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Datum

2017-10-09

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 16 oktober 2017 kl. 14.00

Plats:

Hjälmaren, kommunhuset, Vingåker

Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragningslista

Joacim Bock
Sekreterare

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information
- Information från KLF
- VA-Taxa
- Rapport från Leader Sörmland
- Information gällande FSF
2. Information från tjänstemän i beslutsärenden
3. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Beslutsärenden
4. Rätt fart i staden
5. Firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser
6. Förfrågan till Eskilstunas arvodesberedning
7. Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden
8. Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens
riktlinjer för e-posthantering och privat användning av
datorer
9. Avyttring av placeringar – Stiftelser
10.Hyra för ny brandstation
11.Verksamhetsberättelse, delårsrapport januari-augusti 2017
– kommunstyrelsen
12.Förslag till fortsatt arbete kring integrationsprojektet
Ärenden till kommunfullmäktige
13.Delårsrapport januari-augusti 2017 – Vingåkers kommun
14.Svar på medborgarförslag om fri surf

Föredragande
Kommunchef
Sörmland Vatten
Tommy Björkdal/
Regina Westas Stedt
KSO
Kommunchef

Ekonomichef
Kommunikationschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kommunchef
Socialchef
Ekonomichef
Bredbandssamordnare

Forts.
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: kommun@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Forts.
15.Treårigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom
förskola och skola
16.Ny VA-taxa 2018 för Vingåkers kommun
17.Reviderad förbundsordning för Vårdförbundet i
Sörmland
18.Revidering av taxa för tillsyn av tobak, receptfria
läkemedel, folköl och e-cigaretter, samt
påfyllningsbehållare
19.Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
20.Beslut om initiering av ny detaljplan – Vidåkersområdet
på fastigheten Åsen 9:1
21.Redovisning av motioner som ej besvarats
22.Redovisning av medborgarförslag som ej besvarats
Anmälningsärenden
23. Delegationsbeslut
24. Delgivningar
Övrigt
25. Övriga frågor

Samhällsbyggnadschef

Välkomna!
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

161

Ks §

Information
Kommunstyrelsens beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Information från kommunledningsförvaltningen
Ny VA-taxa 2018
Rapport från Leader Sörmland
Information gällande Förenade småkommuners försäkrings AB
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

162

Ks §

Information från tjänstemän i beslutsärenden
Kommunstyrelsens beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet tar del föredragning kring beslutsärendena nedan:
- Svar på revisionsrapport – Granskning av interkontroll avseende
fakturering av hyror och arrenden
- Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens riktlinjer för eposthantering och privat användning av datorer
- Avvittring placeringar – Stiftelser
- Hyra för ny brandstation
- Verksamhetsberättelse, delårsrapport januari-augusti 2017 kommunstyrelsen
- Förslag till fortsatt arbete kring integrationsprojektet
- Delårsrapport januari-augusti 2017 – Vingåkers kommun
- Svar på medborgarförslag om fri surf
- Beslut om initiering om ny detaljplan – Vidåkersområdet på fastigheten
Åsen 9:1
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

163

Dnr 60/2017

012

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut



Arbetsutskottet tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Enligt internkontrollplanen ska arbetsutskottet kvartalsvis få en uppföljning av
beslutade uppdrag till förvaltningen.
Beslutsunderlag

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen, 2017-09-27
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppdaterad 2017-09-27
Uppdrag till förvaltningen 2013-2017 - Kommunstyrelsen
Dnr
Ärende
Beslut kommunstyrelsen
121/2013 Pendlarparkering vid Henalavägen

Handläggare
i W3D3



Jörgen Svensson/Peter
Att anlägga en
pendlarparkering.
 Att skicka ärendet till
kommunledningsförvaltningen
för beredning.
KF 2013-02-13 och KS 2013-0402
297/2013 Åtgärdsplan för livsmedelskontroll i
Åsa Pettersson
 Kommunstyrelsen skickar
Vingåkers kommun, upprätta policy för
ärendet till
jäv vid
kommunledningsförvaltningen
tjänsteförrättning/myndighetsutövning
för beredning.
KS 2013-10-28
331/2013 Flytt av återvinningscentralen vid Vik
Peter Grönlund
 Information senast på KS
2015-09-21
66/2014

Ombyggnation av Tennisparken enligt 
antagen detaljplan.

Rolf Jonsson/Peter

Klart senast (ange
kvartal eller datum
om det går)
Dras för
vägledning – KS 16
oktober

Dras för
vägledning – KS 16
oktober .
Klar våren 2019
Dras för
vägledning. KS 16
oktober
Info på KS den 16
oktober
Klar - Maj 2018
Dras för
vägledning - KS 16
oktober



att uppdra åt KLF att jobba
vidare med punkt 5 i aktuell
motion.
KS au 2015-11-02

Peter Grönlund

135/2014 Upprättande av detaljplan för Ålsätter



Peter Grönlund

Till KF februari
2018

174/2014 Sportcentrum vid Vidåker/Hansjö



Arbetsutskottet har inget att
erinra gentemot den
upprättade detaljplanen
KS au 2015-10-05
Beslut att uppdra åt kch att
bilda en arbetsgrupp där reps

Johan Tranquist

Arbetsgrupp
bildad.

(ärende ej Strategi för suicidprevention
påbörjat)
Se
123/2014
för
uppdrag

6

2

212/2014 Vidåkersskolan - ett kulturcentrum



349/2015 Utredning förstärkningsbehov utmed
Vingåkersån vid kvarteret Näcken.
Skredrisk.



263/2016 Medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Vingåkers
kommun. Ställplats Högsjö



291/2016 Revisionsrapport - Övergripande

granskning, intern kontroll av bilpoolen

från kfn, bou, klf och
Vingåkers kommunfastigheter
ingår för att se över
möjligheterna att utveckla ett
sportcentrum vid
Vidåker/Hansjö utifrån
inkommen skrivelse.
Beslut att uppdra åt bef
arbetsgrupp för sportcentrum
vid Vidåker/Hansjö att även
undersöka ett utvidgat
kulturcentrum i samband med
projektering av ombyggnation
av Hansjö/Vidåkerenheten.
Återkoppling ska ske till ks den
27 oktober 2014
Uppdra till
samhällsbyggnadsenheten att
fortstätta utredningen kring
förstärkningsbehov utmed
Vingåkersån vid kv Näcken,
kostnad för denna utredning
tas från kst 0062.
KS au 2015-10-26
Ks au 2016-01-11 (Info)
Kommunstyrelsen beslutar att
överlämna medborgarförslaget
om ställplats för husbilar i
Högsjö till
kommunledningsförvaltningen
för beredning.
KS 2016-10-17
Kommunstyrelsen beslutar att
med utgångspunkt från
granskningen av PWC ge
samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att utreda hur en

Johan Tranquist

Dras på KS 16
oktober

Peter Grönlund

Info KS 16
oktober

Jörgen Svensson/Johan
Tranquist

KF 27 november

Peter Grönlund

KS 13 november

7
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353/2016 Motion om revidering av VA-plan för
Vingåkers kommun



376/2016 Utreda möjligheten till bostäder utifrån 
de fem prioriterade grupperna som
presenteras i
bostadsförsörjningsprogrammet

4/2017

Utökning av verksamhetsområde Ålsätter.



43/2017

Motion angående partistöd



organisation för alla
kommunens fordon kan se ut,
där rutiner för inköp,
försäljning, återlämning och
utnyttjandet av bilpoolen finns
med.
KS 2016-11-14
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för
beredning
KF 2016-10-31
Arbetsutskottet beslutar att ge
socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen
tillsammans med AB
Vingåkershem i uppdrag att
utreda möjligheten och
uppföra bostäder tillgängliga
för de fem grupper som
presenteras i
bostadsförsörjningsprogramme
t.
KS au 2016-11-03
Kommunstyrelsen beslutar att
projekteringen för
nyttigheterna vatten och
spillvatten i Ålsätter ska
påbörjas, för att bestämma
verksamhetsområdets
utbredning.
KS 2017-01-23
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motion om
partistöd till kommunstyrelsen
för beredning.
KF 2017-03-13

Peter Grönlund

Kvartal 1 2018

Tony Ljungberg

Kvartal 1 2018

Peter Grönlund

Beslutat av KF 18
september

Joacim Bock

KF 27 november

8

4
73/2017

Förfrågan om en uppföljning kring
beslutet att inrätta ett gemensamt
centralkök





76/2017

Medborgarförslag angående att få en
renoverad skolgård till Högsjö skola



98/2017

Avstämning integrationsprojektet.
Förslag till fortsatt inriktning kring
integrationsprojektet



107/2017 Medborgarförslag angående fritt Wifi i
Vingåkers kommun



Arbetsutskottet beslutar att
uppdra till
kommunledningsförvaltningen
att återkomma med utredning
kring konsekvenser gällande
om ett tillagningskök ritas och
byggs i den nya förskolan.
Arbetsutskottet beslutar att
uppdra till
kommunledningsförvaltningen
att återkomma med en
uppföljning kring kostnader,
miljö och kvalité sedan
kommunen övergick till ett
gemensamt centralkök.
KS au 2017-03-23
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget
angående att renovera
skolgården på Högsjö skola
skickas till kommunstyrelsen
för beredning.
KF 2017-03-13
Kommunstyrelsen tar del av
handlingarna och ger
kommunchefen i uppdrag att
återkomma med en
redovisning från projektet vid
styrelsens sammanträde den 13
november 2017
KS 2017-05-09
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget om fritt
Wifi i Vingåkers kommun
skickas till kommunstyrelsen
för beredning.

Peter Grönlund

Under politisk
beredning

Peter Grönlund

Kvartal 1 2018

Ralf Hedin

Till KS 16 oktober

Regina Westas

Till KS 16/10

9
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123/2017 Medborgarförslag - Julbelysning
Högsjö plus blomlåder i samhället



125/2017 Ett rökfritt Sverige 2025 - Tobacco
Endgame



110/2017 Översyn av överförmyndarens
verksamhet (del av majoritetens
budget)



254/2017 Medborgarförslag Cykelpumpstationer



160/2017 Motion angående enskilda avlopp



KF 2017-03-13
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget om
julbelysning och blommor i
Högsjö skickas till
kommunstyrelsen för
beredning.
KF 2017-04-24
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunledningsförvaltningen
att återkomma med underlag
för beslut i frågan om
deltagande kring Tobacco
Endgame - Rökfritt Sverige
2025.
KS 2017-04-10
Kommunledningsförvaltningen
uppdras att se över
överförmyndarens verksamhet,
och därefter återkomma med
budgetförslag till senast
november.
KF 2017-06-26
Kommunfullmäktige beslutar
at medborgarförslag om
cykelpumpstationer i Vingåkers
kommun skickas till
kommunstyrelsen för
beredning
KF 2017-06-26
Kommunfullmäktige beslutar
att motion angående enskilda
avlopp skickas till
samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
KF 2017-05-22

Peter Grönlund

Kvartal 1 2018

Siri Ward

Kvartal 1 2018

Ralf Hedin

Till KS
13/november som
en del av
budgetärendet

Peter Grönlund

Kvartal 1 2018

SBN
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323/2017 Medborgarförslag om skyndsamma
åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten vid
järnvägsövergången vid Viala badplats
samt utfaren mot respektive infarten
från riksväg 52
294/2017 Medborgarförslag om att införa
resursperson inom omsorgen



Kommunfullmäktige beslutar Peter Grönlund
att medborgarförslaget om (…)
skickas till kommunstyrelsen
för att besvaras
KF 2017-09-18



Kommunfullmäktige beslutar SN
att medborgarförslaget om (…)
skickas till socialnämnden för
att besvaras.
KF 2017-09-18
Kommunfullmäktige beslutar SN
att skicka motionen om (…) till
socialnämnden för att besvaras
KF 2017-06-26

237/2017 Motion gällande delad tur för anställda 
inom Vingåkers kommun

Kvartal 2 2018
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

164

Dnr 154/2016

512

Rätt fart i staden
Förslag till beslut




Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut Ks § 124/2017.
Kommunstyrelsen 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.
Med anledning av ett formfel behöver ett nytt beslut tas av kommunstyrelsen, till
lika trafiknämnd i kommunen.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-14
Kartbilder
Utkast – Lokala trafikföreskrifter
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-09-14
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, 6.1
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.
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.
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.
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 16 oktober 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 14 november
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 16 oktober 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 14 november
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

21

1 (1)

Vår beteckning

0428-2017:10

Vingåkers kommuns föreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i Åsenområdet i Vingåkers tätort;
beslutade den 16 oktober 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 14 november
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 16 oktober 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 14 november
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 16 oktober 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 14 november
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

24

1 (1)

Vår beteckning

0428-2017:5

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på väg 552 (Skolgatan) i Vingåker;
beslutade den 16 oktober 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 14 november
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 16 oktober 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 14 november
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
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Vår beteckning

0428-2017:7

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet på Kaplansvägen i Vingåker;
beslutade den 16 oktober 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 14 november
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 16 oktober 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 14 november
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 16 oktober 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 14 november
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 16 oktober 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 14 november
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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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

165

Dnr 337/2017

002

Firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser
Förslag till beslut




Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut angående firmateckning av
ovanstående stiftelser, KS § 205/2015.
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga arbetsutskottets ordförande Anneli
Bengtsson (S), arbetsutskottets vice ordförande Robert Skoglund (S) och
arbetsutskottets ledamot Charlotte Prennfors (M) att var för sig, med
kontrasignering av kommunchef Ralf Hedin eller vid hans frånvaro
ekonomichef Elin Höghielm eller personalchef Mattias Gustafsson att på
ovanstående stiftelsers vägnar stå som firmatecknare.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-18, § 205, att bemyndiga arbetsutskottets
ordförande Anneli Bengtsson (S), eller vid förfall för denne, vice ordförande
Robert Skoglund (S), med kontrasignering av kommunchef Marita Skog eller vid
förfall för denne ekonomichef Elin Höghielm att på ovanstående stiftelsers vägnar
stå som firmatecknare. Marita Skog har slutat som kommunchef och sedan 1
september 2016 är Ralf Hedin anställd som kommunchef. Firmatecknare för
stiftelserna bör vara desamma som för Vingåkers kommun.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
bemyndiga arbetsutskottets ordförande Anneli Bengtsson (S), arbetsutskottets
vice ordförande Robert Skoglund (S) och arbetsutskottets ledamot Charlotte
Prennfors (M) att var för sig, med kontrasignering av kommunchef Ralf Hedin
eller vid hans frånvaro ekonomichef Elin Höghielm eller personalchef Mattias
Gustafsson att på ovanstående stiftelsers vägnar stå som firmatecknare.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-11
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Till Kommunstyrelsen

Datum

2017-09-11
Vår handläggare

Elin Höghielm
0151-19116, 073-066 38 39
elin.hoghielm@vingaker.se

Firmatecknare för stiftelserna Per Engvalls fond,
Utbildningsfond 1, Karl och Karin Bondessons i
Vannala fond, Birger Larssons fond, Social
Donationsfond 1, Social Donationsfond 2 och Social
Donationsfond 3
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Att upphäva tidigare beslut angående firmateckning av ovanstående
stiftelser, KS §205/2015.
 Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga arbetsutskottets ordförande
Anneli Bengtsson (S), arbetsutskottets vice ordförande Robert Skoglund
(S) och arbetsutskottets ledamot Charlotte Prennfors (M) att var för sig,
med kontrasignering av kommunchef Ralf Hedin eller vid hans frånvaro
ekonomichef Elin Höghielm eller personalchef Mattias Gustafsson att på
ovanstående stiftelsers vägnar stå som firmatecknare.

VK101S v1.0 060208, tjut
firmatecknare stiftelserna 170910

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-18, § 205, att bemyndiga arbetsutskottets
ordförande Anneli Bengtsson (s), eller vid förfall för denne, vice ordförande
Robert Skoglund (s), med kontrasignering av kommunchef Marita Skog eller vid
förfall för denne ekonomichef Elin Höghielm att på ovanstående stiftelsers vägnar
stå som firmatecknare. Marita Skog har slutat som kommunchef och sedan 1
september 2016 är Ralf Hedin anställd som kommunchef. Firmatecknare för
stiftelserna bör vara desamma som för Vingåkers kommun.

