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Datum

2017-08-29

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 4 september 2017 kl. 14.00

Plats:

Hjälmargården, Läppe

Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragningslista

Joacim Bock
Sekreterare

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information
- Information från KLF
- JÄMIX 2016
- Medarbetarenkät
2. Information från tjänstemän i beslutsärenden
Beslutsärenden
3. Begäran om tilläggsanslag avseende digitaliseringsprojekt
från socialnämnden
4. Förslag till åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen av
försörjningsstöd
Ärenden till kommunfullmäktige
5. Utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Ålsätter
6. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och
socialnämndens reglementen.
7. Revidering av IT-policy
8. Rätt fart i staden
9. Utökad borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB
Anmälningsärenden
10. Delegationsbeslut
11. Delgivningar
Övrigt
12. Övriga frågor

Föredragande
Personalchef
Personalchef

Välkomna!

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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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-04

144

Ks §

Information
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Information från kommunledningsförvaltningen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-04

145

Dnr 163/2017

041

Begäran om tilläggsanslag för 2017 avseende
digitaliseringsprojekt från socialnämnden
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beviljar socialnämnden 150.000 kronor som en
engångssumma under 2017 för att täcka kostnaderna för
digitaliseringsprojektet. Finansiering sker ur kommunstyrelsens resurs, kst
0062.

Beskrivning av ärendet

Genom Regionförbundet Sörmland deltar Vingåkers kommun i en länsgemensam
satsning på digitalisering inom vård och omsorg. För detta har socialförvaltningen
avsatt 30 procent av en heltidstjänst som ledningsstöd. Det har varit nödvändigt
att ersätta dessa 30 procent med annan arbetskraft varför en informatör anställts
på 30 procent till en total kostnad om 150.000 kronor. Socialnämnden har beslutat
att begära 150.000 kronor i tilläggsanslag som en engångssumma för att täcka
kostnaderna för digitaliseringsprojektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår
att kommunstyrelsen beviljar medlen under 2017 genom finansiering ur kst 0062,
kommunstyrelsens resurs för oförutsett.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-07-06
Protokollsutdrag – socialnämnden 2017-06-19, § 73
Tjänsteutlåtande – socialförvaltningen, 2017-05-16
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

170706
Vår handläggare

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

Sn §73/170619

Socialnämnden med begäran om tilläggsanslag för 2017
avseende digitaliseringsprojekt
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Socialnämnden beviljas 150.000 kronor som en engångssumma under 2017
för att täcka kostnaderna för digitaliseringsprojektet. Finansiering sker ur
kommunstyrelsens resurs, kst 0062.

Sammanfattning

Genom Regionförbundet Sörmland deltar Vingåkers kommun i en länsgemensam
satsning på digitalisering inom vård och omsorg. För detta har socialförvaltningen
avsatt 30 procent av en heltidstjänst som ledningsstöd. Det har varit nödvändigt
att ersätta dessa 30 procent med annan arbetskraft varför en informatör anställts
på 30 procent till en total kostnad om 150.000 kronor. Socialnämnden har beslutat
att begära 150.000 kronor i tilläggsanslag som en engångssumma för att täcka
kostnaderna för digitaliseringsprojektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår
att kommunstyrelsen beviljar medlen under 2017 genom finansiering ur kst 0062,
kommunstyrelsens resurs för oförutsett.

VK101S v1.0 060208, 3.1 Tjut Soc
begäran digitaliseringsprojekt 2017
(1)

Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar medlen
under 2017 genom finansiering ur kst 0062, kommunstyrelsens resurs för
oförutsett.

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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2 (2)

Bilagor

Socialnämndens beslut, Sn§73, 170619
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen 170516
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Socialnämnden

2017-06-19

90

Sn § 73

Dnr 115 / 2017

044

Begäran om tilläggsanslag för 2017 avseende
digitaliseringsprojektet
Socialnämndens beslut

•

(

Socialnämnden beslutar att hos konullunstyrelsen begära ett tilläggsanslag
på 150 000 kr som en engångssumma 2017 för att täcka kostnaderna för
digitaliseringsprojektet.

Beskrivning av ärendet

Som en följd av det av Regionförbundet beslutade länsgemensamma
digitaliseringsprojektet har socialnämnden under 2017 utökade kostnader
för konunurukatör på 30 %. Det innebär 150 000 kr för hela året.
FÖlvaltningen föreslår att beloppet begärs som tilläggsanslag från
konununstyrelsen.
Bes lutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-05-16

Exped ieras

(

Kommunstyrelsen

(

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-19

82(107)

Plats och tid

måndagen den 19 jwli 2017, Hjälmaren, kommunhuset, kl. 16.00-19.10

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
hene Sandqvist (11'1)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tomas Ring (S)
Britt-i'vIarie J ohansson (V)
Anders Lundström (VTL)
Louise Karlsson (SD)

Övriga deltagande

Kjell Rosen (MP)
Gunilla Porsvant (L)
.Marie-Louise Pedersen (KD)
Lotta Egeland 0'v1)
Dag Wallströmer, socialchef
fumica Pettersson, chef IFO §§ 66-67
Karina Mattsson, områdeschef äldreomsorg §§ 66-67
Lena Brännlund, nämndsekreterare

Utses att justera

rrene Sandqvist (i\/1)

Justeringens
tid och plats

Kommunhuset, Vingåker, torsdagen den 22 juni 2017

Sekreterare

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

1MJA~~

Paragrafer 66-88

Lena Brännlund

(

Ordförande

Robert Skoglwld (S

k~ · ~ · · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · ·

Justerande

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

Irene'-&anQqvist (i\/1)

(

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

Sociah1ätnnden

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2017-06-22

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

anslags nedtagande

2017 -07 -15

.~ ... @1~~.... . . . . . . .

Lena Brännlund

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

2017-05-16
Vår handläggare

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

Begäran om tilläggsanslag för 2017 avseende
digitaliseringsprojektet
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar


Hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 150 000 kr som en
engångssumma 2017 för att täcka kostnaderna för digitaliseringsprojektet

Sammanfattning

Som en följd av det av Regionförbundet beslutade länsgemensamma
digitaliseringsprojektet har socialnämnden under 2017 utökade kostnader för
kommunikatör på 30 %. Det innebär 150 000 kr för hela året.
Förvaltningen föreslår att beloppet begärs som tilläggsanslag från
kommunstyrelsen.
Ärendets beredning

Bakgrunden är beslut i Regionförbundet Sörmland och Gemensamma nämnden.
Kommunfullmäktige i Vingåker har beslutat att anta överenskommelsen om
Trygg och effektiv hemgång. Hantering av projekten är beslutad i
socialförvaltningens ledningsgrupp.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE digitalisering
150 tkr

Bakgrund

Regionförbundet Sörmland har i sin satsning på en digitalisering av länet
prioriterat vård och omsorg där de sett en stor potential. Gemensammas nämnden
har också beslutat om att effektivisera utskrivningsprocessen från sjukhus vilket
kräver att en del tekniska lösningar fungerar. Dessa båda processer samverkar nu
med en styrgrupp i länet för digitaliseringsdelen och en för Trygg och effektiv

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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hemgång i övrigt. Från Regionförbundet har det ansetts som lämpligt att varje
kommun har en projektledare på heltid för digitaliseringsprojektet. Flertalet
kommuner har också projektledare för Trygg och effektiv.
I Vingåker har hemtagningen av utskrivningsklara från sjukhus under ett antal år
fungerat bäst i länet. Någon projektledare för Trygg och effektiv är därför ännu
inte tillsatt utan förvaltningens ledningsgrupp följer och leder arbetet i sina
respektive roller.

2 (2)

För digitaliseringsprojektet har 30 % av en heltidstjänst som ledningsstöd avsatts.
Eftersom detta projekt sammanfaller med bland annat lansering av ny hemsida är
det nödvändigt att ersätta de 30 % med annan arbetskraft. En informatör är
därför anställd på 30 % under 2017 till en total kostnad på cirka 150 000 kr.
Förvaltningens ståndpunkt

Socialförvaltningen har uppfattat att den lovats täckning för denna extra kostnad.
För att framgångsrikt kunna driva förändringsarbeten och projekt krävs att
adekvata resurser avsätts. Vingåkers kommun torde driva det nu pågående
förändringsarbetet i särklass mest kostnadseffektivt i Sörmland.
Konsekvenser

Om tilläggsanslag inte beviljas ökar socialnämndens underskott med 150 tkr.
Bilagor

VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-04

146

Dnr 163/2017

041

Förslag till åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen
av försörjningsstöd
Förslag till beslut






Kommunstyrelsen beviljar socialnämnden 250 tkr under 2017 för ytterligare
en handläggare, finansiering tas ur kommunstyrelsens resurs, kst 0062.
Kommunstyrelsen beviljar socialnämnden 225 tkr under 2017 för ett
administrativt stöd till ekonomigruppen, finansiering tas ur kommunstyrelsens
resurs, kst 0062.
Kommunstyrelsen avslår socialnämndens förslag om att starta ett treårsprojekt
med extratjänster.
Kommunstyrelsen avslår socialnämndens förslag att Viadidakt får i uppdrag
och medel för att genomföra korta yrkesutbildningar.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har beslutat om ett antal åtgärder för att minska
kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd. Vissa av de beslutade åtgärderna
bedömer socialnämnden initialt kommer kräva resurser och har därför äskat extra
resurser/medel från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-15
Protokollsutdrag – socialnämnden 2017-05-08, § 58
Tjänsteutlåtande – socialförvaltningen, 2017-04-26
Utredning för att vända kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-08-15

Till Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Mattias Gustafsson
Elin Höghielm
Vår beteckning
Dnr: KS 163/2016

Förslag till åtgärder för att vända
kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar





Bevilja socialnämnden 250 tkr under 2017 för ytterligare en handläggare,
finansiering tas ur kommunstyrelsens resurs, kst 0062.
Bevilja socialnämnden 225 tkr under 2017 för ett administrativt stöd till
ekonomigruppen, finansiering tas ur kommunstyrelsens resurs, kst 0062.
Att avslå socialnämndens förslag om att starta ett treårsprojekt med
extratjänster.
Att avslå socialnämndens förslag att Viadidakt får i uppdrag och medel för
att genomföra korta yrkesutbildningar.

Sammanfattning

Socialnämnden har beslutat om ett antal åtgärder för att minska
kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd. Vissa av de beslutade åtgärderna
bedömer socialnämnden initialt kommer kräva resurser och har därför äskat extra
resurser/medel från kommunstyrelsen.

VK101S v1.0 060208, 4.1 tjut Soc
åtgärder försörjningsstöd äskande
2017 (1)

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen av tf
kommunchef/personalchef och ekonomichef.

