteringsplan enligt 4 § i detta reglemente.
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1 (lO)

VINGÅKERS KOMMUN

FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.18

Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, § 110
Gäller från 1992-01-01
Reviderat av kommunfullmäktige 2000-02-21, § 12
Gäller från 2000-03-01

Arkivreglemente
Förutom den i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS
1991 :446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala
arkivvården inom Vingåkers kommun följande reglemente, meddelat med
stöd av 16 § arkiv lagen.

§ 1 Tillämpningsområde (1 och 2 a §§ AL)
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens
myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och
övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala
organ med självständig ställning.

Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar
enligt särskild överenskommelse.

§ 2 Myndighetens arkivansvar (4 § AL)
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkiviagen och på
det sätt som framgår i paragraferna 4-8 av detta reglemente.
Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten.

§ 3 Arkivmyndigheten (7 - 9 §§ AL)
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör
sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över
arkivvården i kommunen.
Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv.
Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja
arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och
forskning.
Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor.
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§ 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 P AL)
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka
slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som
förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).
Arkivbeskrivningar och arkivförteckningar skall vara upprättade senast vid
utgången av år 1995 och skall fortlöpande revideras. När det gäller juridiska
personer där kommunen utövar rättsligt bestämmande inflytande skall
arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast vid
utgången av år 1998. I fråga om aktiebolag i vilka kommunen själv eller
gemensamt med annan kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
men innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än två
tredjedelar av rösterna skall arkivbeskrivningar och arkivförteckningar
vara upprättade vid utgången av år 2001.

§ 5 Dokumenthanteringsplan (6 § 1 P AL)
Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).

§ 6 Rensning (6 § 4 P AL)
Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall fortlöpande rensas eller på
annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna.
Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen.

§ 7 Bevarande och gallring (lO § AL)
Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av
handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Arkivmyndigheten kan dock besluta om gallringsregler för handingar som förekommer hos samtliga nämnder. Beträffande arkiv som överlämnats till
arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet.
Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras.

§ 8 Överlämnande
Överlämnande av arkiv regleras i 9, 14-15 §§ i AL.

§ 9 Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 P och 6 § 3 P AL)
Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder
som garanterar informationens beständighet.
Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former.
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Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av
arkivmyndigheten.

§ 10 Utlåning
Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk skador
eller förluster inte uppkommer.
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser.
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Kommentarer till arkivreglementets paragrafer
1

Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. Exempel på sådana organ är överförmyndare (där särskild nämnd
saknas), kommunal fastighetsbildningsmyndighet och kommunal fastighetsregistermyndighet (där sådan finns). Fullmäktigeberedningar och nämndutskott sorterar under fullmäktige respektive ansvarig nämnd. Myndigheterna behöver inte räknas upp i arkivreglementet.
Sekretesslagen har ändrats så att reglerna om handlingsoffentlighet fr o m
den 1 januari 1995 blir tillämpliga på företag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där kommunen utövar rättsligt bestämmande inflytande (för vidare
definition, se § kap 9 § sekretesslagen). Även arkiviagen gäller för dessa
juridiska personer från samma tidpunkt.
För vissa delägda företag träder reglerna inte i kraft förrän den 1 januari
1998. Detta gäller aktiebolag i vilka kommunen ensam eller gemensamt med
annan kommun eller landsting innehar mindre än två tredjedelar av aktierna
eller mindre än två tredjedelar av rösterna samt ekonomiska föreningar i
vilka det också finns andra medlemmar än kommuner. I det följande menas
därmed med myndighet även sådana juridiska personer som avses i 1 kap
9 § sekretesslagen.
Reglementet kan användas fullt ut på helägda kommunala bolag eller sådana
juridiska personer som avses i 1 kap 9 § sekretesslagen. Därutöver måste
dock fullmäktige genom bestämmelse i bolagsordning, ägardirektiv,
stiftelseurkund eller stadgar göra beslutet associationsrättsligt bindande.
När det gäller övriga delägda bolag, d v s där kommunen inte utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande, gäller inte arkiviagen och inte heller
reglerna om handlingsoffentlighet. Fullmäktige skall dock enligt kommunallagen verka för att allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos
företaget enligt de grunder som gäller enligt tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen.
Eftersom arkiviagen gäller även för kommunalförbund har dessa att fatta
beslut om egna arkivregler i särskild ordning. Någon skillnad i detta
hänseende mellan kommunalförbund med fullmäktige och kommunalförbund med direktion föreligger inte.
Beställarförbund, vilka imättats med stöd av lagen om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst, omfattas likaså av arkiviagen. Fullmäktige får, efter
samråd med Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård.
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2