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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Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
bemyndiga arbetsutskottets ordförande Anneli Bengtsson (S), arbetsutskottets
vice ordförande Robert Skoglund (S) och arbetsutskottets ledamot Charlotte
Prennfors (M) att var för sig, med kontrasignering av kommunchef Ralf Hedin
eller vid hans frånvaro ekonomichef Elin Höghielm eller personalchef Mattias
Gustafsson att på ovanstående stiftelsers vägnar stå som firmatecknare
Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen genom ekonomichefen.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

166

Dnr 339/2017

002

Förfrågan till Eskilstuna kommuns arvodesberedning
Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen beslutar att skicka en förfrågan till Eskilstuna kommuns
arvodesberedning gällande:
o att se över och komma med förslag till Vingåkers kommun
arvodering.
o att se över och komma med förslag till gruppledararvoden.
o att se över partistöden.

Beskrivning av ärendet

Kommunen behöver se över sina arvoden och en förfrågan skickas till Eskilstuna
kommuns arvodeberedning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

167

Dnr 223/2017

042

Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden
Förslag till beslut




Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar på revisionsrapport som sitt eget
och överlämnar det till revisorerna.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att återkomma
senast vid styrelsens möte den 11 december 2017 med redovisning av vilka
åtgärder förvaltningen vidtar med anledning av granskningsrapporten.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden. Granskningsobjekt är
kommunstyrelsen och övriga nämnder. Efter genomförd granskning är den
sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har
en tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden.
Revisorerna rekommenderar därför att en rutin, anvisning eller
processbeskrivning utarbetas avseende hanteringen av hyror och arrenden. Vidare
rekommenderas att kommunen inrättar en kontrollfunktion som säkerställer att
indexregleringar och hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt samt att
samtliga fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.
Kommunen rekommenderas även att ta fram principer för ersättningsnivåer och
rutiner för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och arrendeavtal som ska
faktureras.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-01
Svar på revisionsrapport
Revisionsrapport, 2017-05-26
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

1 (2)
Till Kommunstyreslen

2017-09-01
Vår handläggare

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

Dnr KS 2017/223

Svar på revisionsrapport ”Granskning av intern
kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden”
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Förslaget till svar på revisionsrapporten antas och överlämnas till
revisorerna.

Sammanfattning

Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden. Granskningsobjekt är
kommunstyrelsen och övriga nämnder. Efter genomförd granskning är den
sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har
en tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden.

VK101S v1.0 060208, tjut
granskning hyror och arrenden
170825

Revisorerna rekommenderar därför att en rutin, anvisning eller
processbeskrivning utarbetas avseende hanteringen av hyror och arrenden. Vidare
rekommenderas att kommunen inrättar en kontrollfunktion som säkerställer att
indexregleringar och hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt samt att
samtliga fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.
Kommunen rekommenderas även att ta fram principer för ersättningsnivåer och
rutiner för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och arrendeavtal som ska
faktureras.

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

Ärendet har hanterats av ekonomichefen. Revisorerna önskar svar senast
2017-10-15.
Förvaltningens ståndpunkt

Inledningsvis kan konstateras att det är värdefullt för förvaltningen att denna typ
av granskning genomförts och resultatet av densamma påtalar att det finns
förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med. De brister som
revisorerna påtalar kan till stor del förklaras av att det saknas dokumenterade
rutiner samt systemstöd för kontrollmoment, även om rutiner till stor del finns.
Det kan också konstateras att arbetssätten för de olika förvaltningarna kopplat till
hyror och arrenden behöver ses över. Det är bra att ha revisorernas synpunkter
med som stöd i det förändrings- och förbättringsarbete som har påbörjats.
Kommunen saknar dokumenterade rutiner och anvisningar för hantering av
fakturor för hyror och arrenden. Rutinen kring hur ekonomienheten får
kännedom om nya hyres- och arrendeavtal som kräver fakturering behöver
tydliggöras.
Kommunledningsförvaltningen kommer att ta med revisorernas synpunkter i det
fortsatta utvecklingsarbetet i samband med bland annat implementering och
införande av kommunens nya ekonomisystem samt vid översyn av kommunens
styrdokument.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunledningsförvaltningens svar och överlämnar det till revisorerna.
Bilagor

Svar på revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll avseende fakturering av
hyror och arrenden”
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

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

Dnr KS 2017/223

Svar på revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden”
Bakgrund
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden. Efter genomförd granskning är den
sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har
en tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden.
Revisorerna rekommenderar därför att en rutin, anvisning eller
processbeskrivning utarbetas avseende hanteringen av hyror och arrenden och att
det i samband med detta görs en översyn av varje förvaltnings nuvarande
arbetssätt för att se vad som kan göras bättre för att hantera hyror och arrenden.
Vidare rekommenderas att kommunen inrättar en kontrollfunktion som
säkerställer att indexregleringar och hyreshöjningar beräknas och registreras på
rätt sätt samt att samtliga fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras
gentemot avtal. Kommunen rekommenderas även att ta fram principer för
ersättningsnivåer och rutiner för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och
arrendeavtal som ska faktureras.
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Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kommunledningsförvaltningens svar
Inledningsvis kan konstateras att det är värdefullt för förvaltningen att denna typ
av granskning genomförts och resultatet av densamma påtalar att det finns
förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med. De brister som
revisorerna påtalar kan till stor del förklaras av att det saknas dokumenterade och
kända rutiner, även om rutiner till viss del finns. Kommunen saknar även
systemstöd med kontroller som exempelvis kontroll av belopp mot gällande avtal.
Vi kommer att ta med oss revisorernas synpunkter i vårt fortsatta
utvecklingsarbete bland annat i samband med implementeringen av kommunens
nya ekonomisystem och vid översyn av kommunens styrdokument.
I dagsläget stödjer inte kommunens ekonomisystem avtalsfakturering, varför
kontrollmomenten blir manuella och tidskrävande. Det råder också en otydlighet i
organisationen om vem som ansvarar för de olika kontrollerna. I attestreglementet
finns de olika attestfunktionernas innebörd beskrivet, men reglementet har några
år på nacken och kommer att revideras inom kort. Nuvarande arbetssätt för
hyresfakturor inom de olika förvaltningarna skiljer sig åt och kommer att behöva
ses över då det inte är givet att det vi gör idag är bäst lämpat ur kontrollsynpunkt
framåt.
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Kommunens nya ekonomisystem som implementeras under hösten 2017 med
driftstart den 1 januari 2018 har inbyggda funktioner för kontroll av fakturor
gentemot avtal för att ”flagga upp” indexuppräkningar eller hyreshöjningar. Vi
kommer så långt det är möjligt att lägga upp beloppskontroller för återkommande
fakturor som är en följd av tecknade avtal, till exempel hyror.
I samband med byte av ekonomisystem kommer vi att säkerställa att det finns
dokumenterade rutiner och anvisningar för hur avtalsfakturering ska hanteras. Vi
kommer också att se över hur rutinerna kring hur ekonomienheten får vetskap om
nya hyres- och arrendeavtal som ska faktureras. I samband med införandet av det
nya systemet kommer utbildningar och informationer till berörda personer i
kommunens organisation att ges.
Vingåkers kommun 170901
Kommunledningsförvaltningen

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Revisionsrapport - GransIrning av intern lwntroll avseende faI{turering av hyror och
arrenden

Intäkterna avseende hyror och arrenden uppgår till väsentliga belopp, drygt 15 mnkr enligt
årsredovisning 2015. Kommunens egna kostnader för hyror uppgick 2015 till drygt 58 mnkr. Det
bedöms finnas risker kopplat till hanteringen bl a kopplat till att alla avtal faktureras respektive
betalas med korrekt belopp. Hanteringen är i viss mån fÖltroendekänslig. Revisorerna har bl a
mot denna bakgrund identifierat fakturering av hyror och arrenden som ett prioriterat
granslmingsområde.
Granskningen har inriktats mot att bedöma följande revisionsfrågor:
•

Är den interna kontrollen avseende rutinerna för fakturering av hyror och arrenden
tillräcklig?

•

Är den interna kontrollen avseende rutinerna för betalning och av hyror och arrenden
tillräcklig?

•

Är den interna kontrollen avseende uppföljning av när avtal avseende hyror och
arrenden behöver omförhandlas eller sägas upp tillräcklig?

•

Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och
Utbildningsnämnden samt Socialnämnden.
Granskningen visar att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har en tillräcklig intern
kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och arrenden.
Kontrollrnålen bedöms som helt uppfyllda avseende att registrering sker vid rätt tidpunkt,
betalningsbevakningen är tillräcldig avseende kundfakturor och avtalen är tydliga och
ändamålsenliga.

40

Kontrollmålen bedöms som delvis uppfyllda avseende att det finns dokumenterade
riktlinjer/anvisningar kring hantering av fakturering av hyror och arrenden, att alla utförda
avtal faktureras, att underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor, upprättade
fakturor överensstämmer med underlag samt att det finns bevakning av när fömtsättningar
föreligger för att avtal om hyror och arrende behöver förlängas, omförhandlas eller sägas upp.
Kontrollmålet avseende att det finns principer för ersättningsnivåer som efterlevs bedöms inte
som uppfyllt.
Vi rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•

•
•
•
•
•

Utarbeta dokumenterad mtin, anvisning eller processbeskrivning avseende hanteringen
av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen och minska sårbarheten
vid frånvaro. I samband med att mtin utarbetas kan översyn göras av vmje förvaltnings
nuvarande arbetssätt för att se vad som kan göras bättre för att hantera hyror och
arrende.
Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och eventuella
hyreshöjningar beräknas och registreras på rätt sätt.
Utarbeta, dokumentera och kommunicera mtin för att säkerställa att samtliga fakturor
avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.
Ta fram principer för ersättningsnivåer och säkerställa att dessa efterlevs.
Utarbeta dokumenterad mtin avseende bevakning vilket enligt uppgift har påböljats
samt att säkerställa att mtinen kommuniceras och efterlevs.
Tydliggöra och dokumentera mtinen för hur ekonomienheten får vetskap om hyres- och
arrendeavtal som ska faktureras.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Granskning av intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden". RappOlten har hanterats på revisorernas möte den
9 maj och överlämnas härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2017-10-15 till revisorerna.
ÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

$~
PeterVogt
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun genomfört en
granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden. Intäkterna
avseende hyror och arrenden uppgår till väsentliga belopp, drygt 15 mnkr enligt
årsredovisning 2015. Kommunens egna kostnader för hyror uppgick 2015 till drygt 58
mnkr. Det bedöms finnas risker kopplat till hanteringen, till exempel kopplat till att alla
avtal faktureras med korrekt belopp. Hanteringen är i viss mån förtroendekänslig.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen
och övriga nämnder inte har en tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för
fakturering av hyror och arrenden. Den sammanfattande bedömningen grundar sig på
bedömning av nio kontrollmål. Dessa kontrollmål har bedömts genom intervjuer,
dokumentstudier, verifiering av 20 fakturor mot underliggande avtal samt granskning av
ett hyresavtal och ett arrendeavtal ur synpunkt om avtalen är tydliga och ändamålsenliga.
I tabellen nedan presenteras bedömningen av respektive kontrollmål.

Kontrollmål

Bedömning

Det finns dokumenterade
riktlinjer/anvisningar kring hantering och
fakturering av hyror och arrenden.

Delvis uppfyllt

Alla utförda avtal faktureras.

Delvis uppfyllt

Underlag för fakturering baseras på
överenskomna villkor.

Delvis uppfyllt

Upprättade fakturor överensstämmer med
underlag.

Delvis uppfyllt

Registrering av underlag sker vid rätt
tidpunkt.

Uppfyllt

Betalningsbevakningen är tillräcklig
avseende kundfakturorna.

Uppfyllt

Det finns principer för ersättningsnivåer
som efterlevs

Ej uppfyllt

Det finns bevakning av när förutsättningar
föreligger för att avtal om hyror och
arrende behöver förlängas, omförhandlas
eller sägas upp.

Delvis uppfyllt

Avtalen är tydliga och ändamålsenliga.

Uppfyllt
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av hyror och arrenden

Det finns dokumenterade riIdlinjer/anvisningar kring hantering
och fakturering av hyror och arrenden.

Vår bedömning är att det saknas dokumenterade riktlinjer och anvisningar kring
hantering av hyror och arrenden. Det finns en viss sårbarhet i verksamheterna varpå vi
bedömer att risken för att den interna kontrollen inte är tillräcklig vid avsaknad av tydliga
rutiner och anvisningar. Det finns dokumenterade lathundar avseende fakturering av
arrende och hyror varpå vi anser att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
•

Alla utförda avtal faktureras.

Inom ramen för granskningen har det inte gjorts någon kontroll av att samtliga avtal
faktureras, men vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Bedömningen
grundar sig på att ekonomienheten bedöms ha väl fungerande och dokumenterade rutiner
för fakturering. Men det saknas tydliga rutiner för hur ekonomienheten får vetskap om
avtal som genererar intäkt till kommunen. Det har förekommit tillfållen då avtal inte har
fakturerats vid avtalsstart då det inte funnits kännedom om avtalen från
ekonomienhetens sida.
•

Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor.

Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt efter genomförd verifiering och
kontroll avseende 10 kundfakturor gentemot avtal. I verifieringen kontrolleras att fakturor
överensstämmer med avtal. Av de tio utvalda kundfakturorna avseende hyror och arrende
finns 9 avtal, 1 avtal salmas där det istället finns ett underteclmat fakturaunderlag. De
avtal som finns är samtliga underteclmade. I några fall saknas namnförtydligande för de
som undertecknat.
•

Upprättade falduror överensstämmer med underlag.

Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt efter genomförd verifiering och
kontroll av 10 kundfakturoror gentemot avtal. Fakturafrekvens överensstämmer med
avtal för sju fakturor och med ovannämnda fakturaunderlag för en faktura. Belopp på
avtal och fakturor överensstämmer för samtliga avtal. 9 av de 10 fakturorna har betalats i
tid. Den faktura som inte betalades i tid var en dag försenad. I de fall indexuppräkning
gjorts har uträlming inte kontrollerats utan enbart begärts in från ekonomienheten.
•

Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt.

Vår bedömning är att registrering av underlag i huvudsak sker i rätt tidpunkt. De avtal
som inkommer till registrator registreras i ärendehanteringssystemet omgående i
normalfallet. Vid avslut av avtal får berörda parter besked. Underlag för uppsägning
registreras i diariet av registrator som därefter skickar underlag vidare till
ekonomiadministratör via internposten.
•

Betalningsbevakningen är tillräcldig avseende kundfakturorna.

Vår bedömning är att det finns en fungerande rutin för betalningsbevakning avseende
kundfakturor. Bedömningen grundar sig på att kommunens betalningsbevakning sköts av
en part; ekonomienheten samt att rutinen är dokumenterad. Kommunens
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inkassouppdrag sköts av externpart. Det finns även dokumenterade rutiner för den
hanteringen.
•

Det IInns principer för ersättningsnivåer som efterlevs.

Vår bedömning är att det salmas principer för ersättningsnivåer. Det finns inga
dokumenterade riktlinjer eller rutiner för prissättning av hyror och arrenden.
•

Det IInnS bevalrning av när förutsättningar föreligger för att avtal
om hyror och arrenden behöver förlängas, omförhandlas eller
sägas upp.

Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Det finns viss bevalming avseende
om avtal om hyror och arrenden behöver förlängas, omförhandlas eller sägas upp genom
ärendehanteringssystemet och dess mailfunktion. Däremot anses rutinen inte fungera
fullt ut gällande återkopplingar från handläggarens sida. En skriftlig rutin är under
bearbetning.
•

Avtalen är tydliga och ändamålsenliga.

Avtalen innehåller de avtalstelmiska komponenter som bör finnas och får betraktas som
tydliga och ändamålsenliga. Vid standardavtal som gäller för det ena avtalet, bör man
dock alltid förvissa sig om att anpassa det till de faktiska omständigheterna vilket torde
vara så i detta fall.

Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser som har gjorts inom ramen för denna gransIrning lämnas följande
rekommendationer;
•

Utarbeta dokumenterad rutin, anvisning eller processbeskrivning avseende
hanteringen av hyror och arrenden i syfte att stärka den interna kontrollen
samt att minska sårbarheten vid frånvaro. I samband med att rutin utarbetas
kan översyn göras av varje förvaltnings nuvarande arbetssätt för att se vad som
kan göras bättre för att hantera hyror och arrende.

•

Inrätta en kontrollfunktion som säkerställer att indexregleringar och
eventuella hyreshöjningar berälmas och registreras på rätt sätt.

•

Utarbeta, dokumentera och kommunicera rutin för att säkerställa att samtliga
fakturor avseende hyror och arrenden kontrolleras gentemot avtal.

•

Ta fram principer för ersättnings nivåer och säkerställa att dessa efterlevs.

•

Utarbeta dokumenterad rutin avseende bevalming vilket enligt uppgift har
påbörjats samt att säkerställa att rutinen kommuniceras och efterlevs.

•

Tydliggöra och dokumentera rutinen för hur ekonomienheten får vetskap om
hyres- och arrendeavtal som ska faktureras.
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1.
1.1.

Inledning

Bakgrund

Intäkterna avseende hyror och arrenden uppgår till väsentliga belopp, drygt 15 mnkr
enligt årsredovisning 2015. Kommunens egna kostnader för hyror uppgick 2015 till drygt
58 mnkr. Det bedöms finnas risker kopplat till hanteringen till exempel att alla avtal
faktureras respektive betalas med korrekt belopp. Hanteringen är i viss mån
förtroendekänslig. Revisorerna har bland annat mot denna bakgrund identifierat
fakturering av hyror och arrenden som ett prioriterat granskningsområde.

1.2.

Syfte, revisionsfråga och kontrollmål

Granskningen inriktas mot att bedöma följande revisionsfrågor:
Är den interna kontrollen avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden tillräcldig?
Är den interna kontrollen avseende rutiner för betalning av hyror och arrenden
tillräcldig?
Är den interna kontrollen avseende uppföljning av när avtal avseende hyror och
arrenden behöver omförhandlas eller sägas upp tillräcldig?
Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och övriga nämnder. För att besvara
revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har följande kontrollmål
formulerats:
•

Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och fakturering av
hyror och arrenden.

•

Alla utförda avtal faktureras.

•

Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor.

•

Upprättade fakturor överensstämmer med underlag.

•

Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt.

• 'Betalningsbevakningen är tillräcldig avseende kundfakturorna.
•

Det finns principer för ersättningsnivåer som efterlevs.

•

Det finns bevakning av när förutsättningar föreligger för att avtal om hyror och
arrenden behöver förlängas, omförhandlas eller sägas upp.

•

Avtalen är tydliga och ändamålsenliga.
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Revisionsmetod och avgränsning
Granskningsmetoden som tillämpats bygger på intervjuer, genomgång och bedömning av
rutiner och system för fakturering samt av vitala kontroller. Verifiering av ett urval
fakturor (10 stycken där betalning erläggs och 10 stycken som faktureras, både avseende
hyror och arrenden) mot underliggande avtal har genomförts. Ett hyresavtal och ett
arrendeavtal granskas ur synpunkt om de är tydliga och ändamålsenliga.
Intervjuer har genomförts med socialchef, samhällsbyggnadschef, barn- och
utbildnings chef, registrator för samhällsbyggnadsnämnden samt ekonomihandläggare
och ekonomiadministratör på ekonomienheten. I samband med verifiering och kontroller
har kontakt hållits med ekonomihandläggare, ekonomiadministratör och ekonom på
ekonomienheten.
Granskningen har genomförts under perioden mars - april 2017. Granskningen
behandlar endast kommunens externa hyror, arrenden, Granskningen fokuserar på
hantering och fakturering av hyror och arrenden. Rapporten har varit föremål för
sakgranskning av de inblandade och intervjuade i granskningen.
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2.

Granskningsresultat

2.1.
Organisation och ansvarsfördelning
Inom Vingåkers kommun hanteras hyror och arrenden av tre förvaltningar; socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
Av intervjuer framgår att de flesta avtal tecknas av kommunstyrelsen. Varje nämnds
registrator ansvarar för att hantera inkomna avtal och registrera dessa i
ärendehanteringssystemet, W3D3. Det finns totalt sex personer i kommunen som kan
registrera i ärendehanteringssystemet (nämndsekreterare, registratorer samt
förvaltningsassistenter) varpå registrering i ärendehanteringssystem inte anses såbart.
Det är i huvudsak ekonomienheten på kommunledningsförvaltningen som ansvarar för
fakturering av hyror och arrenden. På socialförvaltningen finns handläggare som
förbereder faktureringsunderlag till ekonomienheten. Det är också ekonomienheten som
ansvarar för indexuträkningar. På ekonomienheten finns flera som kan vara behjälpliga
varpå fakturering av hyror och arrenden inte anses sårbart. Kommunens dotterbolag
Vingåkershem AB och Kommunfastigheter AB hanterar också hyresavtal och skapar
fakturor på uppdrag av kommunen.

Registrering av hyres- och arrendeavtal
2.2.
Vingåkers kommun använder ärendehanteringssystemet; W3D3, för att registrera avtal
för hyror och arrenden. Ärendehanteringssystemet har använts för avtalen sedan 2007 då
det införskaffades. Under perioden 2007 - 2016 har avtalen registrerats i avtalsserie och
per nämnd. Sedan 2017 har avtalen enbart registrerats per nämnd för att komma ifrån
dubbelregistrering. Avtalen skannas även in i ärendehanteringssystemet.
I lathunden för Registrering av kommunstyrelsens post framgår hur avtal ska registreras
i ärendehanteringssystemet, att ekonom för nämnden ska få vetskap om avtal som
genererar intäkt till kommunen samt att eventuella bevakningsdatum och
bevakningsorsak sätts på ärendet. I dokumentet Ärendehandbokfor Vingåkers kommun
framgår registrator och handläggares ansvar.
Registrator för berörd nämnd gör en manuell registrering av hyres- och arrendeavtal i
ärendehanteringssystemet. Alla registratorer med registratorbehörighet kan registrera
nya avtal, göra ändringar i avtal och har tillgång att se avtalen. Det finns möjlighet att
sätta olika behörigheter t.ex. "sök och tittfunktion" till olika roller i organisationen.
Vid intervjuer framkommer att ärendehanteringssystemet anses fungera bra avseende
registrering av avtal. De avtal som inkommer till registrator registreras i
ärendehanteringssystemet omgående i normalfallet, ibland kan det hända att avtal
registreras dagen efter. Avtal kommer till registrator antingen brevledes eller via
handläggare så snart avtalet är undertecknat. Det är handläggare som ansvarar för att
lämna in avtalet för registrering om det inte kommer in brevledes. Uppfattningen är att de
flesta avtal inkommer den normala postgången.
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Det kan finnas brister när det gäller bevakningar och återkopplingar, framförallt från
handläggarnas sida. Handläggare får besked om bevalming via mail med förfrågan om
avtalet ska sägas upp eller förlängas. Det finns en osäkerhet över hur rutinen för
bevalmingar fungerar. En skriftlig rutin är under bearbetning.
Uppsägningar av avtal registreras av registrator. Uppsägningsavtalet skannas och
registreras på ärendet. Ansvarig handläggare för avtalet meddelas om uppsägningen via
mail från ärendehanteringssystemet.
Det anses osäkert om det går att få fram en komplett lista på samtliga kommunens avtal
avseende hyror och arrende utifrån ärendehanteringssystemet Det uppges vara beroende
på hur ärenderubrik/handlingsrubrik sätts.
Originalavtal för hyror och arrenden förvaras i arkiv på kommunhuset.

Hantering av hyresavtal och arrendeavtal
Enligt intervjuer har handläggare för hyres- eller arrendeavtal ansvar för att ha koll på om
avtal ska förlängas, går ut eller avslutas. Handläggaren är den person som sätts som
handläggare i ärendehanteringssystemet, inte alltid den person som underteclmat avtalet.
Den som är handläggare har även ansvar för att avtalet registreras samt faktureras.

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen har ca 15 avtal för hyror med andra aktörer. Förvaltningen hyr särskilt
boende, trygghetsboende, gruppbostäder, boende till ensamkommande barn och unga och
HVB-hem av kommunens dotterbolag Vingåkershem AB. Härbärge hyrs av
tekniska/kommunsledningsförvaltningen och IFO kontoret hyrs av Vingåkers
kommunfastigheter AB. Av andra aktörer hyr förvaltningen serviceboende LSS,
anhörigcentral, mötesplatsen samt utslusslägenheter. Socialförvaltningens största
avtalspart för hyror i pengar rälmat är Vingåkershem AB. Socialförvaltningen hyr flest
objekt från AB Sofielunds fastigheter gällande utslusslägenheter.
Förvaltningen hyr även i sin tur ut till andra aktörer. Framförallt gäller det lägenheter i
form av särskilt boende, men även lokaler till landstinget; MVC och BVC samt en
fotvårdslokal.
Förvaltningen har inga dokumenterade rutiner eller riktlinjer kring hanteringen eller
processen kring hyresavtal. Socialchef har delegation på att teclma avtal för
socialförvaltningen enligt delegationsordning för socialnämnden, 2016-12-12. Samtliga
stora hyresobjekt har även förankrats politiskt innan avtal underteclmats. Inom
förvaltningen hanteras de sociala kontrakten av IFO, uthyrningen av särskilt boende sker
genom biståndsbeslut där enhetschef slrriver hyresavtal. Uthyrning och avtal gällande
lägenheter till trygghetsboendet hanteras av Vingåkershem AB. Utslusslägenheter har
delegerats till verksamheten från socialchefen. För de enstaka lokaler som
socialförvaltningen hyr ut till extern part på egen hand skriver socialchef ett enkelt avtal
på egen hand.
Efter att avtal översänts till nämndsekreterare för registrering i ärendehanteringssystemet
sätts kopia på avtalet i en pärm som förvaras på socialförvaltningen. Socialförvaltningen
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håller reda på sina hyresavtal vad gäller förlängning och uppsägning. Man får även
information om det av nämndservice.

Barn- och utbildningsfårvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr lokaler till sin verksamhet via Kommunfastigheter
AB. Avtalen med Kommunfastigheter AB har tagits fram av kommunstyrelsen som även
är hyresgäst enligt hyresavtalen. Förvaltningen har tagit fram två hyresavtal på egen hand
avseende tillfålliga lokaler som hyrs i väntan på att en nybyggnation av förskola ska bli
klar.
Det finns inga dokumenterade rutiner eller riktlinjer kring hanteringen eller processen
kring hyresavtal inom förvaltningen. Vid intervjun framkom att hantering av hyresavtalen
går genom kommunstyrelsen. De enda hyresavtalen som förvaltningen hanterar gäller de
två tillfålliga hyresavtalen. Förvaltningschef har delegation att teckna avtal för barn-och
utbildningsförvaltningen enligt delegerings ordning för barn- och utbildningsnämnden,
2016-12-14. Förvaltningens ansvar gällande avtalen som de inte har tecknats av
förvaltningen på egen hand handlar om mottagningsattest och beslutsattest i samband
med att avtalet faktureras. Nämndsekreterare på barn- och utbildningsförvaltningen
bevakar avtalen.
En pärm med kopia på avtalen finns på förvaltningen med förvaltningens samtliga
hyresavtal. Varje år får förvaltningschef en lista av ekonomienheten för att göra en
avstämning av lokaler. Förändringar noteras och återsänds till ekonomienheten.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad under kommunledningsförvaltningen hanterar kommunens uthyrning
av arrenden. Arrenden som finns i kommunen är; jordbruksarrende, jaktarrende samt
anläggningsarrende. Samhällsbyggnad hyr även ut industrilokal till ett företag samt hyr
lokaler som man hyr ut i andra hand till andra aktörer. Samhällsbyggnad hyr ca 20 lokaler
av Kommunfastigheter AB.
Det finns inga dokumenterade rutiner eller riktlinjer kring hanteringen eller processen
kring hyresavtal eller arrendeavtal. Det anses inte finnas ett tydligt och utarbetat sätt för
hur man arbetar med hyror och arrenden inom samhällsbyggnad, det är även oklart om
ansvar för de olika delarna är bestämt. Troligtvis fungerar processen med hyror och
arrenden för att processen är personbunden där de olika personerna vet vad som ska
göras.
Det var oldart under intervjun vem som har ansvar för att teckna avtal för uthyrning av
arrende och hyror. Det fanns inte heller någon kännedom om vem som har ansvar för att
ha koll på om avtalen ska förlängas, går ut eller avslutas. Det har inte tecknats något nytt
avtal för hyror eller arrende sedan samhällsbyggnadschef började tjänsten sommaren
2016. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning framgår att kommunchef har
delegation för uppsägning av arrendeavtal för omförhandling med samhällsbyggnadschef
som ersättare.
När ett nytt arrendeavtal ska tas fram involveras GIS-ansvarig på samhällsbyggnad för att
ta fram kartor, gränser och storlek på arrendet. Avtalet ska sedan lämnas till
nämndservice för registrering och ekonomienheten för fakturering och bevalming.
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Förändringar inom avtal såsom exempelvis minskning av yta på ett arrende har
förändringen hanterats genom tilläggsavtal.

Ersättningsnivåer
Ersättningsnivåer för hyror
Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner för hyressättning av externa lokaler
eller bostäder. För nyprisbosättning finns det inte heller några dokumenterade riktlinjer
för hyressättning av bostäder eller lägenheter.

Ersättningsnivåer för arrenden
Det finns inga fastställda ersättningsnivåer för arrenden. Det saknas riktlinjer eller policys
på hur ersättningsnivåer för arrenden ska sättas.

Indexregleringar och hyreshöjningar
Enligt kommunstyrelsens delegations ordning har kommunchef delegation för
hyresförhandlingar med samhällsbyggnadschef som ersättare och ekonomichef som
tillförordnad delegat.
Ekonomienheten ansvarar för indexregleringar för avtal de fakturerar. Indexreglering
görs för de avtal där det framgår att indexreglering ska göras. Uträkningen görs i samband
med att underlag till fakturan görs. Om ett avtal ska indexregleras eller inte framgår på
försättsbladet till avtalet som finns i ekonomiadministratörens pärm. Försättsbladet
skapas i samband med att avtalet fås och innehåller kortfattad information om hyres- eller
arrendeavtalet. Kommunfastigheter AB och Vingåkershem AB hanterar indexuppräkning
på de lägenheter och lokaler som de hyr ut till socialförvaltningen. Enligt intervjuer har
socialförvaltningen inga hyresavtal som index upp- eller nedräknas där förvaltningen är
hyresvärd.
Hyresavtal där kommunen är hyresvärd regleras med en procentsats varje år efter att
hyreshöjningen är förhandlat med Vingåkershem AB och Hyresgästföreningen. Underlag
för hyreshöjningen skickas till den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsberg.
Kommunen har inget hyressystem som hanterar ändrade lokalhyror. Den som äger
hyresavtalen har ansvar att meddela ekonomienheten om ändrade hyror. Det anses vara
en fungerande rutin.

2.6.