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
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2 (2)

Bakgrund

Kommunens kostnader för försörjningsstöd har ökat markant.
Socialförvaltningen har till socialnämnden lämnat förslag på ett antal åtgärder som
på sikt förväntas sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Initialt har
socialnämnden bedömt att kostnaderna kan öka och äskar därmed resurser för
bl.a. utökade handläggar- och administrativa resurser. Förvaltningen har föreslagit
socialnämnden att äska medel för år 2017. Socialnämnden har beslutat att äska
medel för ovanstående utan tidsbestämning.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen föreslår att äskade medel om 250 tkr för
ytterligare en handläggare under 2017 samt 225 tkr för ett administrativt stöd till
ekonomigruppen under 2017 beviljas under år 2017. Finansiering föreslås ske ur
kommunstyrelsens resurs, kst 0062. Från år 2018 bör de vidtagna åtgärderna visa
på minskade kostnader för utbetalning av försörjningsstöd och via omfördelning
av budgetmedel inom socialnämnden kan åtgärderna finansieras inom tilldelad
budgetram.
Kommunledningsförvaltningens personalenhet samordnar extratjänster i
kommunen och förslaget till projekt kan med fördel samordnas via
personalenheten tillsammans med de föreslagna utökade handläggarresurserna på
socialförvaltningen. Beställning av utbildningar av Viadidakt sker via samråd.
Kommunens beställarförmåga kan förbättras, förvaltningen bedömer inte att det i
dagsläget behövs extra resurser.
Bilagor

Socialnämndens beslut Sn § 58 från 2017-05-08 inkl. bilagor till beslutet
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Matias Gustafsson
Tf. kommunchef/personalchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

12

Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Socialnämnden

2017-05-08

70

Sn § 58

Dm 86/2017

754

Förslag till åtgärder för att vända kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd
Socialnämndens beslut
•
•
•
•
•

Socialnämnden beslutar att snarast äska medel för ökat antal handläggare.
Socialnämnden beslutar att snarast äska medel för ett administrativt stöd till
ekonomigruppen.
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att det startas ett
treårsprojekt med extratjänster finansierat av välfärdsmiljarderna.
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Viaclidakt får i
uppdrag och medel för att genomföra korta yrkesutbildningar.
Socialnämnden beslutar att uppdra till fÖlvaltningen att snarast ta fram förslag
på förändringar i rilctlinjerna som bland annat omfattar på följande punkter:
Bilinnehav godkänns endast vid behov av stuclie- eller arbetsresor.
Värdet på en bil får vara högst ett halvt basbelopp.
Förtydliga innebörden av "aktivt arbetssökande"
Att uppdra åt fÖlvaltningen att verka för att övriga delar i handlingsplanen
genomförs

Beskrivning av ärendet
Kostnaderna för försörjningsstöd och antalet hushåll som erhåller
försörjningsstöd har mer än dubblerats sedan 2011. FÖlvaltningen föreslår
åtgärder inom följande områden:
• Stramare riktlinjer
•

Tydligare krav

•

Undanröja hinder för självförsörjning

•

Noggrannare kontroller

Beslutsunderlag

(P/ {,

Tjänsteutlåtande, 2017 -flS..:2:S
Utredning för att vända kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd, 2017-03-28

Expediering
Kommuns tyrelsen
F ölvaltningen

Justerandes sign

U tdrags bes tyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-08

66(81)

Plats och tid

l'vIåndagen den 8 maj 2017, Hjälmaren, kommunhuset, kl. 16.00-19.20

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
!rene Sandqvist (lvI)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tomas Ring (S)
Kameran Elgailani (V)
Lotta Egeland 0\1I) tjänstg. ersättare
Lilija Erilcsson (SD)

Övriga deltagande

Britt-lVfarie Johansson (V)
Gunilla Porsvant (L)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Louise Karlsson (SD)
Dag Wallströmer, socialchef
Lena Brännlund, nämndsekreterare

Utses att justera

Irene Sandqvis t O\tI)

Justeringens
tid och plats

Kommtmhuset, Vingåker, fredagen den 19 maj 2017

Paragrafer 55-65

Sekreterare

Lena Brännlund

ordförande

Justerande

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-0S-08

Datum för

~~
2017-0S- N2

anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

J usterandes sign

/3

Datum för
anslags nedtagande

2017 -06- ~

K~~.lllhuse~gåket

fil?J4Wf;h~~
Lena Btännlund

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum

2017-04-26
Vår handläggare

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

Förslag till åtgärder för att vända
kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
Att snarast äska 250 tkr för en ytterligare handläggare under 2017
Att snarast äska 225 tkr för ett administrativt stöd till ekonomigruppen under
2017.
Att föreslå kommunstyrelsen att det startas ett treårsprojekt med extratjänster
finansierat av välfärdsmiljarderna.
Att föreslå kommunstyrelsen att Viadidakt får i uppdrag och medel för att
genomföra korta yrkesutbildningar.
Att uppdra till förvaltningen att snarast ta fram förslag på förändringar i
riktlinjerna som bland annat omfattar på följande punkter:
 Bilinnehav endast godkänns endast vid behov av studie- eller arbetsresor.
 Värdet på en bil får vara högst ett halvt basbelopp.
 Förtydliga innebörden av ”aktivt arbetssökande”

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Att uppdra åt förvaltningen att verka för att övriga delar i handlingsplanen
genomförs

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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2 (3)

Sammanfattning

Kostnaderna för försörjningsstöd och antalet hushåll som erhåller
försörjningsstöd har mer än dubblerats sedan 2011. Förvaltningen föreslår
åtgärder inom följande områden:
 Stramare riktlinjer
 Tydligare krav
 Undanröja hinder för självförsörjning
 Noggrannare kontroller

Ärendets beredning

Ärendet har beretts tillsammans med ekonomigruppen på Individ- och
familjeomsorgen.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade i § 150 2016 att uppdra till förvaltningen att ta fram
förslag på hur kostnadsökningen för försörjningsstöd kan vändas.
Förvaltningens ståndpunkt

Kostnaderna för försörjningsstöd är i stort starkt beroende på
samhällsutvecklingen och på de trygghetssystem som socialtjänstlagen ska
komplettera. Kostnaderna går dock att påverka men det krävs då adekvat tillgång
på personal vilket idag saknas.
Konsekvenser

Ekonomiskt bör de föreslagna åtgärderna totalt sett innebära minskade kostnader.
Åtgärderna kan bidra till en ökad integration och ökad jämställdhet. Om familjer
blir självförsörjande förbättras även barnens situation.
Bilagor

Utredning för att vända kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd

16

VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

3 (3)

Dag Wallströmer
Socialchef

17

1

2017‐‐03‐28
Utrednin
ng för att vända kostnad
dsutvecklinggen för försörjningsstöd
Uppdragget
Socialnämnden beslu
utade i § 150 2016 att u ppdra till förrvaltningen att
a ta fram föörslag på hurr
ör försörjninggsstöd kan v ändas.
kostnadssökningen fö
Metod





G
Granskning av
a officiell sttatistik.
G
Genomgång av aktuell kllientstock i V
Vingåker.
TTemadag meed ekonomiggruppen.
SStudiebesökk i Trelleborg.

Utveckling
Sedan 20011 har kosttnaderna för försörjningssstöd i Vingåkers kommun mer än förrdubblats.

Antalet h
hushåll som uppbär försö
örjningsstöd har också näst intill förd
dubblats undder denna tid
d.
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2011‐2013 Genomfördes ett projekt då personalgruppen förstärktes från 2 till 3 handläggare för att
kunna arbeta mer aktivt. Projektet var lyckosamt och antalet handläggare är nu 3. Samtidigt har
antalet ärenden ökat så att antalet ärenden/handläggare nu är betydligt större än vad det var när
projektet permanentades.
En tydlig trend de senaste åren är att fler hushåll är långvarigt beroende av försörjningsstöd vilket är
en negativ utveckling i sig.
Omvärldsbevakning
Försörjningsmåttets utveckling och statistik på försörjningsstödet utveckling i riket och länet.
F‐mått i Sörmland 2003‐2016 fördelat på kommun och ersättningsart
Kommun
Flen

år
försörjningsstöd Socialförsäkring A‐kassa
Totalt
2003
2,55
59,13
16,88
78,56
Jan‐jun 2016 6,22
51,52
5,60
63,34
Katrineholm
2003
4,41
56,64
17,82
78,87
Jan‐jun 2016 8,84
50,74
6,97
66,55
Oxelösund
2003
1,98
65,49
10,81
78,28
Jan‐jun 2016 3,94
49,34
6,39
59,67
Vingåker
2003
2,25
59,56
14,33
76,14
Jan‐jun 2016 6,18
48,69
4,56
59,43
Sörmland
2003
4,29
52,02
14,01
70,32
Jan‐jun 2016 6,85
44,97
6,70
58,52
Riket
Jan‐jun 2016 4,62
38,81
6,04
49,47
Utanförskapet i Vingåker, mätt i försörjningsmåttet, ligger på samma nivå som genomsnittet för
Sörmland, lägre än i Katrineholm och Flen men betydligt högre än för riket. Ökningen av kostnaden
för försörjningsstöd är dubbelt så stor i KFV kommunerna som genomsnittet i länet. Sänkningen av
utbetalningar från A‐kassan är också större i KFV kommunerna
Kostnader per invånare för försörjningsstöd i några jämförbara kommuner 2014 och 2015. (Källa
KOLADA)
Kommun

Kostnad
försörjningsstöd
2014

Kostnad
försörjningsstöd
2015

Utbetalt
försörjningsstöd
2014

Utbetalt
försörjningsstöd
2015

Kvot
kostnad/utbet
2015

19

3
Askersund
481
495
314
337
Degerfors
1 349
1 424
1 087
1 154
Flen
1 909
1 626
1 522
1 205
Katrineholm
2 308
2 467
1 760
1 854
Laxå
375
425
89
208
Oxelösund
984
895
709
645
Töreboda
1 141
1 127
769
758
Vingåker
1 189
1 386
955
1 133
Utbetalning avser faktiska utbetalningar. Kostnad inbegriper även handläggning av
försörjningsstödet.

47 %
23 %
35 %
33 %
104 %
39 %
49 %
22 %

Det tycks finnas ett visst samband mellan kostnader för utbetalningar, dvs främst personalresurser
och den totala kostnaden för försörjningsstöd. Med andra ord de kommuner som har mer personal
tenderar att ha en lägre total kostnad.
Bakgrund
När socialtjänstlagen1982 ersatte fattigvårdslagen var en bärande tanke att förmyndarmentaliteten
inom socialtjänsten skulle bort. För ekonomiskt bistånd infördes en riksnorm som tillsammans med
bistånd till faktisk boendekostnad skulle täcka i princip alla livskostnader och det var upp till den
enskilde att själv prioritera och besluta hur biståndet skulle användas.