De arbetsuppgifter som åligger myndigheten kan inte klaras utan insatser av
personal. Myndigheten behöver en arkivansvarig befattningshavare som har till
uppgift att bevaka arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan nämnd,
personal och arkivmyndighet. Hos stora myndigheter med förgrenad förvaltning kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas. Arkivansvarig kan
där vara en yrkesutbildad arkivarie.
Utöver arkivansvarig måste vanligtvis finnas personal (arkivredogörare )
som svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. De bör väljas på en
sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med övriga arbetsuppgifter.
Flera skäl talar för att funktionen som arkivansvarig hos myndigheten
kopplas samman med funktionen som offentlighetsansvarig enligt
sekretesslagen och funktionen som rättelseansvarig enligt datalagen.
Olika lösningar är alltså tänkbara. En fråga som bör övervägas är i hur hög
grad arkivfunktionen skall integreras med övriga administrativa funktioner
hos myndigheten.
Om behov av förtydligande föreligger kan regeln kompletteras med
exempelvis följande: "Hos arkivmyndigheten skall finnas arkivansvarig och
övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten."

3
Om fullmäktige inte utser annan nämnd därtill följer av arkiviagen att
kommunstyrelsen blir arkivmyndighet.
Kommunen kan bara ha en arkivmyndighet. Denna skall vara
nämnd/styrelse.
Tillsynen kan ske genom regelbundet återkommande besök hos myndigheterna. Det är önskvärt att tillsynen dokumenteras hos arkivmyndigheten
genom skriftliga rapporter eller på annat sätt. Missförhållanden som inte
rättats till kan i vissa fall vara av sådan art att de bör rapporteras till
kommunens revisorer. Arkivmyndigheten kan uppdra åt annan att utöva
tillsyn, t ex den centrala arkivfunktionen i kommunen.
I arkiviagen har särskilt betonats att myndigheternas arkiv är en del av det
nationella kulturarvet. Det bör dock framhållas att också arkiv utanför
myndighetssektorn i lika mån är bärare av information av stort kulturellt
värde. Kommunen kan därför ta ställning till frågan om huruvida kommunarkivet - vid sidan om sina myndighetsuppgifter - skall ha mera vidsträckta
lokalhistoriska ambitioner. Det kan bli fråga om att ta om hand arkiv från
bolag, föreningar m fl som haft betydelse för den lokala historien.
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Arkivmyndigheten kan inte fullgöra sin åligganden utan en särskild
arkivfunktion. Till en sådan funktion hör dels personal, dels lokaler,
godkända för förvaring av arkivalier. Den centrala arkivfunktionens
organisation kan anges i reglementet.
Rådgivning kan betraktas som ett normalt inslag i den centrala arkivfunktionens verksamhet. Arbetsfördelningen mellan myndigheterna och
arkivmyndigheten måste dock bestämmas av varje kommun.
I de fall en kommun tillsammans med annan kommun eller landsting äger
eller utövar rättsligt inflytande i ett kommunalt företag skall intressenterna
komma överens om vem som skall vara arkivmyndighet för företaget.