Rutiner for fakturering av hyror och arrenden

Fakturering av hyror och arrenden sker dels av kommunen men även av Vingåkershem
AB samt av den gemensamma nämnden Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsberg.
För avtal för hyror och arrenden som kommunen fakturerar börjar faktureringsprocessen
med att ekonomiadministratör på ekonomienheten får fakturaunderlag och/ eller
tillhörande avtal av registrator efter att avtalet har registrerats i
ärendehanteringssystemet. På fakturaunderlaget fyller handläggare i uppgifter som
ekonomiadministratör behöver för att hantera bokföring såsom kund,
organisationsnummer, period, konto, kostnadsställe, vara/tjänst, antal och enhet, a pris.
Fakturaunderlaget ska även undertecknas. Mall för fakturaunderlag finns att skriva ut
från kommunens intranät.
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När ekonomiadministratör får fakturaunderlag och/eller avtal skickar denna underlaget
Avtalsfakturering - rutin, till ansvarig chef för kompletterande uppgifter. På rutinen
framgår att blanketten ska fyllas i i samband med att avtal tecknas. Den ska lämnas till
ekonomienheten tillsammans med kopia på avtalet. Ingen fakturering kan göras innan
underlaget är inlämnat och korrekt ifyllt. När avtalet inte ska faktureras längre ska
ekonomienheten meddelas. Underlaget är uppdelat på två delar; avtalet och fakturering.
Avseende avtalet ska följande uppgifter anges; arrendator/hyresgäst, avtal, avtalsperiod,
avtalsansvarig. Avseende fakturering ska följande uppgifter anges; antal fakturor per år,
när första fakturan ska skickas, faktureras i efterskott Ga eller nej), ska beloppet räknas
upp (från vilken indexuppräkning?), konto, projekt, kostnadsställe, summa exklusive
moms procentsats, moms summa, summa inklusive moms, kommentarer, datum samt
underskrift. Underlaget mailas till ekonomienheten.
När ekonomiadministratör fått samtliga underlag sätts de i en av de tre pärmar som finns
för att hantera avtalen avseende hyror och arrenden; underlag för debitering av hyror och
övriga avtal, underlag för debitering av jordbruks och jaktarrende samt underlag för
debitering av bolagen. Varje avtal får ett försättsblad med kortfattad information om
avtalet. Detta görs för att underlätta vid faktureringen då försättsbladet innehåller en
kortfattad sammanfattning med uppgifter för att kunna fakturera.
För att ge överblick och kontroll av fakturering av hyror och arrenden finns en Excelfil
över samtliga hyres- och arrendeavtal som ska faktureras under året;fakturor som ska
skickas 2017. Filen innehåller uppgifter såsom; Namn, datum då faktura ska skapas,
förfallodag, nämnd, vem som ska skapa faktura samt fålt för kommentarer. När
fakturaunderlag skapats i Navision noteras datum för skapandet i en kolumn.
Ekonomiadministratör gör underlag för fakturor löpande under månaden i
ekonomisystemet Navision utifrån Excel filenfakturor som ska skickas 2017.
Faktureringsprocessen är en manuell hantering där målet är att samtliga avtal ska vara
med i debiteringsfilen vid månadskörningen. Om det inte hinns med till ordinarie körning
görs en manuell utskrift av fakturan. Körning av fakturaunderlag görs en gång i månaden.
Kundfakturor går ut runt den l1:e varje månad. Fakturor med tillhörande bilagor skrivs
även ut på ekonomienheten och skickas till kund. Det uppges ske två till tre gånger om
året. När debiteringsfilen är fårdig för månaden skickas den till extern part; Idata, som
skriver ut fakturorna, kuverterar och skickar till kund.
Rutinerna finns skriftligen dokumenterade i form av lathundar; lathundför bokföring/
utskrift av manuellfaktura, lathund debiteringsfil- manuellafakturor och barnomsorg
m m, lathundför påminnelser och lathund manuellfakturering NA V.
I tabellen på nästkommande sida framgår antalet fakturor respektive berörda kontrakt
som fakturerades varje månad under perioden januari till december 2016. Av tabellen går
att utläsa att antalet fakturor är relativt jämt utspridda under perioden.
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Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt

Antal
fakturor

Antal berörda kontrakt

223

223

236

236

241

241

222

222

221

221

237

237

199

199

208

208

246

246

200

200

216

216

241

240

2690

2689

I nedan tabell framgår vilka belopp som har fakturerats avseende hyror och arrende under
åt 2016. Av tabellen går att urskilja en trend när kvartalsfaktureringen sker.
Månad

Externt fakturerat*
(tkr)

Januari

1103

Februari

1438

Mars

2145

April

1130

Maj

1110

Juni

2114

Juli

1065

Augusti

1089

September

2419

Oktober

1122

November

988

December

239 2

Totalt

*exlclusive moms

18115

Det görs ingen avstämning eller kontroll gentemot totalbelopp föregående månad för att
bedöma rimlighet i fakturerat belopp från ekonomienhetens sida. Vid intervju framkom
att ekonomer gör månadsavstämningar och utifrån det borde se om det finns någon
differens på intäkter avseende hyror och arrenden.
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Fakturaperiod

Antal

Månad

2562

Kvartal

91

Halvår

21

År

12

månader

1

7 månader

2

5

14

månader

Totalt

1

2690

Vid uppsägning av avtal får ekonomiadministratör ett uppsägningsavtal av registrator
eller handläggare via internkuvert. Kontroll görs att det är samma person som har skrivit
avtalet som även handhar uppsägningen. Det händer även att avtal sägs upp muntligen.
Då sätts det uppsagda avtalet på bevakning tills ett skriftligt uppsägningsavtal inkommer.
När sista fakturan har skickats till kunden tas kunden bort från filenfakturor som ska
skickas 2017 och kopian på avtalet tas ur pärmen och arkiveras.

Bevakning
Bevalming av kundfakturor sköts av ekonomienheten efter framtagen rutin för
betalningspåminnelser. Runt den 8:e varje månad görs en kontroll i kundreskontran för
att se vilka fakturor som inte är betalda. Betalningspåminnelse skickas till kund som inte
betalt faktura. Betalningspåminnelsen har tio dagars förfallodag. Efter ca 15 dagar görs en
ny genomgång över vilka fakturor som är obetalda. En förfrågan skickas till cheferna om
ärendet ska gå vidare till inkasso på de fakturor som är obetalda. Rutinen för
betalningsbevakning är dokumenterad genom dokumentet Lathundför påminnelser.
Om faktura inte betalas av kund trots betalningspåminnelse går ärendet vidare till inkasso
efter att behörig chef godkänt ärendet. Kommunens inkassouppdrag sköts av extern part,
Visma. Vid inkassouppdrag finns en framtagen lathund Visma Inkasso 2017.
Inkassouppdrag skapas på Vismas hems ida avekonomiadministratör.
Ekonomiadministratör har skriftligen dokumenterat lathund Visma.
Det finns i dagsläget inget pågående ärende hos Visma avseende obetalda hyror och
arrenden. Däremot förekommer det att betalningspåminnelser slackas ut. Innan
kommunen använde Visma var Justitia extern part. Det finns fortfarande fodringar hos
Justitia, huruvida de avser hyror och arrende finns ingen vetskap om.

2.8.

Rutiner för betalning av hyror och arrenden

Ekonomienheten hanterar samtliga fakturor som inkommer till kommunen. Fakturorna
skannas i ett system för hantering av leverantörsfakturor, Lexmark. För att hantera
fakturor, godkänna och attestera använder kommunen systemet Navision exflow.
Ekonomienheten ger ibland förslag på kontering och skickar elektroniskt till varje
ansvarig chef för kostnads stället. Oftast framgår vilket kostnadsställe som avses på
fakturan, utifrån delegationsordning går att se vem fakturan ska ställas till. Varje
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förvaltning godkänner och attesterar fakturor avseende hyror och arrende som berör
deras förvaltning. Om ekonomienheten inte ger förslag på kontering konteras fakturan av
den person som attesterar fakturan i första hand. Man använder sig alltid aven tvåstegsattest, ibland även en tre-stegs attest vid behov då det finns extra behov av verifiering.
Ekonomienheten gör ingen kontroll av att fakturor stämmer gentemot avtal. Den
kontrollen förutsätts göras på förvaltningen i samband med att fakturan godkänns och
attesteras. På ekonomienheten uppfattar man att de flesta fakturor godkänns och
attesteras i tid och således är betalade i tid.
Socialförvaltningen har ingen rutin i att stämma av fakturor mot avtal vid varje betalning.
Det görs främst första gången när en hyra ska betalas. Däremot noteras om beloppen höjs
opåkallat under året, men det anses inte vara ett problem. I regel görs ingen kontroll av
att index upp- eller nedräkning stämmer, man litar på att uträkningen stämmer. Över
tiden har hyror ifrågasatts av förvaltningen utifrån att ändringar i lokaler har gjorts eller
att kostnads ställen har bytts.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen kontroll av att belopp på faktura stämmer
mot avtal eller att indexuppräkningar och hyreshöjningar stämmer. Den kontrollen
förutsätter barn- och utbildningsförvaltningen görs av ekonomienheten. Fakturorna
mottagningsattesteras och beslutsattesteras på förvaltningen enligt attestförteckning.
På samhällsbyggnad görs i regel ingen kontroll av att belopp, indexuppräkning eller
hyreshöjning stämmer med hyresavtal i samband med mottagningsattest eller
beslutsattest. Man har vetskap att samhällsbyggnad ansvarar för kontrollen och man ser
att det finns förbättringspotential.

2·9·

Verifiering

Inom ramen för granskningen genomfördes verifiering av 20 fakturor mot underliggande
avtal, 10 stycken kopplat fakturerade betalningar avseende hyror och arrende och 10
stycken kopplat till erlagd betalning avseende hyror och arrenden. I verifieringen
kontrollerades att det finns ett avtal, att det är giltigt (underskrivet och inte har löpt ut),
att belopp som anges i avtalet överensstämmer med vad som fakturerats och att
fakturafrekvens överensstämmer med avtal.

Fakturerade betalningar avseende hyror och arrende
I tabellen nedan presenteras resultatet av genomförd verifiering utav 10 stycken
kundfakturor avseende hyror och arrende där kommunen hyr ut.

Ja
Nej

Giltigt avtal
finns

Underskrift
finns

Belopp
överensstämmer

Fakturafrekvens
överensstämmer

9

9

10

7

1

1

O

3

Av de tio utvalda kundfakturorna avseende hyror och arrende finns 9 avtal, 1 avtal saknas
där det istället finns ett undertecknat fakturaunderlag från dåvarande samhällsbyggnadschef.
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De avtal som finns är alla undertecknade. I några fall salmas namnförtydligande för de
som underteclmat. Fakturafrekvens överensstämmer med avtal för sju fakturor och med
ovannämnda fakturaunderlag för en faktura. I två fall salmas information om
fakturafrekvens i avtalen. Belopp på avtal och fakturor överensstämmer för samtliga avtal.
9 av de 10 genomgångna fakturorna har betalats i tid. Den faktura som inte betalades i tid
var en dag försenad. I de fall indexupprälming gjorts har uträlming inte kontrollerats utan
enbart begärts in från ekonomienheten. I ett fall råder otydlighet vid en hyresöverenskommelse mellan kommunen och socialnämnden där avtalstiden har strukits och
ändrats till tillsvidare utan att ändring signerats med initialer och datum. I samma avtal
har ingen justering gjorts att det är ett tidsbegränsat avtal under särskilda bestämmelser.
Ändring har gjorts på kopia på avtalet.

Erlagd betalning avseende hyror och arrende
I tabellen nedan presenteras resultatet av genomförd verifiering utav 10 stycken
leverantörsfakturor avseende hyror där kommunen hyr av annan part.

Ja
Nej

Giltigt avtal
finns

Underskrift
finns

Belopp
överensstämmer

Fakturafrekvens
överensstämmer

10

10

3

10

o

o

7

o

Av de tio leverantörsfakturorna avseende hyror finns tio avtal som är giltiga och
underteclmade. Samtliga fakturor är betalda, varav sju fakturor har betalats i tid. Övriga
tre har betalts inom två veckor efter förfallodag. Fakturafrekvens överensstämmer för
samtliga mellan faktura och avtal.
Av de tio leverantörsfakturorna överensstämmer tre helt med verifieringen; det finns
giltigt underteclmat avtal där belopp och fakturafrekvens överensstämmer med avtal.
De resterande sju fakturorna brister i verifieringen där belopp på faktura inte
överensstämmer med avtal. Tre fakturor hör till barn- och utbildningsförvaltningen och
fyra fakturor till socialförvaltningen. I kontakt med ekonom på barn-och
utbildningsförvaltningen konstateras genom kontroll av indexuträlming i efterhand att
belopp inte överensstämmer med belopp angivna på fakturor. Beloppen är både lägre och
högre genom åren. Inga större avvikelser uppfattas och det konstateras att fakturorna
ändå verkar relativt rimliga. I kontakt med socialchef konstateras att belopp mellan
faktura och avtal är svåra att följa då avtalen innehåller en mängd delar. En
rimlighetsbedömning görs av socialchef att beloppen på fakturorna ändå är rimliga även
om exakt jämförelse med KPI eller årliga förhandlingsprotokoll inte har gjorts.

Ändamålsenliga och tydliga avtal
Ett hyresavtal och ett arrendeavtal har granskats ur synpunkt om de är tydliga och
ändamålsenliga.

2.9.3.1.

Viadidakt

Avtalet innehåller de avtalstelmiska komponenter som bör finnas och får betraktas som
tydligt och ändamålsenligt. Man bör dock alltid förvissa sig om att när man använder sig
Maj 2017
Ving åkers kommun

PwC

15 av 16

57

Granskning av hyror och arrenden

av standardavtal att de anpassas till de faktiska omständigheterna vilket torde vara så i
detta fall.
Avtalet är ett standardavtal avseende lokalhyra framtaget av Sveriges Fastighetsägare i
samarbete med SABO. Avtalsformuläret är utformat så att det finns valmöjligheter genom
"ikryssningsrutor" vilket ger avtalet olika omfattning beroende på vilka alternativ som
väljs.
Avtalet stipulerar en fast hyresyta om 1497 kvm. Avtalet anger vidare att i det fall denna
kvadratmeterangivelse inte skulle överensstämma med verldigheten har hyresgästen inte
rätt till nedsättning av hyran skulle den verldiga ytan understiga 1497 kvm. Å andra sidan
har inte hyresvärden rätt till en höjning av hyran i det omvända fallet.
Vidare kan det konstateras att uppsägningstiden är minst 9 månader. Sker inte
uppsägning minst 9 månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet med 5 år.
Uppsägningstiden på minst 9 månader förefaller ligga i det över spannet enligt vårt
förmenade. Det kan också konstateras att skulle avtalet förlängas per automatik (dvs.
ingen uppsägning inom stipulerad tid) förlängs avtalet med ett år längre än avtalstiden i
grundavtalet (5 respektive 4 år). Det kan vidare konstateras att det enligt kontraktet rör
sig om en andrahandsuthyrning. Avtalet innehåller också en hänvisning till en
indexldausul som även den är baserad på en mall framtagen av Sveriges Fastighetsägare i
samarbete med SABO, ldausulen är av standardkaraktär.

2.9.3.2.

Olsson John-Erik och Jerker

Avtalet innehåller de avtalstekniska komponenter som bör finnas och får betraktas som
tydligt och ändamålsenligt.
Avtalet ingicks 2006 med en arrendetid om 5 år. I avtalet hänvisas till reglerna i kap 7,8
samt 9 i Jordabalken (JB) som gäller för avtalet. Avtalet är inte uppsagt enligt vad som är
bekant. Enligt JB 9:3 är därför avtalet att betrakta som förlängt tom 2021-03-15 genom
förlängning 2011-03-15 och 2016-03-15. Utifrån vad vi tagit del av kan konstateras att
avtalet är oförändrat.
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Svar på revisionsrapport – Riktlinjer för e-posthantering
och privat användning av datorer
Förslag till beslut




Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar på revisionsrapport som sitt eget
och överlämnar det till revisorerna.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att återkomma
senast vid styrelsens möte den 11 december 2017 med redovisning av vilka
åtgärder förvaltningen vidtar med anledning av granskningsrapporten.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens intern kontroll
avseende riktlinjer för e-posthantering och privat användning av datorer. Efter
genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har en tillräcklig intern kontroll
avseende riktlinjer för e-posthantering och privat användning av datorer.
Revisorerna rekommenderar därför att en alla berörda styrdokument uppdateras.
Vidare rekommenderas att kommunen säkerställer att styrdokumenten följs vid
utlämnande av digital utrustning samt vid avslut av
anställning/förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Svar på revisionsrapport
Revisionsrapport, 2017-06-14
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

1 (2)
Till Kommunstyrelsen

2017-09-07
Vår handläggare

Maria Pestrea
0151-191 19
maria.pestrea@vingaker.se

Dnr KS 199/2017

Svar på revisionsrapport ” Riktlinjer för eposthantering och privat användning av datorer”
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Förslaget till svar på revisionsrapporten antas och överlämnas till
revisorerna.