4 kap. Rätten till bistånd
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt.
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första
stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl
har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens
förfogande.--- Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt
liv. Lag (2016:654).
Ekonomist bistånd, eller försörjningsstöd som är det vanliga begreppet idag, skulle garantera
invånaren en skälig levnadsnivå under kortare perioder då övriga trygghetssystem av någon
anledning ej var tillräckliga. För att ha rätt till försörjningsstöd ska den sökande gjort vad den kan för
att vara självförsörjande. T.ex. sökt arbete, anpassat sina kostnader eller hushållat med stora
inkomster under tidigare perioder.
Sedan socialtjänstlagen trädde i kraft har övriga trygghetssystem urholkats och tillträde till dem har
försvårats. Det är idag cirka 1/3 av de arbetslösa som är med i en A‐kassa. Möjligheten till förtids eller
sjukpension har drastiskt försämrats samtidigt som arbetslösheten har mångdubblats.
Analys av nuvarande klientstock
Följande orsaker ligger till grund för behovet av försörjningsstöd, i många fall samvarierar flera
orsaker. (Finns ingen registrering av klienternas förmågor och styrkor)
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Arbetslöshet
Språksvaga
Arbetslös utan ersättning
Nyanlända utan eller med för låg ersättning
Ungdomar med psykologisk eller social problematik
Sjuka utan sjukpenning
Missbruk
Unga arbetslösa
Invandrare utanför etableringssystemet

För närvarande uppbär cirka 150 hushåll försörjningsstöd varje månad. Högst en handfull är stora
familjer som uppbär 15 000‐20 000 kr/månad.
En stor grupp ligger mellan 7 000‐ 15 000 kr/månad.
Ensamstående ligger i regel på 100‐7000 kr/månad.
Under de närmaste åren kommer inflödet av nya hushåll från etableringsperioden att fortsätta
samtidigt som fler hushåll också kommer att passera tidsgränserna för insatser/ersättningar från
arbetsförmedlingen och helt bli beroende av försörjningsstöd.
Teoretisk ansats
Det finns i princip fyra olika sätt att minska kostnader för försörjningsstöd som kommunen har
tillgång till. Det femte sättet, att förbättra övriga trygghetssystem, förfogar staten över.
1.
2.
3.
4.

Stramare riktlinjer
Tydligare krav
Undanröja hinder för självförsörjning
Noggrannare kontroller

Stramare riktlinjer
Riktlinjerna för försörjningsstöd har begränsad möjlighet att påverka kostnaderna. Det finns mycket
gott om prejudicerande domar inom området så det kommunala självstyret inom ekonomiskt bistånd
är inte stort. Riktlinjerna i Vingåker avviker inte på något avgörande sätt från omvärlden. Stramare
riktlinjer har därför troligen en begränsad effekt på kostnaderna. Arbetsgruppen har hittat några
tänkbara områden:
Bilinnehav
En bil är en realiserbar tillgång. Olika kommuner har olika syn på bilinnehav. Vingåkers riktlinjer är
relativt generösa där en bil med ett värde upp till ett basbelopp godkänns utan koppling till behov.
En del kommuner godkänner endast bilinnehav om det är kopplat till faktiska arbetsresor. Det är
också tänkbart att sänka gränsen för det uppskattade värdet på en bil till t.ex. ett halvt basbelopp
som Vingåker hade för ett antal år sedan. Detta har troligen mindre effekt än en striktare koppling till
behov då bedömningen av bilars värde är osäker och innebär ett ytterligare arbetsmoment.
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Sänkt norm för förskolebarn
För barn i förskoleåldern bygger normen på att dessa äter hemma. Om de går i förskola och äter ett
eller flera mål där finns möjlighet att göra ett avdrag i normen för detta vilket Vingåker ej gör.
Striktare och kraftigare avdrag/avslag vid frånvaro från insatser eller ej uppnådda krav.
Tydligare krav
Att ställa krav på den enskilde kan bidra till att den enskilde blir självförsörjande, tex krav på att delta
i kompetenshöjande verksamhet eller att söka tillräckligt många relevanta arbeten. Det kan också
vara ett sätt att höja tröskeln dvs göra det mindre tillgängligt att söka försörjningsstöd genom att
kräva att klienten ska redovisa underlag för alla inkomster/utgifter. Ett krav på att realisera tillgångar
i form av fastigheter eller bilar kan få den sökande att avstå.
I dag deltar den absoluta merparten av hushållen med försörjningsstöd i något program på
arbetsförmedlingen eller kompetenshöjande verksamhet på Viadidakt. Vingåkers kommun har inte
satt någon siffra på antalet arbeten som måste sökas varje månad utan det görs en personlig
bedömning av förutsättningarna. Möjliga skärpta krav kan vara:
Ökat krav på deltagande i kompetenshöjande verksamhet
100 % av dem som inte deltar i program inom arbetsförmedlingen ska delta i kompetenshöjande
verksamhet. Vid upprepad frånvaro dras hela försörjningsstödet in.
Tydligare och höjda krav på arbetssökande
I varje ärende ska det dokumenteras hur många arbetens som ska sökas varje månad. Arbeten ska
sökas i hela landet. I regel skall alla vuxna i hushållet söka arbeten. Vi för låg aktivitet dras
försörjningsstödet in.
Tillgångar ska realiseras innan försörjningsstöd blir aktuellt
Kan vara fastigheter, bilar och andra fordon, smycken och konst. Förutsätter att värdet är större än
eventuella skulder.
Undanröja hinder för självförsörjning
Med självförsörjning menas ytterst egen inkomst genom arbete. Ur socialtjänstens perspektiv kan
allmänna bidrag som barnbidrag, bidragsförskott, bostadsbidrag och olika former av sjukersättning,
pension och a‐kassa eller ersättningar från arbetsförmedlingen anses som (steg mot) självförsörjning.
I praktiken blir hinder för självförsörjning nästan alltid detsamma som hinder för arbete. Det kan som
tidigare nämnts vara språksvaghet, brist på utbildning, sjukdom eller missbruk. Socialtjänstens
uppdrag är att tillsammans med klienten undanröja hindren för självförsörjning så snabbt som
möjligt. ”Att lära klienten fiska istället för att ge denne en fisk”. För en stor del av bidragshushållen
sker detta genom insatser via arbetsförmedlingen som då i regel är förbundna med någon form av
ersättning vilken numera är så låg att den regelmässigt behöver kompletteras med försörjningsstöd
vilket ur ett samhällsperspektiv blir administrativt tungrott.
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Socialtjänsten kan ställa krav på att den bidragssökande skall delta i kompetenshöjande verksamhet.
Denna sker i regel inom Viadidakt eller arbetsförmedlingen.
Exempel på insatser för att undanröja hinder för självförsörjning










Svenska för invandrare
Praktikplatser
Introduktionsanställningar
Vinka in
Tuna KFV
IBIS
Tidig rehabilitering i samverkan, TRIS
Olika missbruksbehandlingar
Vuxenutbildning

Exempel på tänkbara ytterligare insatser
Extra tjänster. En extratjänst kostar cirka 1 500 kr/månad. Om 10 hushåll med ett genomsnittligt
försörjningsstöd på 10 000 kr/månad under ett år ges extratjänster blir kostnaden 180 000 kr och det
minskade försörjningsstödet 1 200 000 kr. Om en handledare anställs kostar denne cirka 400 000 kr
vilket ger en nettobesparing på 1 200 000 – 180 000 – 400 000 = 620 000 kr/år.
Om 15 hushåll med ett genomsnittligt försörjningsstöd på 7000 kr/månad ges extratjänst blir
kostnaden 270 000 kr/år. Besparingen på försörjningsstöd blir 1 260 000. Netto 990 000 kr. Efter
kostnad för handledare blir kostnadsminskningen 590 000 kr/år.
Förstärkt vuxenutbildning. Det är mycket få arbeten idag som inte kräver någon utbildning alls.
Många arbeten kan kräva korta utbildningar, det kan gälla t.ex. truckkort, lokalvård etc. Även lite
längre utbildningar som vårdbiträdesutbildningar är mycket kostnadseffektiva om de leder till jobb.
Det nuvarande regelverket för vuxenutbildning medför dock att inga/mycket få sådana utbildningar
genomförs.
Körkort/taxikort/busskort. Ett körkort krävs för många arbeten och underlättar dessutom pendling
till andra. Det är också stor brist på chaufförer. Att bekosta ett körkort för en långvarig
försörjningsstödstagare är finansierat på några månader om personen får arbete. Opinionsmässigt är
det enklare att betala ut livslångt försörjningsstöd.
Utbildningskontrakt för ungdomar
Utbildningskontrakt används för ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier. Förenklat innebär
utbildningskontraktet att försörjningsstöd kan erhållas under studierna om dessa sköts.
FIA instrumentet (socialstyrelsen)
FIA instrumentet är ett kartläggningsinstrument framtaget av Socialstyrelsen som tydliggör en
persons styrkor och utvecklingsområden och som kan utgöra underlag för en individuell arbetsplan.
MI motiverande intervju
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Genom att handläggarna utbildas i och arbetar enligt arbetssättet motiverande intervju (MI) kan fler
personer sporras till att tänka nytt och våga sig på sådant som leder till egen försörjning.
På lång sikt är det självklart att om utbildningsnivån höjs, folkhälsan förbättras och antalet
arbetstillfällen blir fler så kommer såväl försörjningsstödet som försörjningsmåttet att sjunka.
Trelleborg
Under denna rubrik kan också Trelleborgs arbetssätt placeras men det får en egen rubrik längre ned.