4
Arkivbeskrivningen skall visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation fr o m tidpunkten för senaste större omorganisation, arkivets struktur
(huvudarkiv, delarkiv m m) samt vilka gallringsregler som tillämpats.
Arkivbeskrivningen skall också upplysa om vem eller vilka som ansvarar
för myndigheternas arkivvård.
Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänhet, förtroendemän och
tj änstemän den inledande orientering som krävs för att den mer detalj erade
arkiv förteckningen skall bli användbar. Beskrivningen bär därför vara
kortfattad och uppställd på ett sätt som gör den lätt för lekmannen att förstå.
Delar av den information som skall finnas i arkivbeskrivningen finns redan
hos myndigheten för andra syften, t ex organisationsbeskrivningar. Det torde
vara lämpligt att i arkivbeskrivningen samla all väsentlig information av
detta slag. Om informationen är skymmande kan arkivbeskrivningen förses
med hänvisningar.
Genom arkivmyndighetens försorg bör regeln konkretiseras så att de arkivbeskrivningar som upprättas för kommunens myndigheter blir likformiga.
Arkivförteckningen är ett inventarium över de handlingar som ingår i
myndighetens arkiv. Handlingarna redovisas på volymnivå, strukturerade i
en ordning som kallas "allmänna arkivschemat". Syftet med förteckningen
är att del möjliggöra sökning och åtkomst av specifika handlingar, dels
fixera arkivet och därmed minska risken för att handlingar försvinner.
Enligt arkiviagen och punkt 2 i detta reglemente är det myndigheten som
ansvarar för att arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. Saknar
myndigheten eget kunnande, får man genom externa uppdrag se till att
arbetet blir utfört. Uppgifterna kan komma att lösas med hjälp av insatser
från arkivmyndigheten. Om detta skall vara en allmän ordning i kommunen
bör en skrivning härom ingå i punkt 4.
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5
I det av Riksarkivet utfärdade nonnalförslaget till kommunalt arkivreglemente (1978-03-14) var arkiveringsplanen ett obligatorium för varje
myndighet. En modernare benämning på denna är dokumenthanteringsplan.
I en sådan plan redovisas myndighetens samtliga handlingar områdesvis och
inom varje arbetsrutin, med regler för bl a bevarande och gallring samt
regler för den övriga praktiska hanteringen.

Det bör starkt betonas att en sådan dokumenthanteringsplan är nödvändig
om förvaltningen skall kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning. I
en modem förvaltning, där handlingar bearbetas och lagras med hjälp av
olika medier, kan detta knappast åstadkommas utan den dokumenthanteringsplan. Den ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars
skulle gå förlorad och ökar möjligheterna till insyn i myndighetens
verksamhet.
Den självklara kopplingen mellan dokumenthantering och arkivering
förklarar varför dokumenthanteringsplanerna hittills har initierats från
arkivfunktionen. Skälet till att dokumenthanteringsplanen ej omnämns i
arkiviagen är att den överskrider den kommunala arkivvårdens huvudsakliga
ansvars- och kompetensområde.
Observeras bör dock att myndigheten enligt 5 § AL redan vid registrering
och framställning av handlingar skall beakta ändamålsenligheten från
arkivsynpunkt. Enligt 6 § 1 P AL skall arkivet dessutom organiseras på ett
sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas.
Om kommunen anser att dokumenthanteringsplaner även i framtiden skall
vara obligatoriska, bör detta anges i arkivreglementet. Liksom beträffande
arkivbeskrivningen och arkivförteckningen gäller att myndigheten har
ansvaret, men att det praktiska arbetet kan överlåtas på annan.