Sammanfattning

Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens intern kontroll
avseende riktlinjer för e-posthantering och privat användning av datorer. Efter
genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har en tillräcklig intern kontroll
avseende riktlinjer för e-posthantering och privat användning av datorer.
Revisorerna rekommenderar därför att en alla berörda styrdokument uppdateras.
Vidare rekommenderas att kommunen säkerställer att styrdokumenten följs vid
utlämnande av digital utrustning samt vid avslut av
anställning/förtroendeuppdrag.

VK101S v1.0 060208, tjut riktlinjer
för e-posthantering och privat
användning av datorer

Ärendets beredning

Ärendet har hanterats av It-strateg samt kommunikationschef. Revisorerna önskar
svar senast 2017-11-13.

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationsenheten
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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Maria Pestrea, 0151-191 19
Maria.Pestrea@vingaker.se

Dnr KS 199/2017

Svar på revisionsrapport ”Riktlinjer för e-posthantering och
privat användning av datorer”
Bakgrund
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens riktlinjer avseende
riktlinjer för e-posthantering och privat användning av datorer samt rutiner för
utlämning och återlämning av kommunens datorer och rutiner för avslut av
åtkomst och behörigheter till kommunens e-postsystem. Efter genomförd
granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen och övriga
nämnder inte har en tillräcklig intern kontroll avseende riktlinjer för eposthantering och privat användning av datorer.

VK400S v1.0 040416 C:\Users\Joacim.Bock\Downloads\Svar granskning riktlinjer för e-posthantering och privat användning av datorer.docx

Revisorerna rekommenderar därför att en alla berörda styrdokument uppdateras.
Vidare rekommenderas att kommunen säkerställer att styrdokumenten följs vid
utlämnande av digital utrustning samt vid avslut av
anställning/förtroendeuppdrag.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kommunledningsförvaltningens svar
Inledningsvis kan konstateras att det är värdefullt för förvaltningen att denna typ
av granskning genomförts och resultatet av densamma påtalar att det finns
förbättringsområden som förvaltningen behöver arbeta med. De brister som
revisorerna påtalar kan till stor del förklaras av att det saknas uppdaterade
styrdokument. Det har även förekommit vissa brister i efterföljandet av uppsatta
rutiner.
Vi är redan långt framme i processen med att uppdatera befintliga styrdokument,
komplettera och revidera. Det övergripande styrdokumentet It-policy för Vingåkers
kommun har reviderats och är på väg till kommunfullmäktige. Vi har även
förtydligat rutinbeskrivningarna samt utökat personalstyrkan på It-avdelningen.
Detta möjliggör tätare samarbete med berörda enheter och därigenom möjliggörs
också tydligare kontrollfunktion från It-enheten.
Vi står inför nya utmaningar inför den nya lagstiftningen (GDPR). Den kommer
påverka hur vi ska hantera dessa frågor i framtiden. Därför räknar vi med att
behöva revidera, komplettera och uppdatera övriga styrdokument för IT-frågor
mer frekvent än vad som skett tidigare. I dagsläget arbetar vi med att samla in
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information och kartlägga vad som behöver göras. Ett stort ansvar kommer att
ligga på alla verksamheter att efterleva dessa riktlinjer så att vi uppfyller de nya
lagkrav som kommer i och med GDPR.
Vi har redan kommit en bra bit på väg i det omfattande säkerhetsarbete som
kommer krävas. Några nya system har införskaffats för att möjliggöra
dokumentspårning och efterlevnadskontroll av dokument. Även system för
förstärkt kontroll av användarkonton och datorer har införskaffats.
Som ett komplement till rutiner och styrdokument arbetar vi med att höja
kunskapen om och medvetandegöra god IT- och informationssäkerhet

Vingåkers kommun 2017 09 07
Kommunledningsförvaltningen

Maria Pestrea
Kommunikationschef
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VINGÅKERS KOMMUN

2017-06-14

Revisorerna
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Granskning av kommunens riktlinjer f'Or e-posthantering och
privat användning av datorer
Digitaliseringen innebär att en allt större del av hanteringen av allmänna handlingar sker
elektroniskt, exempelvis genom hantering ave-post. Teknikutvecklingen medför samtidigt att vi
blir allt mer mobila. Användningen av smarta telefoner och bärbara datorer ger den moderna
kommunens medarbetare möjligheten att arbeta på andra platser än i kommunens lokaler.
Medarbetarna får direkt tillgång till e-post 24 timmar om dygnet, vilket medför att kommunens
exponering mot att ta emot allmänna handlingar ökar. Kommunanställdas användning av mobil
arbetsutrustning ställer krav på regler för hur och var detta får ske. Inte minst vad gäller hur
exempelvis kommunens bärbara datorer och smarta telefoner får användas av
kommunanställda privat. Vad gäller hantering av elektroniska handlingar gäller samma
lagstiftning som för övriga allmänna handlingar. Därför är det viktigt att kommunen har
uppdaterade och ändamålsenliga policyer och riktlinjer för hantering ave-post och privat
användning av datorer. Mot denna bakgrund har revisorerna granskat kommunens riktlinjer för
e-posthantering och privat användning av datorer.
Granskningen har inriktats mot att bedöma följande revisionsfråga:
•

Är kommunens riktlinjer för hantering ave-post och privat användning av datorer
ändamålsenlig och i enlighet med gällande lagstiftning:

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och
Utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

64

Granskningen visar att kommunens riktlinjer för hantering ave-post och privat användning är
delvis ändamålsenlig och i enlighet med gällande lagstiftning. Vissa policydokument är gamla
och inte uppdaterade. Granskningen har omfattat tre kontrollmål och samtliga bedöms som
delvis uppfyllda.
Vi rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•
•

Säkerställa att berörda styrdokument uppdateras
säkerställer att styrdokumenten följs vid utlämnande av digital utrustning samt vid
avslut av anställning/föltroendeuppdrag

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrappolt "Granskning ave-postrutiner
och privat användning av datorer". Rapporten har hanterats på revisorernas möte den 14 juni
och överlämnas härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2017-11-13 till revisorerna.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

I-?//~
PeterVogt
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrelsens
och nämndernas riktlinjer för hantering ave-post och privat användning av datorer.
Granskningen har syftat till att besvara huruvida kommunens riktlinjer för
hantering ave-post och privat användning av datorer ändamålsenlig och i enlighet
med gällande lagstiftning. Granskningen har inte omfattat generella
verksamhetssystem och mjukvara utöver e-post.
Vår bedömning är att kommunens riktlinjer för hantering ave-post och privat
användning av datorer är delvis ändamålsenliga och i enlighet med gällande
lagstiftning. Vår bedömning grundar sig i följande kontrollmål:

,

.

..

Delvis uppfyllt

Styrdokumenten inom området är föråldrade. Dock
finner vi inte att innehållet i dessa dokument skulle
stå i strid med nu gällande lagstiftning. Efter
stickprovsgranskningen kan vi verifiera att
allmänna handlingar som inkommit via e-post har
diarieförts.

Delvis uppfyllt

Det finns riktlinjer för hur anställda får använda
kommunens datorutrustning privat, men dessa är
föråldrade. Vi kan inte se att innehållet i dessa
riktlinjer skulle strida mot nu gällande lagstiftning.

Delvis uppfyllt

Den andra stickprovskontrollen indikerar att
riktlinjen för avslut av åtkomst och behörighet till
kommunens e-postsystem efterlevs. Däremot
indikerar stickprovet, i likhet med vad som
framkom under intervjuerna, att
informationsöverföringen rörande avslut av
åtkomst och behörighet till kommunens epostsystem inte fungerar full ut. IT-avdelningen
genomför interna revisioner av inaktiva konton med
jämna mellanrum varpå konton som inte används
sätts i karantän. Dock påvisar inte detta konton som
används trots att personen ifråga inte arbetar hos
kommunen längre vilket är en risk.

Viföreslår följande åtgärder:
• Att berörda styrdokument uppdateras.
• Att kommunen säkerställer att styrdokumenten följs vid utlämnande av
digital utrustning samt vid avslut av anställning/förtroendeuppdrag.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Digitaliseringen innebär att en allt större del av hanteringen av allmänna
handlingar sker elektroniskt, exempelvis genom hantering ave-post.
Teknikutvecklingen medför samtidigt att vi blir allt mer mobila. Användningen av
smarta telefoner och bärbara datorer ger den moderna kommunens medarbetare
möjligheten att arbeta på andra platser än i kommunens lokaler. Medarbetarna får
direkt tillgång till e-post 24 timmar om dygnet, vilket medför att kommunens
exponering mot att ta emot och själv generera allmänna handlingar ökar.
Vidare ställer en ökad användning av mobil arbetsutrustning krav på regler för hur
och var detta får ske. Inte mist vad gäller hur exempelvis kommunens bärbara
datorer och smarta telefoner får användas av kommunanställda i privat syfte.
Vad gäller hantering av elektroniska handlingar gäller samma lagstiftning som för
övriga allmänna handlingar. Därför är det viktigt att kommunen har uppdaterade
och ändamålsenliga policyer och riktlinjer för hantering ave-post och privat
användning av kommunens datorer.

1.2.
Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Är lcommunens rilctlinjer för hantering ave-post och privat användning av
datorer ändamålsenlig och i enlighet med gällande lagstiftning?

Revisionskriterier
Iakttagelserna bedöms gentemot följande revisionskriterier:
Tryckfrihetsförordningen
Offentlighet- och sekretesslagen
•

ArkivIagen
Förvaltningslagen
Kommunens arkivreglemente
Kommunens policyer för e-postanvändning
Kommunens policyer för privat användning av datorer
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Kontrollmål
För att besvara revisionsfrågan kommer följande kontrollmål att vara vägledande:
•

Nämnden/styrelsen har antagit ändamålsenliga riktlinjer för hantering av epost.

•

Nämnden/styrelsen har antagit ändamålsenliga riktlinjer för hur anställda
får använda kommunens datorer privat.

•

Det finns rutiner som säkerställer en ändamålsenlig hantering av utlämning
och återlämning av kommunens datorer, avslut av åtkomst och behörigheter
till kommunens e-postsystem.

1.5.

Avgränsning

Granskningen är avgränsad till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder med
avseende på efterlevnad av riktlinjer och rutiner för hantering av förtroendevaldas
och tjänstemäns e-post och datorer. Generella verksamhetssystem och mjukvara
utöver e-post omfattas inte av granskningen. Hantering av skolelevers e-post och
datorer omfattas inte av granskningen.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom granskning av relevant dokumentation och
genom telefonintervjuer med kommunstyrelsens ordförande och kommunens ITstrateg. Utöver det har två stickprovskontroller genomförts.
Stickprov I: En stickprovskontroll har gjorts av huruvida allmänna handlingar som
inkommit på e-post har diarieförts på ett antal utvalda ärenden för respektive
nämnd.
Stickprov II: En stickprovskontroll har gjorts av medarbetare och förtroendevalda
som har slutat med avseende på hur kommunen har hanterat avslutning av dessa
personers e-post och datorer.
Rapporten har sakgranskats av de intervjuade.
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Granskningsresultat

2.

Vi begärde ut relevanta styrdokument och fick följande dokument tillsänt oss:
•

Policy för IT-frågor i Vingåkers kommun 2004-2006, antaget av
kommunfullmäktige 2014-06-21, § 37.

•

Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016, antagen av
kommunfullmäktige 2013-08-26, § 86.

•

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post och
internet, i Vingåkers kommun, antagen av kommunstyrelsen 2013-09-09, §
185.

•

Mobiltelefonpolicy för Vingåkers kommun, antagen av kommunstyrelsen
2000-06-05, § 99.

•

Blankett/mall: "Avtal gällande lån av digitala verktyg för anställda och
förtroendevalda i Vingåkers kommun".

•

Blankett/mall:
"Fullmakt".
Dokumentet
avser
den
postöppningsmedgivande för konventionell post och e-post.

2.1.

anställdes

Riktlinjer fdr hantering ave-post

Kontrollmåll: Nämnden/styrelsen har antagit ändamålsenliga riktlinjer för
hantering ave-post.
2.1.1.

Iakttagelser

Kommunfullmäktige antog, 2004-06-21, § 37, Policy för JT-frågor
[Policyn för IT-frågor] . Av policyn framgår bl.a. följande.

2004-2006

•

I policyn för IT-frågor framgår att kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för kommunens strategiska data- och IT-frågor.

•

Samtliga anställda ska enligt policyn underteckna en ansvarsförbindelse
gällande datoranvändandet och en fullmakt gällande öppnandet av
inkommande elektronisk post.

•

Enligt policyn ska en årlig uppföljning av policyn ske
budgetarbetet.

samband med

Det finns en mer detaljerad riktlinje som bl.a. regler gränssnittet mellan hantering
av allmänna handlingar och e-post och internet. I dokumentet "Riktlinjer för
hantering av allmänna handlingar, inldusive e-post och internet, i Vingåkers
kommun", antaget av kommunstyrelsen 2013-09-09, § 185, framgår att hanteringen
av allmänna handlingar är oberoende av om dessa handlingar inkommer per e-post
eller post, d.v.s. att hanteringen utifrån offentlighetsprincipen är densamma. Det
14juni2017
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framgår vidare att sekretesshandlingar ska registreras. Enligt riktlinjerna behöver
däremot inte samtliga allmänna handlingar registreras (undantaget om de
innehåller sekretessuppgifter) om de kan hållas ordnade.
Av riktlinjerna framgår vidare att vissa handlingar som inkommit eller upprättats
per e-post inte är att betrakta som allmänna handlingar. Det kan t.ex. handla om ett
e-postmeddelande som har inkommit till en tjänsteman i egenskap av dennes roll
som facldig förtroendeman, eller som privatperson. I riktlinjerna anges att denna
typ av handlingar inte bör förekomma i kommunens e-postsystem.
Vidare framgår i kommunens "riktlinjer för hantering av allmänna handlingar,
inldusive e-post och internet", att det är viktigt att säkerställa att inkomna (original)
handlingar via e-post inte förändras vid hanteringen ave-posten. Av riktlinjerna
framgår även att det är viktigt att lyfta ur sekretessbelagda e-postmeddelanden ur
kommunens e-postsystem eftersom skyddsnivån enligt riktlinjerna anses vara för
låg.
I samma riktlinjer framgår att datorer, programvaror, och annan
informationsutrustning som myndigheten ställer till sina anställdas förfogande ska
användas som redskap i tjänsteutövningen. Det framgår att e-postbrevlådan ska
ställas för autosvar med hänvisning till bemannad e-postadress vid semester, längre
ledighet eller sjukdom. Utöver det anges att varje anställd bör bemyndiga
personalen på dennes arbetsplats att öppna inkommen e-post vid frånvaro av
ovanstående karaktär. Vidare anges att samtliga medarbetare inom
kommunförvaltningen ska ge arbetskollegorna en skriftlig fullmakt att öppna
"privatadresserad" post, konventionell såväl som elektronisk, vid t.ex. sjukdom eller
semester etc.
Av intervjuerna framgår att det är chefernas roll att påminna om att slå på autosvar.
De flesta administrativa funktioner hänvisar e-post enligt de intervjuade. Enligt de
intervjuade finns även möjlighet att gå in i annans brevlåda genom chefsbeslut.
Detta har enligt de intervjuade skett ett fåtal gånger när en medarbetare har slutat
samtidigt som det har funnits behov av tillgång till material som funnits på denne
medarbetares e-post.
Det framgår av riktlinjerna att varje enskild tjänsteman själv ska ombesörja och
bedöma inkommande och utgående e-post från den egna datorn. Varje myndighet
bör, enligt riktlinjerna, ha en central journal där myndighetens allmänna
handlingar (e-post) förvaras. Av intervjuerna framgår att IT-avdelningen har
möjlighet att få tillgång till enskilda e-postkonton.
Vidare framgår av riktlinjerna att gallring av beslut får ske om handlingen är av
tillfållig eller ringa betydelse. Dock måste varje enskild tjänsteman förhålla sig till
det aktuella gallringsbeslutet.
2.1.2.