Noggrannare kontroller
Noggranna kontroller kan vara en del i samtliga angreppssätt. Att kontrollera inkomster sker numera
betydligt enklare med hjälp av SSBTEK programmet. Kontroll av adresser, av antal sökta arbeten, av
deltagande i kompetenshöjande åtgärder etc. kan dels öka antalet avslagsbeslut dels motivera
klienter att fullfölja planerade insatser. Gruppen har funnit några områden där noggrannare
kontroller kan ge resultat:







Bilinnehav
Tandvårdsförslag
Tillgångar vid ”glappersättningen”
Adresser för att upptäcka falska eller delade hyresförhållanden
Deklarationsblanketten
Möjlighet till att återsöka ersättning från Migrationsverket

Trelleborgsmodellen
Grundläggande för tänkandet i Trelleborg är synen på försörjningsstödstagaren som resursstark och
kompetent. Det styrks av det faktum att endast 5‐7 % av hushållen med försörjningsstöd är aktuella
för andra stödinsatser från socialtjänsten. Modellen bygger på ett mycket tydligt fokus på arbete.
Handläggningen förenklas ev. genom e‐tjänst och resurser satsas istället på arbetsinriktade insatser
direkt mot arbetsgivare. Med nuvarande organisation bör detta ske inom Viadidakt. Det bör också
vara möjligt med flexibel kompetenspåfyllnad. Det kan vara bekostande av utbildningar riktade mot
ett visst arbete då löfte om anställning finns. Kräver att Viadidakt stabilt finansieras med
budgetmedel och inte blir så beroende av tillfälliga statsbidrag och projekt. Innebär att
sysselsättningsinsatser avvecklas i förmån för kontakter med näringsliv och praktikplatser direkt på
företag.
Det går att dra slutsatsen att Trelleborg konstaterat att kommunen inte har råd att vänta på att
arbetsförmedlingen och andra aktörer ska fullgöra sina uppdrag utan det är lönsamt för kommunen
att aktivt gå in och göra insatser även inom andras ansvarsområden. Det bestående intrycket från
Trelleborg är deras mycket starka fokus på arbete och snabbaste vägen dit. Detta oavsett
byråkratiska eller organisatoriska gränser.
Organisation
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Tre tidsperspektiv är aktuella. Kortsiktigt vad vi kan/bör göra med försörjningsstödet direkt. Inom 6
månader hur ska kommunens integrationsarbete organiseras och på några års sikt vad händer med
Viadidakt och hur arbetsmarknadsinsatser, integration och vuxenutbildning organiseras efter 2018.
En tanke som kan vara värd att utforska är att särskilja försörjningsstödet från övriga ifo och istället
organisera det tillsammans med integrationsarbetet. Det är två verksamheter som kan ha det
gemensamma synsättet att i första hand se styrkor hos sina brukare och därmed se dem som
resursstarka kompetenta att ta ansvar för sin situation. Därmed kan tydligare krav ställas och en del
av det administrativa arbetet underlättas genom att ansvaret läggs på den enskilde. Om samverkan
inom Viadidakt upphör kan sedan arbetsmarknadsområdet tillföras denna enhet.

Sammanfattning
Antalet ärenden per handläggare är nu åter så stort att det är omöjligt att hinna med ett kvalitativt
arbetssätt enligt de fyra angreppssätten. Genom ökade krav, striktare riktlinjer och noggrannare
kontroller minskas antalet ärenden och mer tid kan då läggas på de ärenden där behovet av att
tillsammans med den sökande undanröja hinder för självförsörjning är störst. På så sätt kan
utvecklingen vändas till en positiv spiral både för kommunens ekonomi och för de hushåll som idag är
beroende av försörjningsstöd.
Förslag till åtgärdsplan
Öka antalet handläggare. Äska medel i budget inför 2018.
Anställ ett administrativt stöd till ekonomigruppen. Äska medel i budget inför 2018.
Införa Inyet som kontrollsystem mot felaktiga utbetalningar.
Starta ett treårsprojekt med extratjänster finansierat av välfärdsmiljarderna.
Ge Viadidakt uppdrag/medel för att genomföra korta yrkesutbildningar.
Striktare praxis för indraget bistånd vid uteblivande från insatser.
Fortsatt satsning på tidiga insatser för nyanlända och asylsökande för att på sikt minska problemen
med språket som arbetshinder.
Överväga möjligheten till e‐tjänst för försörjningsstöd på sikt
Tillsammans med Viadidakt införa tillämpliga delar av Trelleborgsmodellen.
Fokusera uppföljningen på ärenden som avslutats. Dvs uppmärksamma framgångarna.
Ändring i riktlinjerna för försörjningsstöd på följande punkter:




Bilinnehav endast godkänns endast vid behov av studie‐ eller arbetsresor.
Värdet på en bil får vara högst ett halvt basbelopp.
Förtydliga innebörden av ”aktivt arbetssökande”
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Vingåker 2017‐03‐28

Dag Wallströmer
Socialchef
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Utökning av nytt kommunalt verksamhetsområde för
vatten och spillvatten i Ålsätter
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Ålsätter, där huvudområdet och delområdena Höganäs och
Ålstorp-Åtorp ska ingå.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till nytt kommunalt verksamhetsområde är att huvudområdet och
delområdena Höganäs och Ålstorp-Åtorp ska ingå. Ålstorp-Åtorp ska ingå för att
man planerar att genomföra en förtätning med tio nya fastigheter mellan
huvudområdet och Ålstorp-Åtorp.
När kommunstyrelsen den 23 januari 2017 behandlade frågan om bildande av
verksamhetsområde fanns det 4 olika alternativ på utbredning, huvudområde,
Höganäs, Öarna och Ålsborg-Åtorp. Sörmland vatten fick i uppdrag att ta fram ett
underlag för bedömning för bildande av ett framtida verksamhetsområde för
vatten och spillvatten och dess avgränsning. Enligt utredningen föreslås att
verksamhetsområdet ska innefatta huvudområdet och delområde Höganäs.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma
det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten och
dagvatten) behöver ordnas. Verksamhetsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige. Aktuell utökning berör Ålsätter med ca 100 fastigheter som enligt
fastlagd VA-plan för Vingåkers kommun ska anslutas med nyttigheterna vatten
och spillvatten mellan 2015-2020.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster ska ordnas genom den allmänna VA-anläggningen. Huvudmannen
är skyldig att snarast se till att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns
enligt 6 § vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller
avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang.
Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem
med dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna inom området
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-07-13
Vår handläggare

Peter Grönlund
Vår beteckning
KS 4/2017

Förslag till bildande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ålsätter
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta


Att anta nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Ålsätter, där huvudområdet och delområdena Höganäs och Ålstorp-Åtorp
ska ingå.

Sammanfattning

VK101S v1.0 060208, 5.1
TJÄNSTEUTLÅTANDE bildande av
verksamhetsområde Ålsätter,
20170713

Förslaget till nytt kommunalt verksamhetsområde är att huvudområdet och
delområdena Höganäs och Ålstorp-Åtorp ska ingå. Ålstorp-Åtorp ska ingå för att
man planerar att genomföra en förtätning med tio nya fastigheter mellan
huvudområdet och Ålstorp-Åtorp.
När kommunstyrelsen den 23 januari 2017 behandlade frågan om bildande av
verksamhetsområde fanns det 4 olika alternativ på utbredning, huvudområde,
Höganäs, Öarna och Ålstorp-Åtorp.
Sörmland vatten fick i uppdrag att ta fram ett underlag för bedömning för
bildande av ett framtida verksamhetsområde för vatten och spillvatten och dess
avgränsning. Enligt utredningen föreslås att verksamhetsområdet ska innefatta
huvudområdet och delområde Höganäs.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma
det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten och

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

29

dagvatten) behöver ordnas. Verksamhetsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige. Aktuell utökning berör Ålsätter med ca 100 fastigheter som enligt
fastlagd VA-plan för Vingåkers kommun ska anslutas med nyttigheterna vatten
och spillvatten mellan 2015-2020.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster ska ordnas genom den allmänna Va-anläggningen. Huvudmannen
är skyldig att snarast se till att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns
enligt 6 § vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller
avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang.

2 (3)

Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem
med dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna inom området.
Ärendets beredning

Beredning av ärendet har skett på kommunledningsförvaltningen
Bakgrund

Enligt antagen va-plan för Vingåkers kommun ska Ålsätter fritidsområde anslutas
till allmänna vattentjänster under perioden 2015-2020. För att det ska kunna ske
behöver arbetet med att projektera området påbörjas snarast.
Förslaget till nytt kommunalt verksamhetsområde är att huvudområdet och
delområdena Höganäs och Ålstorp-Åtorp ska ingå. Ålstorp-Åtorp ska ingå för att
man planerar att genomföra en förtätning med tio nya fastigheter mellan
huvudområde och Ålstorp-Åtorp.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma
det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten och
dagvatten) behöver ordnas.
Enligt 6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodose
verksamhetsområdet genom allmän va-anläggning
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Förvaltningens ståndpunkt

Ålsätters fritidsområde har enligt va-planen som antogs i april 2016 ansetts vara
ett område där kommunen har ett sådant ansvar. Området har identifierats med
utgångspunkt från VA-policyns kriterier. De områden som bedömts ha det
största behovet har prioriterats i VA-planen.
Samhällsbyggnadsenheten anser att en utökning av verksamhetsområdet i Ålsätter
för vatten och spillvatten är en nödvändighet enligt lagen om allmänna
vattentjänster.
Konsekvenser

I de ekonomiska beräkningar som Sörmland Vatten har gjort i samband med sin
utredning runt vilka områden som ska ingå, har man kommit fram till följande.
Beräkningarna visar att om bara huvudområdet ingår så kan man komma upp till
en täckningsgrad på 50 %. Slår man ut kostnaden för utbyggnad av huvudområdet
på de 89 fastigheterna så behöver anläggningsavgiften per fastighet vara minst det
dubbla. Ger inte anläggningsavgiften en 100 % täckningsgrad så påverkar det
brukningsavgiften, hela VA-kollektivet får vara med och betala den överskjutande
delen.
Utökningen belastar inte skattekollektivet, då det betalas av VA-kollektivet.
Bilagor

Karta över vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet
Prioriterade områden i va-planen för Vingåker
Utredning gjord av Sörmland Vatten
VA-utredning av Ålsätters fritidsområde, genomförd av WSP,
Expediering

Vingåker Vatten och Avfall AB
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
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Juni 2017

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåker

Bildande av verksamhetsområde Ålsätters fritidsområde, Vingåkers kommun.
Vingåkers kommun har behandlat frågan gällande bildande av verksamhetsområde
för vatten och spillvatten i kommunstyrelsen den 23 januari 2017, §6. Kommunstyrelsen beslutade att projektering för nyttigheterna vatten och spillvatten ska påbörjas, för
att kunna bestämma verksamhetsområdets utbredning.
Sörmland Vatten har fått i uppdrag av Vingåkers kommun, samhällsbyggnadschefen
Peter Grönlund att ta fram ett underlag för bedömning för bildande av ett eventuellt
framtida verksamhetsområde för vatten och spillvatten och dess avgränsning.
Enligt Lag om allmänna vattentjänster 2006:412, §6 så är kommunen skyldig att
ordna vattentjänster:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, så skall kommunen
1 bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas,
och
2 se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Av beslutet som kommunen fattar skall det framgå vilka fastigheter som innefattas i
verksamhetsområdet och för vilka vattentjänster som avses. Om det inom eventuellt
verksamhetsområde finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i §6 får verksamhetsområdet
inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda
anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
I kommunens handlingar till kommunstyrelsen har 4 olika alternativ tagits upp enligt
figur 1, huvudområde, Höganäs, Öarna och Ålsborg - Åtorp. Dessa områden finns
också beskrivna i den VA-utredning som gjorts av WSP daterad 2017-01-25. I WSP:s
utredning har 4 olika alternativa allmänna och enskilda lösningar studerats och utredningen kommer fram till att en utbyggnad av allmänt vatten och spillvatten med en
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överföringsledning till Baggetorp är den lösning som ger den största miljöeffekten
trots den stora investeringskostnaden.