6
Rensning bör utföras av person med god kännedom om handlingarnas
betydelse för förståelsen av ärendet, d v s nonnalt den som handlagt ärendet,
och det bör ske så snart ärendet avslutats. Vem som skall utföra rensningen
kan skrivas in i reglementet.
7
Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som
ingår i upptagningen utplånas. Särskilda föreskrifter om bevarande eller
gallring kan finnas i lag, förordning eller, beträffande personregister för
ADB, i beslut av datainspektionen.
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Fullmäktige kan fastställa kommunen policy för bevarande och gallring. Om
så sker bör regeln kompletteras med ett tillägg av följande lydelse: "Utöver
vad som sägs i denna bestämmelse gäller av fullmäktige antagna riktlinjer
för bevarande och gallring."
Även om myndigheten gallrar en mycket stor del av sina arkivhandlingar
bör all gallring ske med restriktiv inställning. Gallring bör föregås av
utredning och beslut hos myndighetenIarkivmyndigheten och den
verkställda gallringen bör redovisas i protokoll eller jämförbart dokument.
Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet.
Följande slag av handlingar skall enligt arkiviagen undantas från gallring:
• handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters
verksamhet,
• handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för
framtida utredningar,
• handlingar som kan ha rättslig betydelse,
• handlingar som är av värde för framtida forskning.
Det bör observeras att arkivmyndigheten genom sitt professionella
kunnande har särskilda förutsättningar att biträda myndigheterna vid
bedömning av den fjärde grunden för undantag från gallring.
Skrivningen i punkt 7 är baserad på arkiviagen och ligger mycket nära den
ordning som rått enligt det gamla normalreglementet. "Samråd" betyder att
myndighetenIarkivmyndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha
inhämtat synpunkter från arkivmyndighetenImyndigheten. Enighet mellan
myndighet och arkivmyndighet är å andra sidan inte en förutsättning för
beslut.
Den nya kommunallagen (1991:900) synes ge spelrum för en centralisering
av beslutanderätten på detta område. Fullmäktige kan således i reglementet
föreskriva att all gallring skall beslutas av arkivmyndigheten. Nackdelen
med detta är att myndigheterna riskerar att förlora kunnande på ett område
där de under alla förhållanden har ansvar.
Ett alternativ till detta är att ge arkivmyndigheten en vetorätt i fråga om
handlingar som av denna anses ha ett värde för framtida forskning.
Ordningen kan då vara att myndighetens förslag till gallringsbeslut alltid
remitteras till arkivmyndigheten, som får möjlighet att föreskriva undantag.
En sådan ordning möjliggör en rimlig kompetens- och ansvarsfördelning
och är en naturlig förlängning av arkivmyndighetens uppgift att förvara de
handlingar som bevaras.
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Om fullmäktige väljer att centralisera gallringsbesluten efter någon av de
linjer som nu föreslagits bör detta beslutas av fullmäktige och skrivas in i
paragrafen.

8
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos
en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten
övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. Av dokumenthanteringsplan
eller särskilt beslut av fullmäktige kan framgå när så skall ske.
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts
över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till
arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat
något annat. Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför kommunen,
kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige.
Kommunfullmäktige får enligt lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring föreskriva att allmänna
handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet
får förvaras under viss tid hos ett specificerat enskilt organ, t ex ett bolag
eller en stiftelse, utan att handlingarna upphör att vara allmänna.
Det enskilda organet skall vid förvaring och handhavande av de allmänna
handlingarna se till att dessa lätt kan särskiljas från bolagets egna handlingar.
När det gäller handhavandet av dessa allmänna handlingar, t ex frågor om
utlämnande av allmän handling, jämställs bolaget med myndighet.
Mellan arkivmyndigheten och bolaget bör man träffa en särskild överenskommelse om kommande leveranser av de allmänna handlingar som överlämnats för visstidsförvaring. Om bolagets struktur ändras så att frågan om
förvaringen av dessa handlingar påverkas bör fullmäktige fatta ett nytt
beslut om den framtida förvaringen.
9
För att inte reglementet skall tyngas med detaljer, kan arkivmyndigheten ges
befogenheter att konkretisera innebörden av begreppen arkivbeständighet
och betryggande förvaring.
Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd
och tekniska krav kan därvid tjäna som norm även i kommunal arkivvård.
Detta kan i så fall skrivas in i regeln.
Regeln har begränsats till de delar av myndighetens arkiv som skall bevaras
för framtiden.
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Myndigheternas arkiv består emellertid även av handlingar som kommer att
gallras. Eftersom dessa handlingar tillkommer i en verksamhet för vilken
myndigheten har hela ansvaret måste denna se till att handlingarna framställs och förvaras så att informationen kan användas under den tid som
krävs. Dokumentationen måste alltid uppfylla de rättsliga krav som finns för
verksamheten. Sådana krav finns i exempelvis skattelagstiftning, konsumenttjänstlag och plan- och bygglag, och bör givetvis beaktas vid upprättande av dokumenthanteringsplan enligt punkt 5 i detta reglemente.
10

Om det anses nödvändigt, kan regeln kompletteras med uppgift om att
arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för
vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av
Riksarkivet.
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VINGÅKERS KOMMUN

FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.18

Antaget av kommunfullmäktige 2000-02-21, § 12
Gäller från 2000-03-01

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa
betydelse
Dessa interna föreskrifter gäller gallring av allmänna handlingar hos
samtliga nämnder och förvaltningar om det inte finns avvikande regler om
bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i föreskrifter eller beslut
som grundar sig på lag.

Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin
funktion är av tillfällig eller ringa betydelse hos kommunen
Under förutsättningar som här anges skall handlingar gallras när de inte
behövs för kommunens verksamhet. Gallring får endast ske under
förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att
handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och
forskning.
1. Övertaliga kopior och dubbletter.
2. Inkomna eller upprättade framställningar, enkäter som utgör underlag till
en rapport, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller
rutinmässig karaktär.
3. Handlingar inkomna för kännedom och som inte föranleder någon åtgärd
eller tillförs sakuppgift i ärendet.
4. Inkomna handlingar som inte berör kommunen verksamhetsområde, eller
som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver
vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd, bl a
cookiefiler.
5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga hjälpmedel, som tillkommit
för att underlätta kommunens arbete och som inte är av betydelse för
sökning i arkivet.
6. Loggar för elektronisk post och fax samt s k cacheminne, cookiefiler och
globalfiler och andra s k temporary internet filer, andra administrativa
system eller uppföljning och kontroll av driftssäkerhet och datasäkerhet
under förutsättning att de inte längre behövs för återsökning av de
handlingar som har inkommit till eller utgått från kommunen och som
ska bevaras.
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7. Handlingar som utgjort underlag för kommunens interna planering och
verksamhetsredovisning, när sammanställningen eller annan bearbetning
har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har
någon funktion.
8. Externt reklammaterial och broschyrer oavsett om handlingarna har
inkommit via traditionell post, elektronisk post eller via Internet, t ex
inbjudningar till kurser, seminarier eller konferenser med reklamsyfte
eller s k elektronisk spamming.

Handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet
har överförts till nya databärare, eller genom att
handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar
Under de förutsättningar som här anges skall handlingar gallras när de inte
behövs för kommunens verksamhet. Gallring får endast ske under förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa förlust av betydelsebärande uppgifter/data, sammanställnings- och sökmöjligheter, samt
möjligheter att fastställa äktheten/ursprungligheten samt att de ursprungliga
handlingarna inte längre har någon funktion.
1. Handlingar som har inkommit till kommunen eller expedierats från
kommunen i elektronisk form, t ex e-post eller via internet, om handlingarna har överförts till annat format eller annan databärare, t ex genom
utskrift på papper. En förutsättning är att överföringen medfört ringa
förlust. För att förlusten skall anses ringa, krävs att handlingarna inte är
autenticerade genom elektronisk signatur eller motsvarande. De får heller
inte vara strukturerade på ett sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade.
2. Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte, t ex
webbsidor, under förutsättning att handlingarna har överförts till annat
lagringsformat eller annan databärare för bevarande. Om överföringen
innebär förlust av samband med andra handlingar inom eller utom
kommunen, t ex genom elektroniska länkar, får en bedömning göras i
varje enskilt fall av länkarnas värde.
Sådana handlingar som avses i första stycket och som är felaktiga eller
inaktuella, under förutsättning att de ersätts av rättade/uppdaterade
handlingar.
3. Handlingar som inkommit till kommunen i icke autenticerad form, t ex
fax, e-post eller via internet, om en autenticerad handling med samma
innehåll har inkommit i ett senare skede. En förutsättning är att handlingen inte har påförts några anteckningar av betydelse för kommunens
beslut eller för handläggningens gång. Om den första inkomna handlingen påförts ankomststämpel bör den bevaras till dess att ärendet har
avslutats, om inte ankomsttiden dokumenterats på annat sätt, t ex i
diarium eller lätt tillgänglig logglista.
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I de fall ärendet rör myndighetsutövning mot enskild bör handlingen
bevaras till dess att överklagandetiden har löpt ut.
4. Handling som inkommit till kommunen i form av meddelande i röstbrevlåda, telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende sakuppgift, under förutsättning att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet.
5. Felaktiga uppgifter i ADB-upptagningar av registerkaraktär, vilka
tillkommit genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel,
under förutsättning att rättning har skett.
6. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium,
under förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, t ex arkivexemplar av ADB-upptagningar och mikrofilm (säkerhets-, mellan- och
bruks exemplar) som har ersatts av nya exemplar, samt ADB-upptagningar som endast framställts för överföring, utlämnande, utlån eller
spridning av handlingar.