Stickprov I - Diarieföring av e-postmeddelanden

Stickprovskontrollen syftade till att kontrollera huruvida allmänna handlingar som
inkommit via e-post har diarieförts. Eftersom kommunen generellt sett inte
specificerar på vilket sätt allmänna handlingar inkommer till kommunen fick
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stickprovet initieras genom en förfrågan av diarielistor. Samhällsbyggnadsnämnden
använder sig dock av två datorsystem vara av det ena verksamhetssystemet vid
namn Ecos specificerar huruvida den allmänna handlingen har inkommit via e-post
eller genom annat förfarande.
Stickprovskontrollen genomfördes via e-post och bestod aven begäran att få ta del
av diarielistorna för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Tidsperioden för
diarielistorna avgränsades från 1 februari till 28 februari 2017. Utifrån diarielistorna
valde vi slumpmässigt ut två ärenden per nämnd samt två ärenden från
kommunstyrelsen som sedan begärdes ut från diariet. Begäran bestod således av
totalt tio ärenden.
Resultatet av stickprovskontrollen visade att fem av tio ärenden innehöll epostmeddelanden som hade diarieförts. Diarielistan från verksamhetssystemet Ecos
visade att 18 av 205 ärenden innehöll e-postmeddelanden som hade diarieförts.
Däremot framgår det inte huruvida specificeringen av hur handlingen är inkommen
är en obligatorisk uppgift att ange vid diarieföring i Ecos, varpå fler ärenden än vad
detta resultat visar kan innehålla e-postmeddelanden som har diarieförts. Inom
ramen för stickprovet har det dock inte gått att kontrollera huruvida det inkommit
allmänna handlingar via e-post till kommunen som inte har diarieförts.
2·1.3·

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Vi anser att dokumenten - Policy för IT-frågor och Riktlinjer för hantering av
allmänna handlingar, inklusive e-post och internet - i viss mån är föråldrade. Båda
dokument hänvisar exempelvis till en äldre sekretesslag och inte den nu gällande
offentlighets- och sekretesslagen. Dock finner vi inte att innehållet i dessa
dokument skulle stå i strid med nu gällande lagstiftning. Ett annat exempel på en
föråldrad policy är Mobiltelefonpolicyn som gör gällande att mobiltelefonen endast
får användas restriktivt privat och att medarbetaren skall ersätta alla kostnader som
uppkommer genom privat bruk. Genom intervjuerna framförs att denna policy i
huvudsak inte tillämpas eftersom mobiltelefoners användning har förändrats sedan
policyn blev antagen.
Vad gäller uppföljning kan vi inte se att Policy för IT-frågor har följts upp årligen i
samband med budgetarbetet så som det specificerats i policyn.
I övrigt anser vi att dessa riktlinjer möter de krav som rimligen kan ställas på en
ändamålsenlig hantering av e-postanvändningen.
Efter stickprovsgranskningen kan vi verifiera att allmänna handlingar som
inkommit via e-post har diarieförts. Inom ramen för stickprovet har det dock inte
varit möjligt att kontrollera huruvida det inkommit allmänna handlingar via e-post
till kommunen som inte har diarieförts.
Vi förslår att berörda styrdokument uppdateras.
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2.2.

Riktlinjer för hur anställda får använda
kommunens datorer privat

Kontrollmål2: Nämnden/styrelsen har antagit ändamålsenliga riktlinjer för hur
anställda får använda kommunens datorer privat.
2.2.1.

Iakttagelser

Anställdas användning av kommunens datorer regleras i Policy för IT-frågor 20042006, antagen av fullmäktige, 2004- 06-21, § 37. Samt i ett obligatoriskt låneavtal
som den anställde/förtroendevalde får skriva under vid utlämning av utrustningen.
Hårdvara
Det finns en mobiltelefonpolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-06-05, § 99.
Enligt mobiltelefonpolicyn får mobiltelefoner endast användas restriktivt privat,
med eller utan kommunens SIM-kort. Privata samtal ska enligt policyn redovisas
och betalas av anställd. Vid avslutad anställning ska mobiltelefon och SIM-kort
återlämnas.

Det framgår av intervjuerna att mobiltelefoner ingår i begreppet IT-utrustning och
att mobiltelefoner i nuläget i praktiken hanteras på samma sätt som traditionell ITutrustning Oaptops och stationära datorer).
Enligt policyn är kommunens datorer stöldbegärlig egendom som bör skyddas av
stöldmärkning. Vidare framgår att datorer inte bör placeras obevakade på
stöldbegärliga platser/lokaler. Under intervjuerna framförs att kommunen
stöldmärker alla sina datorer. Det finns enligt de intervjuade även en viss möjlighet
för kommunen att spåra stulen utrustning, men det uppges vara svårt att hantera i
praktiken. Det framförs även i intervjuerna att värdet på datorer, och därmed även
stöldbegärligheten, har minskat sedan policyn antogs.

Mjukvara
Enligt Policy för IT-frågor 2004-2006 ska installation av all mjukvara kontrolleras
centralt av kommunens IT-avdelning. Enligt de intervjuade kan enskilda
datoranvändare ladda ner filer på kommunens datorer. Dock finns vissa spärrar för
installation av program. Detta gäller för datorer, men inte för mobiltelefoner eller
surfplattor. Dock kan IT-avdelningens managementsystem spärra vissa appar.
Av intervjuerna framgår att kommunens IT-avdelning har möjlighet att installera
programvara genom managementlicenser som följer enskilda användare. Det finns
även möjlighet att kontrollera enskilda användares användning av mjukvara. För att
få ett program installerat behöver användaren skicka en beställning till ITavdelningen. Enligt policyn ska beställningen godkännas av berörd
förvaltningschef.
Webbplatser
Enligt IT-policyn får användare av kommunens datorer inte besöka webbplatser
som kan relateras till pornografi, rasism och andra kontroversiella mötesplatser.
Det finns spärrar som blockerar tillgång till vissa webbplatser, dock enbart för
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skolans datorutrustning. Enligt intervjuerna gör IT-avdelningen stickprov vad gäller
exempelvis besök av webbplatser.
Låneavtal med respektive användare
Varje användare ska enligt de intervjuade slU'iva under och följa ett låneavtal för
kommunens IT-utrustning. I låneavtalet framgår bl.a. att användaren intygar att
denne har tagit del av policyn för IT-frågor. Innehållet i låneavtalet är
standardiserat i en blankett och framgår i bilaga 1.
2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det finns riktlinjer för hur anställda får använda kommunens datorutrustning
privat, men dessa är föråldrade. Vi kan inte se att innehållet i dessa riktlinjer skulle
strida mot nu gällande lagstiftning.
Det framgår av intervjuerna att IT-avdelningen arbetar med att ta fram en ny ITpolicy som planeras att antas senast innan årsskiftet 2018 när den nya
dataskyddslagen träder i lU'aft, vilket vi ser som positivt.

Rutiner för utlämning och återlämning av
kommunens datorer samt rutiner för avslut
av åtkomst och behörigheter till kommunens
e-postsystem
Kontrollmål 3: Det finns rutiner som sälcerställer en ändamålsenlig hantering av
utlämning och återlämning av lcommunens datorer, avslut av åtlcomst och
behörigheter tilllcommunens e-postsystem.

Iakttagelser
Vingåkers kommun har ett standardavtalflåneblankett som används vid utlämning
och återlämning av kommunens digitala utrustning. Av standardavtaletf
låneblanketten framgår bland annat att låntagaren (avser både tjänstemän och
förtroendevalda) ansvarar för den digitala utrustningen från det att den lämnats ut
till låntagaren tills dess att den återlämnats till arbetsgivaren. Det framgår även att
informationen 1 som framgår av avtalet, som shivs under i samband med
utlåningen, registreras i kommunens managementsystem. Det anges även att den
digitala utrustningen ska återlämnas till IT-avdelningen i samband med att tjänsten
upphör eller annat avtalas och att de digitala verktygen inte får överlåtas till annan
låntagare utan att ett nytt avtal upprättas. Av dokumentet framgår dock inte vilken
funktion som tagit fram riktlinjen, vilket datum den är framtagen eller om den är
antagen av politiken.
Kommunen har ingen riktlinje för avslut av åtkomst och behörighet till kommunens
e-postsystem. Enligt de intervjuade finns däremot ett rutinartat arbetssätt och ITavdelningen arbetar i shivande stund med ta fram en riktlinje för detta förfarande.
l Den information som anges i avtalet är bland annat låntagarens namn och personnummer, ansvarig utlånare på
förvaltningen samt vilken typ av utrustning som lånas ut.
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Av intervjuerna framkommer dock att arbetssättet har brister. Det påtalas bland
annat att informationsöverföringen mellan kommunens olika organisatoriska
enheter är begränsad. Det uppges att det exempelvis har hänt att IT-avdelningen
inte fått information om att en person avslutat sitt förtroendeuppdrag eller tjänst
hos kommunen förens långt senare.
För att kontrollera kommunens tillämpning av de interna riktlinjerna och rutinerna
vad gäller utlämning och återlämning av kommunens datorer samt avslut av
åtkomst och behörigheter till kommunens e-postsystem genomfördes en
stickprovskontroll. Genomförandet och resultatet av stickprovet framgår nedan.

Stickprov II - Utlämnande och återlämnade av kommunens
datorer samt avslut av åtkomst och behörighet till
kommunens e-postsystem
Stickprovskontrollen syftade till att kontrollera hur kommunen har hanterat
utlämning och återlämning av elektronisk utrustning samt hur kommunen har
hanterat avslutning av förtroendevalda och andra medarbetares e-postkonton
samband med att de avslutat sina uppdrag/anställningar hos kommunen.
Stickprovskontrollen initierades genom att vi efterfrågade listor över de personen
som slutat de senaste åren. Därefter valde vi ut tio förtroendevalda samt tio
tjänstemän och begärde ut dokumentation kring utlåning och återlämnande av
digital utrustning samt dokumentation kring avslut av åtkomst och behörighet till
kommunens e-postsystem.
Resultatet visar att två av tio tjänstemän hade lånat digital utrustning, att
utrustningen var återlämnad och att IT-avdelningen i samband med detta hade
upprättat en kvittens av återlämnandet. En av de tio tjänstemännen arbetar levar
inom kommunen och har lånat digital utrustning enligt kontrakt, men kontraktet
återfinns inte i samband med stickprovskontrollen. IT-avdelningen hade fått
information om att sju personer hade avslutat sina tjänster och att deras åtkomst
och behörighet till kommunens e-postsystem skulle tas bort. IT-avdelningen hade
således inte fått någon information rörande två av tjänstemännen. Det framkommer
dock att IT-avdelningen genomför interna revisioner av aktiva konton med jämna
mellanrum där liknande fall som dessa dyker upp efter en tids inaktivitet. ITavdelningen sätter då dessa konton i karantän tillsvidare.
Avseende förtroendevalda visar stickprovskontrollen att två av tio förtroendevalda
hade lånat digital utrustning, att utrustningen var återlämnad och att ITavdelningen i samband med detta hade upprättat en lcvittens av återlämnandet. Det
uppges att många av de förtroendevalda hade avslutat sina uppdrag innan
kommunen började med digitala verktyg. En av de tio förtroendevalda är
fortfarande politiskt aktiv inom kommunen, har lånat digital utrustning enligt
kontrakt, men kontraktet återfinns inte i samband med stickprovskontrollen. Av de
nio personer som avslutat sitt förtroendeuppdrag hade IT-avdelningen fått
information rörande alla personer varpå samtliga e-postkonton hade avslutats
enligt rutin.
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2·3·3·

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Den andra stickprovskontrollen indikerar att riktlinjen för avslut av åtkomst och
behörighet till kommunens e-postsystem efterlevs. Däremot indikerar stickprovet, i
likhet med vad som framkom under intervjuerna, att informationsöverföringen
rörande avslut av åtkomst och behörighet till kommunens e-postsystem inte
fungerar full ut. IT-avdelningen genomför interna revisioner av inaktiva konton
med jämna mellanrum varpå konton som inte används sätts i karantän. Dock
påvisar inte detta konton som används trots att personen ifråga inte arbetar hos
kommunen längre vilket är en risk
Vi föreslår att kommunen säkerställer att styrdokumenten följs vid utlämnande av
digital utrustning samt vid avslut av anställning/förtroendeuppdrag.

2017-06-14

~?~
Fredrik Carlsson

Annika Hansson

Projelctledare

Uppdragsledare
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

169

Dnr 350/2017

046

Avyttring av placeringar - Stiftelser
Förslag till beslut





Kommunstyrelsen beslutar att för kommunens stiftelsers räkning sälja de
placeringar som stiftelserna har i Swedbank Robur Fonders konto 32 743-7
ägt av Vingåkers kommun. Fonderna är Kapitalinvest med marknadsvärde
2017-06-30, 461 138,66 kr och Technology med marknadsvärde 2017-06-30, 244
195,01 kr.
Kommunstyrelsen beslutar att likviden efter försäljningen ska sättas in enligt
nedan fördelning per stiftelse och med kontonummer:
o
o
o
o
o
o
o

40,20%
18,00%
11,00%
10,60%
2,80%
9,60%
7,80%

Per Engvalls fond
Bondessons
Utbildningsfond 1
Socialdonationsfond 1
Socialdonationsfond 2
Socialdonationsfond 3
Birger Larssons fond

8257-8,93 312 032-1
8257-8,93 312 033-9
8257-8,93 312 030-5
8257-8,93 312 007-3
8257-8,93 312 017-2
8257-8,93 312 021-4
8257-8,93 312 023-0

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-10-19, §186-192, beslutat om avveckling och
permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om och, efter lång handläggningstid, beviljats avveckling av samtliga
stiftelser utom Social Donationsfond 3 som inte uppfyller kriterierna för
avveckling då utdelning har skett de senaste fem åren. Per Engvalls fond ska
permuteras och ska finnas kvar. För att kunna fortsätta med avvecklingsprocessen
behöver de placeringar som kommunen har för stiftelsernas räkning avyttras så att
bundet kapital frigörs för utdelning. Kommunstyrelsen är förvaltare och behöver
således besluta om avyttringen.
Aktuella placeringar finns i Swedbank Robur Fonders konto 32 743-7 ägt av
Vingåkers kommun. Fonderna är Kapitalinvest med marknadsvärde 2017-06-30,
461 138,66 kronor och Technology med marknadsvärde 2017-06-30, 244 195,01
kronor.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts.
Ks §
Likviden efter försäljningen ska fördelas enligt nedan:








40,20% till Per Engvalls fond, kontonr:
18,00% till Bondessons fond, kontonr:
11,00% till Utbildningsfond 1, kontonr:
10,60% till Socialdonationsfond 1, kontonr:
2,80% till Socialdonationsfond 2, kontonr:
9,60% till Socialdonationsfond 3, kontonr:
7,80% till Birger Larssons fond, kontonr:

8257-8,93 312 032-1
8257-8,93 312 033-9
8257-8,93 312 030-5
8257-8,93 312 007-3
8257-8,93 312 017-2
8257-8,93 312 021-4
8257-8,93 312 023-0

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-11
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-09-11

Till Kommunstyrelsen

Vår handläggare

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

Avyttring av placeringar, stiftelser
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar




Att för kommunens stiftelsers räkning sälja de placeringar som stiftelserna
har i Swedbank Robur Fonders konto 32 743-7 ägt av Vingåkers kommun.
Fonderna är Kapitalinvest med marknadsvärde 2017-06-30, 461 138,66 kr
och Technology med marknadsvärde 2017-06-30, 244 195,01 kr.
Likviden efter försäljningen ska sättas in enligt nedan fördelning per
stiftelse och med kontonummer:
o 40,20%
Per Engvalls fond
8257-8,93 312 032-1
o 18,00%
Bondessons
8257-8,93 312 033-9
o 11,00%
Utbildningsfond 1
8257-8,93 312 030-5
o 10,60%
Socialdonationsfond 1
8257-8,93 312 007-3
o 2,80%
Socialdonationsfond 2
8257-8,93 312 017-2
o 9,60%
Socialdonationsfond 3
8257-8,93 312 021-4
o 7,80%
Birger Larssons fond
8257-8,93 312 023-0

VK101S v1.0 060208, Tjut avyttring
placering stiftelser 170911

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-10-19, §186-192, beslutat om avveckling och
permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om och, efter lång handläggningstid, beviljats avveckling av samtliga
stiftelser utom Social Donationsfond 3 som inte uppfyller kriterierna för
avveckling då utdelning har skett de senaste fem åren. Per Engvalls fond ska
permuteras och ska finnas kvar. För att kunna fortsätta med avvecklingsprocessen
behöver de placeringar som kommunen har för stiftelsernas räkning avyttras så att

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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bundet kapital frigörs för utdelning. Kommunstyrelsen är förvaltare och behöver
således besluta om avyttringen.
Aktuella placeringar finns i Swedbank Robur Fonders konto 32 743-7 ägt av
Vingåkers kommun. Fonderna är Kapitalinvest med marknadsvärde 2017-06-30,
461 138,66 kronor och Technology med marknadsvärde 2017-06-30, 244 195,01
kronor.
Likviden efter försäljningen ska fördelas enligt nedan:
40,20% till Per Engvalls fond, kontonr:


18,00% till Bondessons fond, kontonr:
11,00% till Utbildningsfond 1, kontonr:


10,60% till Socialdonationsfond 1, kontonr:

2,80% till Socialdonationsfond 2, kontonr:
9,60% till Socialdonationsfond 3, kontonr:


7,80% till Birger Larssons fond, kontonr:

8257-8,93 312 032-1
8257-8,93 312 033-9
8257-8,93 312 030-5
8257-8,93 312 007-3
8257-8,93 312 017-2
8257-8,93 312 021-4
8257-8,93 312 023-0

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

171

Dnr 351/2017

049

Hyra för ny brandstation
Förslag till beslut






Kommunstyrelsen godkänner den utökade hyreskostnaden för den nya
brandstationen, för Vingåkers kommuns del beräknad till 126 000 kronor per
år. Den utökade hyreskostnaden hanteras i arbetet med kommunplan med
budget 2018 och flerårsplan 2019-2020.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Katrineholms kommun ger
Katrineholms Fastighets AB i uppdrag att påbörja byggnationen av den nya
brandstationen.
Kommunstyrelsen beslutar att besluten ovan gäller under förutsättning att
Katrineholms kommun fattar motsvarande beslut rörande sin andel i den
utökade hyreskostnaden för den nya brandstationen.