Figur 1 Förslag till olika alternativ till verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Huvudområdet;
Huvudområdet består av 89 fastigheter och arrendetomter och många av dessa är
belägna vid Kolsnarens strand nära vattenlinjen och vid högt vattenstånd kan det
medföra risk för översvämning för vissa fastigheter. I området är cirka 10% permanentboende. Inom huvudområdet finns idag två gemensamhetsanläggningar för avlopp.
 Tallbackens avloppsförening med cirka 30 anslutna fastigheter, omfattande
endast rening av BDT-vatten. Reningen består av slamavskiljare samt infiltrationsanläggning. Anläggningen är utdömd och föreningen är ålagd att åtgärda
anläggningen före augusti 2017.
 Uddens avloppsförening har 16 fastigheter anslutna och anläggningen renar
WC- och BDT-vatten genom infiltration. Även denna anläggning har fått ett
åläggande att den ska åtgärdas före augusti 2017.
Övriga fastigheter har enskilda VA-lösningar. I området finns också ett antal enskilda
dricksvattentäkter som riskerar att bli förorenade så länge som åtgärder inte sker på
de bristfälliga avloppslösningarna.
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En utbyggnad med allmänt vatten och spillvatten till huvudområdet genom en överföringsledning till/från Baggetorp skulle innebära en stor investering för huvudmannen.
Då huvudmannens verksamhet finansieras av taxor och avgifter så måste kostnaderna som läggs ner för investeringar täckas av intäkterna från anläggningsavgifterna
som betalas i samband med att förbindelsepunkten meddelas för respektive fastighet.
En VA-utbyggnad av huvudområdet skulle utifrån kalkylering bestå av en mix av både
självfallsledningar och LTA-lösning. För de fastigheter där en LTA-lösning blir aktuell
så står huvudmannen för LTA-pumpen både i investeringsskedet och framtida underhåll av pumpanläggningen. Detta regleras i ett särskilt avtal med berörda fastighetsägare.
Oavsett hur avgränsningen av verksamhetsområdet ser ut så måste det till en överföringsledning mellan området och Baggetorp. Kostnaden för att anlägga överföringsledningen ska fördelas på de fastigheter som inom en 10-års period kan komma att
ansluta sig till överföringsledningen. Fastigheter utanför beslutat verksamhetsområde
kan begära att få ansluta sig, men detta är helt på egen begäran. I de fallen tecknas
särskilt avtal som reglerar skyldigheter och rättigheter för abonnent utanför beslutat
verksamhetsområdet. Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) gäller bara för fastigheter i ett verksamhetsområde.
Den beräknad kostnad för överföringsledningen är 17 607 tkr som ska fördelas mellan antal berörda fastigheter.
Beräknad kostnad för utbyggnad med allmänt VA för huvudområdet är 20 625 tkr.
Intäkten för huvudområdet med 89 fastigheter och en genomsnittlig tomtyta på 1500
m2 är per fastighet 115 720 kr och den totala intäkten för huvudområdet uppgår till
10 299 080 kr. Detta innebär att täckningsgraden om man bara ser till huvudområdets
kostnader och intäkter uppgår till cirka 50%. Om man slår ut kostnaden för utbyggnad
av huvudområdet på de 89 fastigheterna så skulle anläggningsavgiften per fastighet
behöva vara minst det dubbla för att få 100% täckningsgrad inom huvudområdet. Då
har ingen hänsyn tagits till den del av överföringsledningen som ska belasta området.
I de fall då inte anläggningsavgiften ger en 100% täckningsgrad så påverkar detta
brukningsavgiften som måste gå in och täcka merkostnaden. Det vill säga att hela VA
kollektivet får vara med och betala den överskjutande delen.
Delområde Högnäs;
Inom delområde Högnäs så byggdes det 2016 ett minireningsverk för att betjäna 5 av
de 6 fastigheterna som det innefattar. Detta innebär om detta område ska innefattas i
verksamhetsområdet och byggas ut med allmänt vatten och spillvatten att huvudmannen måste lösa in onyttigbliven avloppsanläggning enligt VAL §40. Kostnaden för
utbyggnad av delområdet uppgår till cirka 1 000 kkr. Då den enskilda avloppsanläggningen är nyanlagd kommer intäkten från området bli ringa då avloppsanläggningen
måste lösas in. Detta påtalades redan vid tillståndsgivningen av avloppsanläggningen
men det blev inte inskrivet i beslutet.
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Delområde Öarna;
Om öarna ska innefattas i verksamhetsområde för vatten och spillvatten så kommer
detta att betraktas som ett särtaxeområde, både gällande anläggningsavgiften vid
anslutning och eventuellt även för brukningsavgifterna. Detta på grund av att detta
område skiljer sig mot normalfallet inom byggnation och brukande av den allmänna
VA anläggningen.
För en eventuell anslutning av fastigheterna skulle en drygt 1000 meter lång sjöledning behöva förläggas samt att varje fastighet skulle behöva en pumpanläggning. Då
terrängen på öarna är mycket stenig och bergig så skulle pumpanläggningarna behöva sprängas ned. Vidare kommer installation och service av pumpar kräva att huvudmannens personal ska kunna ta sig till fastigheterna. Om en pump ska lyftas eller
bytas ut innebär det att två personal med lyftställning och utbytespump med en vikt
på cirka 50 kg ska transporteras till öarna via båt som samordnas med fastighetsägaren. Skulle pumpbrunnen behöva sugas ur på grund av fel på anläggningen så finns
inte den möjligheten då detta sker med hjälp av slamsugningsfordon. Observera att
åtkomsten till ön kan komma att vara 24/7/365 dagar om året.
I normalfallet är det huvudmannen som ombesörjer skötseln av dessa pumpanläggningar mm. inom ett verksamhetsområde men ur arbetsmiljösynpunkt kan vi inte utföra dessa tjänster då fastigheterna kommer endast att nås via båt.
Ett alternativ är att dessa fastigheter inte inkluderas i ett verksamhetsområde utan de
bereds möjlighet att på frivilligbasis bilda en gemensamhetsanläggning och då få en
gemensam anslutningspunkt på fastlandet. På de fyra öarna finns 9 fastigheter som
idag använder sjövatten för BDT och dricksvatten hämtas i dunk. Fastigheterna används endast som fritidshus då enda möjligheten att ta sig dit är via båt.
Delområde Ålsborg, Åtorp;
Området ligger avsides från övriga bebyggelsen i Ålsätters fritidsområde och består
av 9 fastigheter där tre av dessa idag är obebyggda. Om dessa ska ingå i ett framtida
verksamhetsområde kommer det att innebära en lång ledningsdragning för att försörja dessa fastigheter. Totalkostnaden för att ansluta området uppgår till uppskattningsvis cirka 3,4 miljoner kronor och detta skulle innebära att intäkten per fastighet
skulle behöva uppgå till cirka 380 kkr för att täcka kostnaden för utbyggnad. Efter dagens VA taxa är intäkten per fastighet cirka 115 kkr med en tomtyta på 1500 m2.
Verksamhetsområdets omfattning
Att inkludera öarna i ett eventuellt framtida verksamhetsområde är inte motiverat med
tanke på att huvudmannen inte kan uppfylla arbetsmiljökraven samt att miljönyttan
med att bygga ut avloppssystemet dit är begränsad och investeringskostnaden inte
försumbar. För området kommer det att krävas att särtaxa tas ut både för anläggningsavgift och brukningsavgiften detta för att kostnaden för att förse fastigheterna
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med vatten och spillvatten i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
eventuellt framtida verksamhetsområde i övrigt.
För fastigheterna i området Höganäs som ligger i anslutning till huvudområdet kommer en anslutning förr eller senare bli juniaktuellt när minireningsverket börjar bli åldrat. Inkluderas området i det framtida verksamhetsområdet så kommer deras anläggning att behöva lösas in som onyttigbliven anläggning.
Fastigheterna i delområde Ålstorp, Åtorp ligger mer avsides och borde inte vara aktuellt att inkludera i verksamhetsområdet i dagsläget. Om det skulle vara aktuellt att
göra en förtätning mellan huvudområdet och delområdet så borde även detta inkluderas i framtida verksamhetsområde.
Det framtida verksamhetsområdet borde innefatta huvudområdet och delområde
Högnäs vilket skulle innebära en kostnadstäckning på cirka 50% med 2017 års VA
taxa. Skulle de två övriga områdena komma ifråga så sjunker täckningsgraden av
investeringen för utbyggnad.

Lotta Edström
VA strateg
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Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och
socialnämndens reglementen
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige fastställer det reviderade reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige fastställer det reviderade reglementet för socialnämnden.

Beskrivning av ärendet

En ny lag om elektroniska cigaretter träder i kraft 1 juli 2017. Kommunen
kommer vara ansvarig för tillsynen av dess efterlevnad. Förvaltningen föreslår att
reglementet ändras så att samhällsbyggnadsnämnden tar detta ansvar.
En revidering av såväl socialnämndens som samhällsbyggnadsnämndens
reglementen behövs även för att tydliggöra att tillsynsansvaret för servering av
folköl flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-06-28
Utkast – Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Utkast – Reglemente för socialnämnden
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunstyrelsen

Datum

2017-06-28
Vår handläggare

Peter Grönlund
peter.gronlund@vingaker.se

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och
socialnämndens reglementen
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar



Kommunfullmäktige fastställer det reviderade reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige fastställer det reviderade reglementet för
socialnämnden.