Återsändande av ansökningshandlingar till sökande som ej
erhållit anställning
1. Betygshandlingar återlämnas till sökande som inte erhållit anställning i
kommunen.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

34

Dnr 187/2016

750

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2016-12-31
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun har sedan 2007-07-01 skyldighet att till Socialstyrelsen
rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts
inom tre månader från datum för beslut. 2008-07-01 infördes samma skyldighet
för beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Det finns inga beslut som inte är verkställda enligt SoL och LSS under aktuell
period.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2017-01-30, § 15
Tjänsteutlåtande, 2017-01-03
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanlrädesdalum

Sida

Socialnämnden

2017-01-30

16

Sn § 15

Dm 88/2016 701

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2016-12-31
Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden överlämnar rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
2016-12-31 till kommunfullmäktige, revisorerna och IVO.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun har sedan 2007-07-01 skyldighet att till Socialstyrelsen
rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)som inte verkställts inom
tre månader från datum för beslut. 2008-07-01 infördessamtna skyldighet för
beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-03

Expediering

Kommunfullmäktige.
Revisorerna
IVO

Utdragsbes tyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-30

1(27)

Plats och tid

Hjälmaren, kommunhuset Vingåker, 2017-01-30 klockan 16.00-18.25

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (lvI)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tomas Ring (S)
Britt-lvIarie Johansson (V) tjänstg ers.
Anders Lundström (VTL)
Lilija Eriksson (SD)

Övriga deltagande

Kjell Rosen (MP)
Gunilla Porsvant (L) §§ 1-12, går kl. 17.25
Marie-Louise Pedersen (KD)
Lotta Egeland (lVI)
Britt-Marie Svedenberg §§ 1
Dag W'allströmer, socialchef
Lena Brännlund, nämndsekreterare

Utses att justera

Irene Sandqvist (NI)

Justeringens

Kommunhuset, Vingåker, torsdagen den 2 februari 2017

Sekreterare

, ~A~~~~

Paragrafer 1-23

........................................................................... ... ....

Lena Brännlund

Ordförande

Robert Skoglund (S)

.f! . ~ ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...

~~vist (lvI)

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-30
Datum för

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2017-02-02

anslags nedtagande

~US~;d;

Underskrift

....................................................

Namnförtydligande

Lena Brännlund

Justerandes sign

2017-02-25

~

.... .. ...... .. ...... ..
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Datum

2016-01-03

llJ/

Socialnämnden
Kommunfullmäktige
(IVO)

Vår handläggare

Jenny Harknäs, 0151-19140
jenny .harknas@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfålle 2016-12-31

Förslag till beslut
FÖ1\Taltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom

Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till Socialstyrelsen
rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts
inom tre månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet
för beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per lcvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl fInns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.

Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:
Inom äldre och handilmppomsorgsverksamheten fInns för närvarande inga beslut
som inte är verkställda. Samtliga beslut inom SOL/LSS har verkställts inom tre
månaders gränsen.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen

Vingåkers kommun, 64380 Vingåker • Storgatan 55' Tel vx 0151-19100' Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se·Pg 95 81-0 8g 624-8371
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Inom vuxen- och ekonorrUteamet finns inga beslut som inte är verkställda. Inom
barn- och farniljeteamet fums inte heller beslut som inte är verkställda. Varje
månad sker uppföljning av fattade verkställda beslut.