Beskrivning av ärendet

I april 2016 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun att uppdra åt
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att upphandla och bygga en ny brandstation,
inklusive mark och vägarbeten till en kostnad av 60 000 tkr. Den beräknade årliga
hyreskostnaden uppgick till 5 050 tkr, att jämföra med dagens hyreskostnad på
1 900 tkr per år. Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun fattade ett likalydande
beslut 160502, KS§75/2016.
KFAB rapporterar att kostnaden för den nya brandstationen blivit högre än
beräknat och den nya kostnaden är beräknad till sammanlagt 70 000 tkr. Det
medför en beräknad ny hyreskostnad på 5 650 tkr per år, det vill säga 600 tkr mer
per år än vad som angavs i kommunstyrelsens beslut från maj 2016.
Medlemskommunerna har diskuterat frågan vid ägarsamråd i september.
Fastställd finansieringsprincip för kommunbidrag till VSR innebär att Vingåkers
kommuns andel är 21% och Katrineholms kommuns andel är 79%. Fördelat
mellan de båda kommunerna Katrineholm och Vingåker, blir den utökade
hyreskostnaden för den nya brandstationen:
- Katrineholms kommun: 474 tkr per år (79%)
- Vingåkers kommun: 126 tkr per år (21%)

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16
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Forts.
Ks §
Med anledning av de ökade kostnaderna och de effekter detta får på hyran,
behöver kommunerna fatta beslut om ökade hyreskostnader för den nya
brandstationen.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-21
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

170921
Vår handläggare

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

Hyreskostnad ny brandstation
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar





Godkänna den utökade hyreskostnaden för den nya brandstationen, för
Vingåkers kommuns del beräknad till 126 000 kronor per år. Den utökade
hyreskostnaden hanteras i arbetet med kommunplan med budget 2018 och
flerårsplan 2019-2020.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Katrineholms kommun ger
Katrineholms Fastighets AB i uppdrag att påbörja byggnationen av den
nya brandstationen.
Besluten ovan gäller under förutsättning att Katrineholms kommun fattar
motsvarande beslut rörande sin andel i den utökade hyreskostnaden för
den nya brandstationen.

Sammanfattning

VK101S v1.0 060208, Tjut Hyra ny
brandstation VSR 170921

I april 2016 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun att uppdra åt
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att upphandla och bygga en ny brandstation,
inklusive mark och vägarbeten till en kostnad av 60 000 tkr. Den beräknade årliga
hyreskostnaden uppgick till 5 050 tkr, att jämföra med dagens hyreskostnad på
1 900 tkr per år. Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun fattade ett likalydande
beslut 160502, KS§75/2016.
KFAB rapporterar att kostnaden för den nya brandstationen blivit högre än
beräknat och den nya kostnaden är beräknad till sammanlagt 70 000 tkr. Det
medför en beräknad ny hyreskostnad på 5 650 tkr per år, det vill säga 600 tkr mer

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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per år än vad som angavs i kommunstyrelsens beslut från maj 2016.
Medlemskommunerna har diskuterat frågan vid ägarsamråd i september.
Fastställd finansieringsprincip för kommunbidrag till VSR innebär att Vingåkers
kommuns andel är 21% och Katrineholms kommuns andel är 79%. Fördelat
mellan de båda kommunerna Katrineholm och Vingåker, blir den utökade
hyreskostnaden för den nya brandstationen:
- Katrineholms kommun: 474 tkr per år (79%)
- Vingåkers kommun: 126 tkr per år (21%)
Med anledning av de ökade kostnaderna och de effekter detta får på hyran,
behöver kommunerna fatta beslut om ökade hyreskostnader för den nya
brandstationen.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till
den utökade hyreskostnaden på 126 tkr för Vingåkers kommuns del. Den utökade
hyreskostnaden ska hanteras i samband med höstens beslut om kommunplan med
budget för 2018 och flerårsplan 2019-2020.
Konsekvenser

För Vingåkers kommun medför detta att kommunbidraget till VSR ökar med 126
tkr, vilket motsvarar kommunens andel av den hyresökning som den nya
brandstationen medför.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef

Expediering:
Katrineholms kommun
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Ekonomienheten

85

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

173

Dnr 362/2017

042

Verksamhetsberättelse, delårsrapport januari-augusti
2017- Kommunstyrelsen
Arbetsutskottets beslut

Förslag till kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för perioden januariaugusti 2017 och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för
perioden januari till augusti 2017. I den redogörs för viktiga händelser,
kommunstyrelsens mål, ekonomi, kompetensförsörjning, intern kontroll och
framtid.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2017-09-20

Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse,
delårsrapport januari-augusti, 2017
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för perioden januari till augusti
2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Bilagor

Verksamhetsberättelse, tertial 2, januari-augusti 2017, för kommunstyrelsen
Månadsuppföljning januari-augusti
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

VK101S v1.0 060208, Tjut KS vb
Tertial 2 170831 (1)

Ralf Hedin
Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8-10 • 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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Delårsrapport 2017
Kommunstyrelsen
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1 Viktiga händelser
Kommunstyrelsen har en bred verksamhet. Ett urval av viktigare händelser är de följande:






























Införandet har påbörjats av kommunens nya ekonomisystem, Visma, med driftstart den 1
januari 2018.
Ny kodplan har tagits fram, gäller från och med 1 januari 2018.
Rekrytering av två ekonomer varav den ena är en tillfällig resurs under införandet av det
nya ekonomisystemet.
Framtagande av en ny resursfördelningsmodell pågår. Ska vara klar för att användas i
budgetprocessen för 2019.
Skatteverket har genomfört en revision av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och
preliminär skatt. Slutligt besked kommer under hösten.
Lönerevision har genförts i enlighet med givna direktiv
En rekryterngssamordnare har anställts
En medarbetarenkät har genomförts, ett positivt resultat betydligt bättre än genomsnittet
för kommuner
JÄMIX-mäting har genomförst för år 2016 och redovisats, resultatet har förbättrats mot
tidigare år
En satsning genomförs för att öka antalet extratjänster
Åtgärder och rutiner har införts för att minsa sjukfrånvaro
Ny webbplattform publicerad.
Ökad redundans i centrala nätverket genom ny core
Upphandling av ny teleoperatör
Ny ärendehandbok framtagen och beslutad
6 500 personer har besökt slottsparkens arrangemang under vår och sommar.
Område upplevelser har genomfört 10 egna arrangemang, varit delaktiga i genomförandet
av ytterligare 9 evenemang och bidragit med evenemangstöd till sammanlagt 16
evenemang under första halvåret.
2 500 barn och ungdomar har deltagit i årets Sommarskoj.
Turistbyrån har varit öppen alla vardagar under vecka 26 till 33.
Gamla godsmagasinet har rustats upp för att erbjuda Vingåkers skateförening en hemvist
Förarbetet med Tennisparken är genomfört och arbetet är ute på upphandling
Anställt en ny planarkitekt som började i augusti
Anställt en beställare/projektledare som börjar sin tjänst i september
Flera detaljplaner påbörjades, där syftet är ny bebyggelse
Alla tomter kommunen haft i Marmorbyn är sålda och börjar bebyggas
Flera nybyggnationer påbörjas i kommunen
Öppna möten för diskussioner om seniorboende i hela kommunen genomförs
Bredbandsutbyggnaden etapp 1 pågår och beräknas vara klar första halvåret 2018
En översyn görs av organisationen på samhällsbyggnad.
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2 Ekonomi
2.1 Ekonomisk utvärdering
Nettoavvikelse 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

Politik

-35

0

0

Resurs KS

919

0

0

Kommunledn.administration

362

-220

-20

Kommunikation

257

80

50

Ekonomi

-371

-270

-114

Personal

533

300

400

Bidrag och avgifter

110

-471

84

Samhällsbyggnad

915

870

0

-602

0

0

Teknisk verksamhet

616

240

60

Upplevelse

286

0

0

2 990

529

460

Verksamhet

Kost

Summa

Kommunstyrelsen redovisar totalt för perioden januari till och med augusti en positiv
budgetavvikesle på 2.990 tkr. Årsprognosen uppgår till +529 tkr jämfört med budget. I det
följande kommenteras större avvikelser.
Ekonomienheten redovisar efter årets första åtta månader en negativ budgetavvikelse på 371 tkr,
vilket främst förklaras av att kostnaderna för upphandlingar är för lågt budgeterade. Totalt finns
en negativ avvikelse för upphandling på 223 tkr. Till viss del vägs detta upp av lägre
personalkostnader än budgeterat med anledning av en partiell föräldraledighet. Prognosen för
helåret beräknas i nulägt medföra en negativ budgetavvikelse på 270 tkr för ekonomienheten
totalt. Från och med maj finns personalkostnader för en extra ekonomresurs på enheten som i
samband med årsbokslutet ska finansieras med tidigare öronmärkta medel (KS§26/2016).
Kostnaden per sista augusti uppgår till 279 tkr och bidrar till den negativa avvikelsen för
perioden.
Personalenheten visar ett positivt utfall om om ca 533 tkr. Utfallet beror till största delen av att
tre medarbetare har varit föräldralediga med varierande omfattning under perioden, vakanserna
har påverkat verksamheten, vissa utvecklingsarbeten har blivit försenade. Personalkostnader,
fackliga och kostnader för friskvård visar överskott. Prognosen för 2017 är ett överskott om
300 tkr.
Kostnaderna för utredningar har blivit högre än budgeterat på grund av kostnader i samband
med översyn av Viadidakt, tidigare fanns utredningsresurser på personalenheten,
personalenhetens överskott balanserar delar av underskottet för kommunledningsadministration
avseende utredningar.
Bidrag och avgifter redovisar för perioden en positiv avvikelse på 110 tkr jämfört med budget,
vilket främst beror på att kostnaderna för kollektivtrafik är något högt budgeterade och för
helåret förväntas detta medföra ett plus på cirka 500 tkr. Kostnaderna för kommunbidrag till
Viadidakt kommer att ge ett underskott på 1,1 mkr jämfört med budget. Anledningen till detta är
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dels att beräkningsunderlaget för fördelningen av kommunbidraget mellan Katrineholm och
Vingåker innehållit vissa felaktigheter och dels att det från och med 2017 kommer
statsbidragspengar till Vingåker som är direkt hänförbara till verksamhet som bedrivs av
Viadidakt. Det gäller 54 kronor per invånare avsseende Rätt till Komvux, vilket motsvarar cirka
490 tkr. Totalt uppgår årsprognosen för området Bidrag och avgifter till -471 tkr.
Område Samhällsbyggnad har för närvarande ett överskott på 616 tkr. Det beror främst på att
arbetet med översiktsplanen inte startat, att arbetet med detaljplan för Säfstaholms slott bara är i
startskedet, och vakanta tjänster. Prognosen är att området kommer att ha ett litet överskott vid
årets slut.
2.2

Investeringar

Ekonomi
Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har slutförts vid årsskiftet och planerad driftstart är 1
januari 2018. Projektets införande, implementering och utbildningsinsatser har pågått sen i våras
och intensifieras under hösten/vintern. Investeringskostnaden uppgår till ca 2,5 mkr. Tillkommer
kostnader för nödvändiga anpassningar i de olika försystemen, exempelvis lönesystemet.
Personal
Enheten har inte genomfört några investeringar under perioden.
Kommunikation
Digitalisering har gått till framtagande av webbplattformen och dess utformning
IT-investeringen har främst handlat om den nya lagringen och coren.
Upplevelse
Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av Gamla godsmagasinet, till inköp av
en ny scenvagn samt nya grusgångar runt Säfstaholms slott.
Samhällsbyggnad
KS investeringsplan antaget av KF 160309:







Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Påbörjat arbetet, asfaltsplan finns,
kommer genomföras under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor - ej genomfört 2017, kommer förhoppningsvis att
genomföra åtgärder i Marmorbyn tillsammans med Trafikverket under 2018
Trafikåtgärder Rätt fart i staden - varit ute på remiss till trafikverket, Beslut tas i
oktober därefter kommer åtgärderna att påbörjas
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning - Har använts för inköp av ny portabel
scen under 2017 och för sommarblommor,
Lekutrustning, träd i parker - Genomförs enligt planering 2017, har byggt en ny
lekpark vid kalkbrottsvillorna.
Dagvattendiken - Genomförs enligt planering 2017

Investeringar antogs av KF 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:


Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2017
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Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016, ansökan om
vattenverksamhet ska lämnas in under 2017 därefter kommer åtgärderna att genomföras
under 2018 och 2019
Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023
Omläggning VA Hansjögatan - Genomfört
Bygga ny ÅVC - Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling, siktar på byggstart höst
2018
Tennisparken -Upphandling pågår, beräknad byggstart höst 2017
Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu, kommer att projektera
hela området under 2018.
Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Diskuterar möjligheten att ha samma
ärendehanteringssystem för alla verksamheter. Ska utredas hösten 2017, beslut våren 2018

Vi fortsätter arbetet med att genomföra beslutade investeringar. Några av investeringarna
kommer vi inte att kunna genomföra förrän 2017, på grund av upphandlingar, utredningar och
projekteringar.

3 Kompetensförsörjning
3.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2017-01-01 - 2017-08-31 = 6,86
2016-01-01 - 2016-08-31 = 5,26
Totalt redovisas en sjukfrånvaro för kommunledningsförvalningen som helhet för perioden
januari-augusti på 6,86 procent, vilket är en högre siffra än motsvarande period föregående år.
Det är framförallt inom samhällsbyggnadsenhetens verksamheter som sjukfrånvaron ligger högt.
Till största delen beror det på några långtidssjukskrivningar och på en liten enhet slår det igenom
på helheten så det ser ut som medarbetarna har varit mycket sjukskrivna. .
Den sjukfrånvaro som föreligger följs upp noga för att se om det är något som kan göras i
förebyggande syfte, allt för att ha så bra, trygga och hälsosamma arbetsplatser som möjligt.
3.2

Rekryteringsläge

Ett antal rekryteringar har genomförts på förvaltningen, de flesta vakanser har tillsatts under
perioden. Det finns svårigheter att rekrytera specialister och då främst de med erfarenhet.