Sammanfattning

En ny lag om elektroniska cigaretter träder i kraft 1 juli 2017. Kommunen
kommer vara ansvarig för tillsynen av dess efterlevnad. Förvaltningen föreslår att
reglementet ändras så att samhällsbyggnadsnämnden tar detta ansvar.
En revidering av såväl socialnämndens som samhällsbyggnadsnämndens
reglementen behövs även för att tydliggöra att tillsynsansvaret för servering av
folköl flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen och i samråd med
socialförvaltningen.
Bakgrund

Den 1 juli 2017 träder en helt ny lag, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft i Sverige. Lagen reglerar anmälan om tillverkning och
import, produktkrav samt försäljning och marknadsföring av elektroniska
cigaretter, även kallade e-cigaretter. Lagen innebär bland annat att e-cigaretter inte
får säljas till personer under 18 år, att det ställs särskilda krav på hur produkterna
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Kommunen kommer vara ansvarig för den omedelbara tillsynen över att denna
lag och anslutande föreskrifter följs.
Nyligen reviderades reglementena för socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden på så vis att tillsynsansvaret för detaljhandel med
folköl flyttades över till samhällsbyggnadsnämnden. Servering av folköl förutsattes
ingå i det avtal om handläggning av serveringstillstånd där Vingåkers kommun
köper tjänsten av Katrineholms kommun sedan 2016-10-01. Det har visat sig vara
ett felaktigt antagande, och därför har behovet av ytterligare revidering uppstått.
Förvaltningens ståndpunkt

Idag utförs tillsyn över försäljning av bland annat tobaksvaror av miljöinspektörer
på samhällsbyggnadsenheten. Förvaltningens ståndpunkt är att det mest
resurseffektiva vore att samhällsbyggnadsenhetens miljöinspektörer utför även
tillsynen över e-cigaretter då det finns vissa likheter mellan dessa tillsynsområden
och samordningsvinster kan även förväntas.
Vad gäller överföring av tillsynsansvar för även servering av folköl från
socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden så anser förvaltningen, i samråd
med socialförvaltningen, att förslaget innebär en resurseffektivisering. Det faller
sig naturligt att tillsyn över detaljhandel med folköl och servering av folköl inte
bör ligga på separata förvaltningar, utan skötas av en och samma funktion.
Konsekvenser

Vad gäller e-cigaretter innebär förslaget en ökad arbetsbörda för
samhällsbyggnadsenheten. Taxa för tillsyn bör arbetas fram och antas vad gäller ecigaretter. Delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden kan behöva
revideras. Avgifter för tillsyn tillfaller samhällsbyggnadsnämnden.
Vad gäller överföring av tillsynsansvar för servering av folköl förväntas inga
egentliga konsekvenser utöver revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden samt revidering av taxa. Avgifter för tillsyn tillfaller
samhällsbyggnadsnämnden.

Bilagor

Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
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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, vilket
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 folköl
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

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

2
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-

utarbeta förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan
krävas av kommunen och svara för provtagningar som ålagts
kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer

Delegering från fullmäktige
3§
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper 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
förlikning 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 räkning
‐ Rätt att påkalla fastighetsreglering eller fastighetsbestämning enligt
fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § och 14 kap 1 §.
‐ Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen 18 §.
En förutsättning 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

3
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-

-

Närmast under Samhällsbyggnadsnämnden ha uppsikt 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
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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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.11

Reglemente för Socialnämnden
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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 riksfärdtjänst enligt särskilda lagar
Kommunens uppgifter enligt alkohollagen förutom de delar som
gäller 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 socialnämnden 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

2017-09-04

150

Dnr 304/2017

003

Revidering av IT-policy
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige fastställer den reviderade IT-policyn.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommuns övergripande styrdokument inom IT (informationsteknik) är
IT-policyn. Policyn anger kommunens förhållningssätt till och inriktningen för
användning och utveckling av informations- och kommunikationsteknik för att
utveckla kommunens verksamheter och för att nå kommunens mål.
Policyn gäller för nämnder och Vingåkers kommuns bolag om inte särskilda
avtal/överenskommelser tecknats.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-06-29
IT-policy 2017-2020
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-06-29
Vår handläggare

Maria Pestrea

Revidering av IT-policy
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Kommunfullmäktige godkänner den reviderade IT-policyn.

Sammanfattning

Vingåkers kommuns övergripande styrdokument inom IT (informationsteknik)
är IT-policyn. Policyn anger kommunens förhållningssätt till och inriktningen
för användning och utveckling av informations- och kommunikationsteknik för
att utveckla kommunens verksamheter och för att nå kommunens mål.
Policyn gäller för nämnder och Vingåkers kommuns bolag om inte särskilda
avtal/överenskommelser tecknats.
Ärendets beredning

It/kommunikationschef har tillsammans med IT-strateg tagit fram underlag
som bearbetats tillsammans med kommunledningsgruppen, IT-personal, samt
bredbandssamordnare. Dessutom har underlaget gått på remiss till kommunens
fastighetsbolag som godkänt innehållet.
Bakgrund

IT-policyn är det övergripande dokumentet för riktlinjer, rutiner och strategier
inom Vingåkers kommuns digitala arbete. Den befintliga IT-policyn togs fram
2004. Mycket har förändrats sedan denna antogs och en revidering är nödvändig.

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
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Förvaltningens ståndpunkt

Den befintliga IT-policyn togs fram 2004. Mycket har förändrats sedan denna
antogs och en revidering är nödvändig.

Bilagor

IT-policy
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommmunchef

Maria Pestrea
IT/kommunikationschef
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IT-policy
(2017 – 2020)

Vingåkers kommuns övergripande styrdokument inom IT
(informationsteknik) är IT-policyn. Policyn anger kommunens
förhållningssätt till och inriktningen för användning och utveckling
av informations- och kommunikationsteknik för att utveckla
kommunens verksamheter och för att nå kommunens mål.
Policyn gäller för nämnder och Vingåkers kommuns bolag om
inte särskilda avtal/överenskommelser tecknats.
Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige och förvaltas av
kommunstyrelsen. Ansvarig för revidering är
IT/kommunikationschef.
Denna IT-policy ersätter IT-Policy Kf §37/2014 och dess bilagor.
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Kommunens användning av IT
Vingåkers kommuns strävar efter att med hjälp av IT öka kvalitet och effektivitet i
verksamheten. IT ska bidra till att förbättra service till och dialog med kommuninnevånarna
med IT som verktyg och stöd. IT är en integrerad del av Vingåkers kommuns huvudprocesser.
En grundförutsättning för att lyckas med uppdraget är att kommunen håller en positiv
ställning en god digital infrastruktur, i hela bygden.
Vingåkers kommuns verksamhet är bred och omfattande och sker i en miljö som ständigt
förändras. För att klara av sina samhällsuppgifter och de krav som medborgarna ställer på
utbud, kvalité och service kommer kommunens beroende av information och
informationssystem fortsätta att öka.
Inom Vingåkers kommun ses IT som en nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till
öppenhet, effektivitet och utveckling och ska därför vara en integrerad del av kommunens
huvudprocesser.
Vingåkers kommun ska hålla en god IT-säkerhet och en god informationssäkerhet.

IT-policy
Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad
öppenhet, effektivitet och utveckling. IT-verksamheten ska därför vara en strategisk del av
kommunens utveckling och integrerad med övrig verksamhetsutveckling.


Vingåkers kommuns IT-tjänster ska underlätta service till invånare, hålla god kvalitét
och tillgänglighet samt skapa förutsättning till dialog mellan kommun och invånare.



IT ska bidra till att öka effektivitet och kvalité i Vingåkers kommuns verksamheter
genom att vara effektiv, användarvänlig, tillförlitlig och ha hög tillgänglighet.



De strukturer och principer som styr IT-verksamheten ska vara gemensamma och
anpassade till Vingåkers kommuns verksamhet och behov samt flexibla inför framtida
förändrade förutsättningar, möjligheter och behov.



IT-verksamheten ska ta tillvara möjligheterna till organisatorisk effektivitet och
utnyttja fördelarna med samordning och gemensamma arbetsformer genom samverkan
mellan förvaltningarna.



IT-verksamheten, såväl drift och förvaltning som investeringar, ska prioriteras mot
gällande mål och genomföras på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vid
produktval ska kommunen välja lösningar som är långsiktigt kostnadseffektiva och
beakta säkerhet i såväl driftsäkerhet som informationssäkerhet.



Vingåkers kommun ska samverka med sina entreprenörer, med andra kommuner och
andra aktörer för att nå största möjliga nytta i verksamhetsprocesserna.
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Vingåkers kommuns säkerhetslösningar ska skydda såväl medborgarnas personliga
integritet som verksamhetens stabilitet och kontinuitet. Informationssäkerheten i
Vingåkers kommun ska hålla en nivå som överensstämmer med satta mål och
riktlinjer för Vingåkers kommuns verksamheter som anges i
Informationssäkerhetspolicyn.



Vingåkers kommun ska följa nationellt beslutade standarder inom IT-området.

Grön IT
Vingåkers kommuns målsättning med en hållbar utveckling är att utifrån ett helhetsperspektiv
minska kommunkoncernens:
•
•
•

Klimatpåverkan
Användning av farliga ämnen
Avfallsmängd
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-04

151

Dnr 154/2016

512

Rätt fart i staden
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar följande lokala trafikföreskrifter gällande högsta
tillåtna färdhastighet framtagna enligt metoden ”Rätt fart i staden”:
Högsta tillåtna hastighet på väg 552 (Skolgatan) i Vingåker
Högsta tillåtna hastighet på Herrgårdsvägen i Vingåker
Högsta tillåtna hastighet på Köpmangatan i Vingåker
Högsta tillåtna hastighet på väg 566 i Vingåker
Högsta tillåtna hastighet på Jägaregatan i Vingåker
Högsta tillåtna hastighet på Kaplansvägen i Vingåker
Högsta tillåtna hastighet i ett område bestående av Annedalsgatan,
Hansjögatan, del av Henalavägen, samt Östergårdsgatan
o Högsta tillåtna hastighet i Åsenområdet i Vingåkers tätort
o Högsta tillåtna hastighet i område i Vingåkers tätort
o Högsta tillåtna hastighet i Övre Vannala i Vingåkers tätort

o
o
o
o
o
o
o

Beskrivning av ärendet

Rätt fart i staden är en analysmetod som ger väghållaren stöd i arbetet med att ta
fram önskvärda hastighetsnivåer. Metoden tar hänsyn till, och väger trafiksäkerhet,
framkomlighet och miljö mot varandra. Själva kärnan i resonemanget är att den
som ska utföra en resa vill komma fram snabbt medan trafiksäkerheten och
miljön tjänar på lägre hastigheter.
Kommunledningsförvaltningen menar att fördelarna med den föreslagna
regleringen överväger nackdelarna. Enbart en hastighetsreglering kommer inte att
innebära att vi kommer till rätta med fordon som kör för fort. Det är därför
viktigt att stödja regleringen med fysiska åtgärder. En hastighetsreglering är en
start av ett sådant arbete.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-10
Kartbilder
Utkast – Lokala trafikföreskrifter
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-08-10
Vår handläggare

Jörgen Svensson
jorgen.svensson@vingaker.se
Vår beteckning

2016/154

Rätt fart i staden
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om bilagda
trafikföreskrifter gällande högsta tillåtna färdhastighet framtagna enligt metoden
”Rätt fart i staden”.