VINGAKERS KOMMUN
Inclivid- och farniljeomsorgsavdelningen
I

J7 ~
YFO chef
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

35

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut



Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut

Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – LOK 16

Kollektivavtal mellan Vingåkers kommun och Vårdförbundet, avtalet avlöser
gällande kollektivavtal – LOK 11 – och gäller till och med 2019-03-31.
Förhandling enligt 12 § Medbestämmandelagen

Förhandling mellan Vingåkers kommun och Vårdförbundet 2017-01-24
Ordförandebeslut - Fullmakt för ärende i Förvaltningsrätten

Beslut om att utfärda fullmakt för Telge Inköp AB att för Vingåkers kommuns
talan i upphandlingsärende om kaffeautomater, 2017-01-30.
Ordförandebeslut – Faktura från Förenade småkommuners
försäkringsaktiebolag (FSF AB)

Beslut om att låta tiden löpa ut utan att betala fakturan för begäran om
kapitaltillskott och att fortsätta bereda frågan, 2017-02-07.
Ansökan om antagning i hemvärnet

Beslut om att tillstyrka ansökan om antagning i hemvärnet, 2017-02-17.
Sammanträden

Arbetsutskott
- Uppföljning av uppdrag till förvaltningen

2017-02-27

Personalutskott
- Beslut om ställföreträdande kommunchef

2017-02-27

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-02-27

36

Ks §

Dnr 185/2016
Dnr 163/2016
Dnr 408/2016
Dnr 39/2008
Dnr 39/2009
Dnr 5/2017
Dnr 16/2017
Dnr 153/2016
Dnr 145/2016
Dnr 25/2017
Dnr 400/2015
Dnr 37/2017
Dnr 46/2017
Dnr 48/2017
Dnr 49/2017
Dnr 50/2017
Dnr 241/2016
Dnr 185/2016

042
041
430
454
437
107
615
050
530
060
430
020
012
700
730
773
108
042

Delgivningar
Förslag till beslut



Delgivningarna läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden med månadsuppföljning för oktober 2016.
Kultur- och fritidsnämnden med detaljbudget för 2017.
Länsstyrelsen med beslut om fastställelse av bevarandeplaner för 90 st. Natura
2000-områden i Södermanlands län.
Länsstyrelsen med meddelande om Mottagning av massor till
avjämning/terrassering i samband med sluttäckning av deponin inom Viks
avfallsanläggning.
Länsstyrelsen med meddelande om Reningsanläggning för lakvatten, Viks
avfallsanläggning.
Verksamhetsplan och budget år 2017-2019 för Vårdförbundet Sörmland.
Forts.

Justerandes sign
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2017-02-27

37

Forts.
Ks §
Regionstyrelsen med beslut om Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Stockholm-Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017.
Regionstyrelsen med beslut om Verksamhetsplan och budget 2017.
Regionstyrelsen med beslut om Förslag till reviderade bolagshandlingar m.m. för
bolaget Nyköping-Östgötalänken AB.
Regionstyrelsen med beslut om Inriktning för Regionförbundet Sörmlands
internationella engagemang.
Regionstyrelsen med beslut om Regional handlingsplan för arbetsintegrerande
sociala företag i Sörmland.
Regionstyrelsen med beslut om Länets dopgåva till HKH Alexander, hertig av
Södermanland.
Statistiska centralbyrån med Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
utfall år 2017.
Protokoll från Regionstyrelsen 2016-12-08.
Protokoll från Vingåker Vatten och Avfall AB, 2016-12-07.
Protokoll från RAR i Sörmland, 2016-11-29.
Skolinspektionen med Beslut efter uppföljning för vuxenutbildningen – efter
tillsyn av Viadidakt, gemensam nämnd för vuxenutbildning i Katrineholms och
Vingåkers kommun.
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun med beslut om att godkänna
uppsägningen av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt).
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med resandestatistik för januari-december
2016.
Meltwater Outside Insight med Analysrapport för Vingåkers kommun om
redaktionella och sociala medier.
Forts.

Justerandes sign
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Forts.
Ks §
Länsstyrelsen i Östergötland med Beslut om att ansluta fastigheterna Sävstaholm
7:2 och 7:10 till Tisnarens Västra fiskevårdsområde.
Samordningsförbundet RAR med Kartläggning och behovsanalys för målgruppen
långtidssjuka i Sörmlands län.
Kultur- och fritidsnämnden med internkontroll för 2016.
Socialnämnden med kvalitetsgranskning av läkemedelshantering för 2016.
Socialnämnden med avvikelserapport för 2016.
Socialnämnden med riskanalys av SIP (Samordnad Individuell Plan).
Socialnämnden med sammanställning av synpunkter och klagomål för majdecember 2016.
Socialnämnden med månadsuppföljning för november 2016
_____

Justerandes sign
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