Metoden

Rätt fart i staden är en analysmetod som ger väghållaren stöd i arbetet med att ta
fram önskvärda hastighetsnivåer. Metoden tar hänsyn till, och väger trafiksäkerhet,
framkomlighet och miljö mot varandra. Själva kärnan i resonemanget är att den
som ska utföra en resa vill komma fram snabbt medan trafiksäkerheten och
miljön tjänar på lägre hastigheter.

VK101S v1.0 060208, 9.1
TJÄNSTEUTLÅTANDE_Rätt_fart

Hastighetsanspråken varierar mellan olika trafikantgrupper och var i
trafiksystemet som du befinner dig. I analysen så har vi tagit hänsyn till olika
trafikantgrupper; Gångare och cyklister, utryckningstrafik (brandkår och
ambulans), busstrafik och biltrafik. Utryckningstrafiken är inte beroende av
formella hastighetsgränser, men bör inte mötas av fysiska hastighetsdämpande
hinder på deras primära utryckningsvägar. Busstrafiken gynnas av en hög
framkomlighet, men ofta är hållplatslägen och antal stopp viktigare för den totala
restiden. Gång- och cykeltrafikens gynnas av gena, trafiksäkra vägar och få stopp.
Att gator och vägar har olika funktion och karaktär är naturligt. Villagator,
industrigator och genomfartsleder är inte byggda för samma trafik. I metoden
ingår att trafiknätet delas upp beroende på funktion och vilka trafikantgrupper

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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som delar det. Vi använder begreppen transportrum, integrerat transportrum,
mjuktrafikrum, integrerat frirum och frirum i analysen.
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I transportrummet så har den motordrivna trafiken inga eller mycket få konflikter
med oskyddade trafikanter. Om cykel- och gångtrafik förekommer i
transportrummet så finns det separata gång- och cykelbanor. I transportrummet
så kan vi generellt sett tillåta högre hastigheter.
I mjuktrafikrummet så delar oskyddade trafikanter och motordriven trafik på
utrymmet och hastigheten ska vara tillräckligt låg för att ett samspel ska kunna
uppnås. Huvuddelen av vårt vägnät består av mjuktrafikrum.
Frirummet kännetecknas av att trafiken sker helt på de gåendes eller cyklisternas
villkor. Det finns inga konflikter med motordriven trafik. För att förfina metoden
så används även begreppen integrerat frirum och integrerat transportrum. I det
integrerade frirummet så kan de oskyddade trafikanterna möta motordriven trafik,
men trafiken sker på de oskyddade trafikanternas villkor. I det integrerade
transportrummet så förekommer ett visst inslag av oskyddade trafikanter, men
trafiken sker på bilisternas villkor.
Trafiksäkerhet - inventering av dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS)
Hastigheten är den faktor som enskilt har störst inverkan på trafiksäkerheten.
Såväl risken för olycka som konsekvenserna av en kollision är direkt
sammanhängande med hastigheten. Bilisternas hastighet påverkar trafiksäkerheten
för olika trafikantgrupper i olika gaturum. Bedömningen av vad som är hög och
låg trafiksäkerhet för olika trafikantgrupper bygger på människans tålighet mot
krockvåld.
Luftkvalitet är ännu inte kartlagt i Vingåkers kommun och i hastighetsplanen har
därför denna aspekt inte vägts in. På vissa gator och vägar upplevs buller som ett
problem. I hastighetsplanen rekommenderas därför inga höjningar av hastighet på
dessa sträckor.
Effekter

Vi menar att det är viktigt att skilja mellan hastighetsgränser och hastighetsnivåer.
Hastighetsgräns är en formell gräns som tas igenom en lokal trafikföreskrift. I
metoden som vi använt så definieras hastighetsnivå med den hastighet som 85 %
av bilisterna håller på en viss sträcka. Vill man uppnå en viss hastighetsnivå så är
vägens utformning mycket viktig. I samband med att det nya hastighetssystemet
med infördes nationellt så genomfördes ett antal undersökningar om effekter av
förändrade hastighetsgränser. Effekten av en sänkning av hastighetsgränsen från
50 km/tim till 30 km/tim gav en minskning av medelhastigheten med ca 3,5
km/tim. Den gav störst effekt på sträckor med hög medelhastighet. Mätningarna
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visade också att de bilister som körde riktigt fort fortsatte att köra riktigt fort även
efter hastighetssänkningen.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. Vi har genom remiss
Polismyndigheten och Trafikverket möjlighet att yttra sig.
Polismyndigheten har inte svarat på remissen.
Trafikverket har framfört att de anser att statliga vägar bör beskrivas med
vägnummer i de lokala trafikföreskrifterna även om de har ett gatunamn. Vi har
därför kompletterat de lokala trafikföreskrifterna med vägnummer.
Trafikverket menar vidare att det inte framgår av handlingarna att
hastighetsregleringarna är motiverade med hänsyn till trafiksäkerhet,
framkomlighet eller miljö. Vi menar att analysen är väl avvägd och att metoden tar
hänsyn till alla dessa delar.
I tätorten Vingåker har Trafikverket haft synpunkter på en avgränsningspunkt;
väg 552. Där har vi valt att gå Trafikverket till mötes.
I Högsjö menar Trafikverket att den enda statliga väg där 40 km/tim är motiverat
är den del av 566 som har centrumkaraktär. Kommunledningsförvaltningen
menar att 40 km/tim är väl motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Lagstiftning

Kommunen har mandat att besluta om föreskrifter gällande färdhastighet inom
det område som kommunen har beslutat vara tättbebyggt område genom lokal
trafikföreskrift. Beslut om en lägre hastighet än 50 km/tim måste vara motiverat
av trafiksäkerhets-, miljö-; eller framkomlighetsskäl.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen menar att fördelarna med den föreslagna
regleringen överväger nackdelarna. Enbart en hastighetsreglering kommer inte att
innebära att vi kommer till rätta med fordon som kör för fort. Det är därför
viktigt att stödja regleringen med fysiska åtgärder. En hastighetsreglering är en
start av ett sådant arbete.
Förslaget
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Förvaltningens förslag innebär att vi arbetar utifrån områden med 40 km/timmen
som hastighetsbegränsning. På gator/vägar där analysen säger att en högre
hastighetsgräns är lämplig så behålls den högre hastighetsbegränsningen. Ett
exempel är Vannalavägen.
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I bostadsområdena så är i regel en lägre hastighet lämplig. Vingåkers kommun har
sökt och blivit beviljade statsbidrag för att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder
på sitt eget vägnät. Vi avser därför att placera ut trafiköar som
hastighetsdämpande åtgärd på många av de gator som är raka och/eller breda.
Gemensamt för våra tätorter är att Trafikverket är väghållare för de gator som är
av genomfartskaraktär. Vi har inlett en dialog om möjliga fysiska åtgärder för att
dämpa hastigheten på dessa gator.
Vi föreslår att hastighetsbegränsningen 30 km/timmen används i särskilt känsliga
miljöer, som exempelvis i anslutning till skolor.
Vi bilägger förslag på nya hastighetsgränser i kartform för bättre överblickbarhet.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Jörgen Svensson
Trafikingenjör
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Vår beteckning

0428-2017:11

Vingåkers kommuns föreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i Övre Vannala i Vingåkers tätort;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen
(1998:1276).
Inom området innanför en punkt på Spångavägen,
(väg 564) omedelbart norr om Vannalavägen (väg
560), en punkt på Björkhagsvägen omedelbart norr
om Vannalavägen (väg 560) och en punkt på
Spångavägen (väg 564) 220 m norr om Hallonvägen
får fordon inte föras med högre hastighet än 40
kilometer i timmen.

______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:1

Vingåkers kommuns föreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i område i Vingåkers tätort;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen
(1998:1276).
Inom området innanför en punkt på Storgatan, (väg
560) 90 m nordost om Vallgatan, en punkt på
Bondegatan(väg 550) 40 m öster om Ringvägen, en
punkt på Forsavägen(väg 552) 100 m sydost om
Jägaregatan, en punkt på Bergsgatan omedelbart söder
om Forsavägen, en punkt på Damsdalsvägen
omedelbart söder om Forsavägen, en punkt på
Vikingavägen omedelbart söder om Vannalavägen, en
punkt på Folkparksvägen omedelbart söder om
Vannalavägen, en punkt på Humlegatan omedelbart
söder om Vannalavägen, en punkt på Västergatan
omedelbart söder om Vannalavägen och en punkt på
Vannalavägen(väg 560) 95 m väster om Fabriksgatan
får fordon inte föras med högre hastighet än 40
kilometer i timmen.

______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:113 gällande begränsad hastighet 40
km/tim på Storgatan beslutade den 24 maj 2010 ska
upphöra att gälla.
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Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:10

Vingåkers kommuns föreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i Åsenområdet i Vingåkers tätort;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen
(1998:1276).
Inom området innanför en punkt på Repslagarvägen
omedelbart söder om Fagerhultsvägen, en punkt på
Vretstavägen 60 m väster om Fjärdingsmannavägen,
en punkt på Tvärvägen omedelbart väster om
Storgatan får fordon inte föras med högre hastighet än
40 kilometer i timmen.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:111 gällande begränsad hastighet 60
km/tim beslutade den 24 maj 2010 ska upphöra att
gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:9

Vingåkers kommuns föreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i område i Högsjö tätort;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen
(1998:1276).
Inom området innanför en punkt på Vingåkersvägen,
(väg 566) 50 m öster om Skolgatan, en punkt på
Korsmonsvägen (väg 567) 145 m norr om
Skogsvägen, en punkt på Brevensvägen (väg 566) 145
m väster om Korsmonsvägen, en punkt på
Skogsvägen omedelbart norr om Brevensvägen (väg
566), en punkt på Pampetorpsallén (väg 561) 310 m
söder om Kristinetorpsvägen och en punkt på
Herrgårsallén(väg 562) 75 m nordost om Bruksvägen
får fordon inte föras med högre hastighet än 40
kilometer i timmen.

______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2015:8

Vingåkers kommuns föreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i ett område bestående av Annedalsgatan,
Hansjögatan, del av Henalavägen samt Östergårdsgatan ;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen
(1998:1276).
Inom det område som är beläget öster om Storgatan
med in- och utfart från Henalavägen bestående av
Annedalsgatan, Hansjögatan, del av Henalavägen samt
Östergårdsgatan får fordon inte föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:111 gällande begränsad hastighet 60
km/tim beslutade den 24 maj 2010 ska upphöra att
gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:5

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på väg 552 (Skolgatan) i Vingåker;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
§ 1 På väg 552 (Skolgatan) mellan en punkt 40 m norr
om Herrgårdsvägen och en punkt 40 m söder om
Jägaregatan får fordon, med avvikelse från
kommunens föreskrifter 0428-2017:1 om högsta
tillåtna hastighet, inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.
§ 2 Förbudet gäller vardag utom dag före sön- och
helgdag mellan kl 7 och kl 17.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2011:5 gällande begränsad hastighet 30 km/tim
beslutade den 16 maj 2011 ska upphöra att gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:2

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på Köpmangatan i Vingåker;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
På Köpmangatan mellan Storgatan och Bondegatan
får fordon, med avvikelse från kommunens
föreskrifter 0428-2017:1 om högsta tillåtna hastighet,
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i
timmen.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:57 gällande begränsad hastighet 30 km/tim
beslutade den 24 maj 2010 ska upphöra att gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin

70

1 (1)

Vår beteckning

0428-2017:7

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på Kaplansvägen i Vingåker;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
På Kaplansvägen får fordon inte föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:111 gällande begränsad hastighet 60
km/tim beslutade den 24 maj 2010 ska upphöra att
gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:4

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på Jägaregatan i Vingåker;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
§ 1 På Jägaregatan mellan Skolgatan och en punkt 20
m väster om Skolgatan får fordon, med avvikelse från
kommunens föreskrifter 0428-2017:1 om högsta
tillåtna hastighet, inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.
§ 2 Förbudet gäller vardag utom dag före sön- och
helgdag mellan kl 7 och kl 17.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:50 gällande begränsad hastighet 30 km/tim
beslutade den 24 maj 2010 ska upphöra att gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:6

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på väg 566, i Vingåker;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
På väg 566, mellan Storgatan och en punkt 80 m
väster om Storgatan får fordon inte föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:111 gällande begränsad hastighet 60
km/tim beslutade den 24 maj 2010 ska upphöra att
gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2017:3

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på Herrgårdsvägen i Vingåker;
beslutade den 4 september 2017.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
§ 1 På Herrgårdsvägen mellan Skolgatan och en punkt
20 m öster om Tors väg får fordon, med avvikelse från
kommunens föreskrifter 0428-2017:1 om högsta
tillåtna hastighet, inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.
§ 2 Förbudet gäller vardag utom dag före sön- och
helgdag mellan kl 7 och kl 17.
______________
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2017 då
samtidigt Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
0428-2010:48 gällande begränsad hastighet 30 km/tim
beslutade den 24 maj 2010 ska upphöra att gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Dnr 300/2017

045

Utökad borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå
borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall
beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av
skuldebreven. Beslutet innebär att borgensramen har utökats med 239 mkr.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om investeringar som Vingåkers
Kommunfastigheter AB ska genomföra avseende nybyggnation av Slottsskolan,
ny förskola samt upprustning av Säfstaholms slott. Samtliga dessa beslut
förutsätter att bolaget finansierar investeringarna genom att uppta nya lån. Lånen
kräver kommunal borgen. Kommunfullmäktige föreslås därför utöka bolagets
borgensram med 239 mkr. Den totala borgensramen till bolaget uppgår därmed
till 579,5 mkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-14
Hemställan om kommunal borgen, 2017-07-12
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till Kommunstyrelsen
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Datum

2017-08-14
Vår handläggare

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

Utökad borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge kommunstyrelsen rätt att
under 2017 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers
Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp
om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga
lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Beslutet innebär att
borgensramen har utökats med 239 mkr.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om investeringar som Vingåkers
Kommunfastigheter AB ska genomföra avseende nybyggnation av Slottsskolan,
ny förskola samt upprustning av Säfstaholms slott. Samtliga dessa beslut
förutsätter att bolaget finansierar investeringarna genom att uppta nya lån. Lånen
kräver kommunal borgen. Kommunfullmäktige föreslås därför utöka bolagets
borgensram med 239 mkr. Den totala borgensramen till bolaget uppgår därmed
till 579,5 mkr.
Ärendets beredning

VK101S v1.0 060208, 10.1 Utökad
borgensram Vkfab 170712

Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska
genomföra nybyggnation av Slottsskolan (kf§69/2017), bygga en ny förskola
(kf§46/2017, kf§22/2016) samt genomföra upprustning och investeringar i
Säfstaholms slott (kf§70/2017). Besluten saknar beslutspunkter avseende utökad
borgen. Dessa investeringar kräver finansiering genom upptagande av nya lån i
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
I samband med beslut om kommunplan med budget för 2017 har borgensramen
för Vingåkers Kommunfastigheter AB fastställts till 340,5 mkr (kf§113/2016).
Bolaget har 170712 inkommit med begäran om kommunal borgen om totalt 239
mkr. Lånen ryms inte inom befintlig borgensram.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunfullmäktiges beslut om att uppdra till Vingåkers Kommunfastigheter AB
att genomföra nybyggnation av Slottsskolan, nybyggnation av en förskola samt
investeringar i Säfstaholms slott medför att bolaget måste uppta nya lån för att
finansiera dem. Lånen kräver kommunal borgen om totalt 239 mkr. Dessa lån
ryms inte inom den borgensram som kommunfullmäktige fastställt för Vingåkers
Kommunfastigheter AB för 2017. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökad
borgen med 239 mkr.
Konsekvenser

Beslutet medför att den totala borgensramen för Vingåkers Kommunfastigheter
AB utökas med 239 mkr och uppgår därefter till 579,5 mkr.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter
Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
643 80 Vingåker

Kommunal borgen
Vingåkers Kommunfastigheter AB hemställer om kommunal borgen för nya lån som
avser nybyggnad! ombyggnad av :
Slottsskolan 7-9
Ny Förskola (Kv.Loke)
Säfstaholms slott

200 mkr
30 mkr
9 mkr

Vingåker 2017-07-12

~~

~onas ; chyllberg

Vingåkers Kommunfastigheter AB

AB Vingåkershem • Bg 5135-4371 • Org.nr 556041-6843
Vingåkers Kommunfastigheter AB • Bg 5685-9408 • Org.nr 556675-5038
Köpmangatan 13' 643 30 Vingåker • Tel. 0151-191 39' www.vingakershem.se
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Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut



Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut

Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:
Arbetsutskottet
Ny VA-Taxa 2018 för Vingåkers kommun
 Arbetsutskottet återremitterar ärendet till Sörmland Vatten och Avfall AB
med uppdraget att förtydliga beslutunderlaget.
Ordförande
Förlängning av rådande arrendeavtal för Vingåkers Tennisklubb – 2017-06-29
Firmatecknare
Förlängning och revidering av tidigare nyttjanderättsavtal, Baggetorp 1:28
– 2017-08-08
Kommunchef
Fullmakt för ärende i förvaltningsrätten, upphandlingsärende – 2017-06-27
Fullmakt för ärende i förvaltningsrätten, upphandlingsärende – 2017-07-03
Prolongering av avtal – Målningsarbeten i Vingåker – 2017-07-05
Avtal – kommunjägare – 2017-07-11
Beslut om uthyrning av torgplats, Storgatan 16 – 2017-08-17
T.F. Kommunchef
Fastighetsägarens yttrande, bygglov – Vingåker Tillskäraren 4 – 2017-07-18
Ekonomichef
Beslut om borgen till AB Vingåker Vatten och Avfall AB, dnr 253/2017
– 2017-03-19
Personalchef
Förhandling om löner enligt HÖK – 2017-06-19
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts.
Ks §
Beslut om att anta överenskommelse om ändringar i bestämmelse för arbetstagare
i arbetslivsintroduktionsanställning – 2017-07-18
Avtal om löneavdrag för att använda kommunens mobil för privat bruk
– 2017-07-18
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 280/2017
Dnr 133/2017
Dnr 281/2017
Dnr 191/2017
Dnr 263/2017
Dnr 150/2017
Dnr 250/2017
Dnr 158/2017
Dnr 122/2017
Dnr 108/2017
Dnr 240/2017
Dnr 241/2017
Dnr 118/2017
Dnr 81/2017
Dnr 244/2017

511
160
106
046
012
042
046
424
160
351
012
042
530
054
106

Delgivningar
Förslag till beslut



Delgivningarna läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Landstinget i Sörmland – Protokoll från nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
Landstinget i Sörmland – Protokoll från gemensam patientnämnd 2017-06-07
Länsstyrelsen i Södermanland – Beslut om att avskriva ärendet från fortsatt
hanläggning, gällande ansökan om permanenta lokala trafikföreskrifter i Österåker
Länsstyrelsen i Södermanland – Föreläggande till VVAB på fastigheterna Lyttersta
1:44 och Lyttersta 2:5
Länsstyrelsen i Södermanland – Ekonomisk uppföljning - LEH
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Beslut om utbetalning till
kommuner och landsting
SKL – Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts.
Ks §
SKL cirkulär 14:3 (komplettering) – Interimsavtal om kopiering i skolorna
SKL cirkulär 17:26 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för
tranieejobb T
SKL cirkulär 17:30 – Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLOKL)
SKL cirkulär 17:31 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskans
vägran att medverka i abortvård
SKL cirkulär 17:32 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018
SKL cirkulär 17:33 – Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16
– med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
SKL cirkulär 17:34 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i
semesterförläggningen för fem barnmorskor
SKL cirkulär 17:35 – Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor – HÖK T med AkademikerAlliansen
SKL cirkulär 17:36 – Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever
SKL cirkulär 17:38 – Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
SKL cirkulär 17:39 – Studiestöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande arbete
till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
SKL cirkulär 17:40 – Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Katrineholms kommun – Gemensam ansökan om medlemskap i Västra
Stambanegruppen
Socialnämnden - Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan om medel
ur social investeringsfond
Forts.
Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-04

157

Forts.
Ks §
Socialnämnden – Inriktningsbeslut om särskilt boende
Socialnämnden – Månadsrapport/budgetuppföljning april 2017
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Protokoll från ägarsamråd 2017-05-12
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Protokoll från direktionens sammanträde
2017-05-12
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Verksamhetsplan och Budget 2018 (20192020)
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Delårsrapport 1, januari-mars 2017
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Resandestatistik januari – februari 2017
FSF – Protokoll från styrelsemöte 2017-05-10
FSF – Protokoll från styrelsemöte 2017-06-16
PWC – Granskning av stiftelse i Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden – Beslut angående reningsanläggning för dagvatten på
fastigheten Sävstaholm 13:6 i Vingåker kommun
Kammarrätten – Beslut: Intermistiskt beslut gällande överklagande av
upphandling av utskrift som tjänst
SCB – Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2018,
preliminärt utfall
_____
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Utdragsbestyrkande

83