4 Intern kontroll
Ekonomi
I kommunstyrelsens internkontrollplan ansvarar ekonomienheten för att genom stickprov
kontrollera så att bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturor där det krävs för fullständig
verifikation. Någon specifik kontroll har inte ägt rum. Kontrollmomentet ses mer som ingående i
de arbetsuppgifter som dagligen hanteras med avseende på leverantörsreskontran.
Personal
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Internkontrolll har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.
Kommunikation
För att säkerställa system och en god IT-drift har IT-avdelningen flertalet interna kontroller vissa veckovis, andra med längre frekvens. Samtliga dokumeteras i eget system.
På kommunikationssida sker internkontroll på behörighet till kommunens webb. Detta har
reviderats i och med ny webbadministration.
Upplevelse
Befintliga interkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.
Samhällsbyggnad
KS internkontrollplan (omnämnd i KS nämndplan) innehåller flera kontrollmoment för
samhällsbyggnadsenheten:
Facklig representation:


Samverkan med de fackliga organisationerna.
Kontrollfrekvens - årligen.

Anställning och lönehantering:


Verka för att riskanalys och handlingsplan har upprättats för varje nämnd.
Kontrollfrekvens - årligen

Kostverksamheten:


Efterlevnad av livsmedelslagsstiftningen med två kontrollmoment
Kontrollfrekvens - årligen

Snöröjning:


För att undvika olyckor och säkerställa framkomligheten på våra vägar prioriteras röjning
och sandning.
Kontrollfrekvens - månadsvis genom att dokumentera status dagligen under vintern.

Larm:


Uppföljning av antalet larm på våra fastigheter
Kontrollfrekvens - månadsvis genom statistik från Securitas

Arbete med ovan internkontroll:
Internkontroll följs upp med ansvarig arbetsledare, livsmedelsansvarig och enhetschef.
Rutiner har diskuterats och följs upp.

5 Framtid
Utvecklingen hittills i år visar att Vingåker fortsätter att växa. Det är välkommet och visar vikten
av det arbete kommunen bedriver för att skapa förutsättningar tillväxt. Det gäller inte minst
förändringarna i den fysiska miljön: ny högstadieskola, nya avdelningar inom förskolan,
utveckling av verksamheten vid slottet, förändringarna av Tennisparken och ny
återvinningscentral.
Det gäller också det interna arbetet i kommunen, som syftar till att underlätta invånarnas

94

kontakter med kommunen och att fortlöpande höja kvaliteten i vårt sätt att arbeta.
En utmaning ligger i kompetensförsörjningen, dvs att säkerställa att kommunens verksamheter
har bemannade tjänster, med rätt kompetenser. Kommunstyrelsen inledde under året en stor
satsning för det med särskilt avsatta medel.
Sommarens händelser nationellt inom informationssäkerhetsområdet har satt ljuset på den ökade
sårbarheten samt behovet av en fungerande IT-infrastruktur. Här ingår också det arbete som
följer av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj nästa år.
Ekonomiskt står kommunen också inför utmaningar de kommande åren. Det pågående arbetet
med införande av en ny modell för resursfördelning och ett nytt ekonomisystem blir viktiga för
att ge oss förutsättningar att möta dessa utmaningar.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

174

Dnr 98/2017

009

Förslag till fortsatt arbete kring integrationsprojektet
Förslag till beslut




Kommunstyrelsen beslutar avveckla det pågående integrationsprojektet och
att de medel som finns kvar i projektbudgeten överförs till den nya
integrationsverksamheten för att bidra till en lånsiktig finansiering av denna.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med en
slutrapport gällande det avslutade integrationsprojektet.

Förslag till kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige upphäver beslut Kf § 128/2012, Plan för integration och
flyktingmottagning i Vingåkers kommun.
Kommunfullmäktige antar förslaget till plan för integration och
flyktingmottagande i Vingåkers kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunens handlingsprogram för flyktingmottagande är föråldrat på grund av
ny lagstiftning. Förslaget bygger på att nuvarande ansvarsfördelning bibehålls. De
viktigaste förändringarna mot nuvarande plan är:





Socialnämndens ansvar att samverka med övriga samhället och att
samordna insatser betonas.
Ett aktivare förhållningssätt, till exempel med insatser redan under
asyltiden.
Tydliggörande av att de statliga ersättningarna ska täcka även insatser för
asylsökande och ambitionen är att hela integrationsarbetet ska finansieras
av de statliga ersättningarna för ändamålet.
En förstärkt grundorganisation för integrationsarbetet.

I uppdraget till det av kommunstyrelsen beslutade integrationsprojektet ingår att
lämna förslag på hur integrationsarbetet ska organiseras. Förslaget bygger i
huvudsak på tankar och erfarenheter som framkommit under den hittillsvarande
projekttiden. Socialförvaltningen har varit på studiebesök i Valdemarsvik och
Sunne som är två kommuner som anses lyckas bra med sitt integrationsarbete.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

175

Forts.
Ks §
Förslaget är behandlat i styrgruppen för integrationsprojektet,
kommunledningsgruppen, socialförvaltningens ledningsgrupp och med
förvaltningsledningen för barn- och utbildningsförvaltningen har samtal förts.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-06
Plan för integrationsarbete
Organisering av och ansvar för integrationsarbetet i Vingåkers kommun
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-09-06
Vår handläggare

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

Förslag till
Plan för integration och flyktingmottagande i
Vingåkers kommun
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen




Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till plan för integration
och flyktingmottagande i Vingåkers kommun
Att föreslå kommunfullmäktige att upphäva plan för integration och
flyktingmottagning i Vingåkers kommun antaget av kommunfullmäktige
2012-11-12, § 128
Att kommunstyrelsen beslutar avveckla det pågående integrationsprojektet
och att de medel som finns kvar i projektbudgeten (ursprungligen 5,9
miljoner kr) överförs till den nya integrationsverksamheten för att bidra till
en långsiktig finansiering av denna.

VK101S v1.0 060208, 12.1
TJÄNSTEUTLÅTANDEflyktingplan20
17

Sammanfattning

Kommunens handlingsprogram för flyktingmottagande är föråldrat på grund av
ny lagstiftning. Förslaget bygger på att nuvarande ansvarsfördelning bibehålls. De
viktigaste förändringarna mot nuvarande plan är:
 Socialnämndens ansvar att samverka med övriga samhället och att
samordna insatser betonas.
 Ett aktivare förhållningssätt, till exempel med insatser redan under
asyltiden.
 Tydliggörande av att de statliga ersättningarna ska täcka även insatser för
asylsökande och ambitionen är att hela integrationsarbetet ska finansieras
av de statliga ersättningarna för ändamålet.

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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En förstärkt grundorganisation för integrationsarbetet.

Ärendets beredning

I uppdraget till det av kommunstyrelsen beslutade integrationsprojektet ingår att
lämna förslag på hur integrationsarbetet ska organiseras. Förslaget bygger i
huvudsak på tankar och erfarenheter som framkommit under den hittillsvarande
projekttiden. Socialförvaltningen har varit på studiebesök i Valdemarsvik och
Sunne som är två kommuner som anses lyckas bra med sitt integrationsarbete.
Förslaget är behandlat i styrgruppen för integrationsprojektet,
kommunledningsgruppen, socialförvaltningens ledningsgrupp och med
förvaltningsledningen för barn- och utbildningsförvaltningen har samtal förts.
Bakgrund

För närvarande styrs kommunens flyktingmottagande av ” Plan för integration
och flyktingmottagning i Vingåkers kommun” antaget av kommunfullmäktige
2012-11-12, § 128.
Detta är inaktuellt då kommunen numera inte kan välja att ta emot flyktingar eller
ej eller hur många som ska tas emot. Det kommunen kan välja är kvalité och
ambitionsnivå på mottagandet.
Vingåker har i jämförelse med många andra kommuner påverkats i mindre grad av
flyktinginströmningen 2015. Migrationsverkets förläggning på orten har varit i
princip av oförändrad storlek. Sedan nuvarande plan skrevs har mötesplatsens
ideella verksamhet vuxit markant och kommunen har alltmer kommit att satsa på
tidiga insatser redan för asylsökande för att på så sätt förkorta etableringstiden.
Den under en period relativt stora verksamheten i kommunen med
ensamkommande ungdomar kommer med nuvarande inströmning snabbt att
minska.
Förvaltningens ståndpunkt

Flyktingmottagandet är till sin natur snabbt växlande. Det är därför viktigt att
snabba beslut i kommunen kontinuerligt kan tas för att anpassa verksamheten till
skiftande behov. Kommunfullmäktige bör besluta om övergripande principer för
integrationsarbetet. Hur mottagandet organiseras och hur integrationsarbetet i
vardagen bedrivs bör beslutas av ansvarig nämnd/förvaltning.
Socialnämnden är den nämnd som direkt drabbas av misslyckad integration
genom högre kostnader. Socialnämnden har också upparbetade kontaktytor mot
arbetsförmedling och Migrationsverk samt Viadidakt som ansvarar för svensk
undervisning och samhällsinformation. Socialnämnden bör därför även
fortsättningsvis vara huvudansvarig för flyktingmottagande och integrationsarbete.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skola och fritidshem även
för asylsökande och nyanlända barn. Det finns ingen anledning att ändra på detta.
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3 (4)
Ekonomiska Konsekvenser

Ersättningar
Etableringsreformen och senare förändringar av ersättningsregler har inneburit en
försämring av kommunernas möjlighet att bedriva ett aktivt flyktingmottagande.
De ekonomiska konsekvenserna på sikt är svåra att förutse främst på grund av tre
stora osäkerhetsfaktorer:
 Antalet mottagna och åldersfördelning, utbildningsbakgrund etc. bland
dessa
 Hur många av de mottagna som ej är självförsörjande efter två år
 Hur många av de mottagna som bor kvar i kommunen efter två år
Det är dock nödvändigt att som planeringsunderlag ha någon form av budget.
Denna blir oundvikligen byggd på ett antal hypoteser.
I det nuvarande systemet får kommunen en grundersättning på 5 prisbasbelopp,
224 000/år.
Därutöver får kommunen ett schablonbelopp på:
126 400 kr/mottagen 0-65 år
79 100 kr/mottagen 65-w år
Schablonbeloppet portioneras ut under 2 år.
För att täcka initiala kostnader för försörjningsstöd innan etableringsersättningen
betalas ut erhåller kommunen 3000-7500kr/mottagen. Denna ersättning kan det i
det fortsatta bortses ifrån då den är avsedd för endast detta ändamål.
Grundersättningen och schablonen ska täcka:
Kommunens administration, t.ex. flyktingsamordnare, socialsekreterare etc.
SFI undervisning
Samhällsorientering
Försörjningsstöd under 3,5 år efter uppehållstillstånd.
Introduktionskostnader för barn i skola och barnomsorg

Bilagor

Förslag till plan för flyktingmottagande
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
Dag Wallströmer
Socialchef
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Plan för flyktingmottagande och integration i Vingåkers kommun
Integration
Det här dokumentet behandlar integration av personer med utländsk bakgrund i det svenska
samhället och mottagande av flyktingar i Vingåkers kommun. Integration är i sig en ömsesidig
process.
Övergripande policy
I Vingåker är alla välkomna. Vi ser nyanlända som en resurs i kommunens utveckling som
invånare och arbetskraft. Ett aktivt och kvalitativt mottagande förstärker invandringens positiva
effekter och motverkar de negativa. Genom tidiga insatser redan för de asylsökande arbetar vi
proaktivt och förkortar etableringsprocessen.
Mål
De övergripande målen för integration är allas delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Den
teoretiska och ideologiska bakgrunden är omfattande. En uppfattning som flertalet skriver under
på är att enlyckad integration innebär bland annat:




Etablering i form av självförsörjning
Aktivt deltagande i samhällslivet, föreningar, valdeltagande
Frånvaro av segregation

Kommunens ansvar
Kommunens formella ansvar skiftar över tid med förändrad lagstiftning. För asylsökande har
kommunen i normalfallet inget formellt ansvar utöver allmän förskola och skola för barn. För
personer med uppehållstillstånd har kommunen samma ansvar som för övriga kommuninvånare
samt ansvar för svenska för invandrare, samhällsinformation samt att ordna bostad åt dem som
av Migrationsverket anvisas till kommunen.
Övriga myndigheters ansvar
Migrationsverket har i princip fullt ansvar för de asylsökande. När en person får
uppehållstillstånd tillhör personen under två år etableringen då arbetsförmedlingen har ansvar för
att utforma en etableringsplan och ge insatser som komplement till svenskundervisning. Under
etableringstiden erhåller den nyanlända etableringsersättning som utbetalas av försäkringskassan.
Efter etableringstidens två år finns i princip ingen särbehandling av den nyanlände.
Ansvarsfördelning
I Vingåkers kommun är socialnämnden huvudansvarig och samordnande för integration och
flyktingmottagande. Övriga nämnder och styrelsen ansvarar för insatser som ligger inom deras
kompetensområde.
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Socialnämndens ansvarsområden




Försörjningsstöd och övriga biståndsinsatser enligt SoL och LSS
Mottagande av nyanlända inklusive stöd och information
Samordna insatser inom kommunen och mellan kommunen och andra myndigheter och
civilsamhället för såväl asylsökande som nyanlända.

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden


Förskola, skola, fritidshem gymnasieskola, elevvård

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden



Böcker, tidskrifter och annan information på biblioteket
Stötta föreningar

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden


Bostadsförsörjning i form av framtagande av nödvändiga planer

Kommunstyrelsens ansvarsområden





Näringslivskontakter
Bostadsförsörjning i form av direktiv till kommunens bostadsbolag
Generell kompetensutveckling av kommunens medarbetare i integrationsfrågor
Olika former av anställningsstöd

Viadidaktnämndens ansvarsområden




Svenska för invandrare
Samhällsinformation
Hantering av praktikplatser

Dimensionering av integrationsarbetet
För de delar av integrationsarbetet som ligger inom socialnämndens ansvarsområde :
Samordning/samverkan, stöd till asylsökande och stöd till nyanlända är bedömningen att det
krävs 3 tjänster. När finansiering inte kan ske på annat sätt får dessa finansieras genom
balanskonto för integration. För speciella satsningar kan förstärkning krävas t.ex. genom externa
eller interna projektmedel.
Ekonomi
Kommunens inställning är att flyktingmottagande är ett statligt ansvar och därmed ska bedrivas
inom ramen för de statliga ersättningar som är förknippade med mottagandet. Förutom viss
ersättning som utbetalas till barn- och utbildningsnämnden för asylsökande barn går alla
ersättningar in på balanskonton som socialnämnden ansvarar för. För varje nyanländ utgår en
schablonersättning som betalas ut i delar under två år men som ska täcka kostnader under 3,5 år.
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Kostnader som ska täckas är: kommunens administration, försörjningsstöd, svenska för
invandrare, samhällsinformation och initiala merkostnader för skolbarn. Det innebär att
intäkterna för en mottagen är störst de två första åren medan utgifterna i regel är störst år 3-4.
Det gör det nödvändigt att utjämna kostnaderna över tid med hjälp av balanskonto.
För att förenkla administrationen erhåller barn- och utbildningsnämnden från balanskontot i
samband med att ett nyanlänt barn tas emot 50 % av det årsbelopp som barn- och
utbildningsnämnden erhåller för asylsökande i motsvarande ålder.
Även de insatser kommunen gör för asylsökande finansieras med dessa statliga ersättningar då
övertygelsen är att insatserna på längre sikt sänker kostnaderna.
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Organisering av och ansvar för
integrationsarbetet i Vingåkers kommun
1

Bakgrund

Integrationsarbetet har de senaste åren såväl nationellt som lokalt varit i fokus.
Den nu gällande planen beslutades av kommunfullmäktige 2012 efter att
etableringsreformen genomförts. Sedan dess har mycket hänt, inte minst det
mycket stora antalet asylsökande 2015. Vingåkers kommun har under denna tid
också vänt sin befolkningstrend från minskade till stadig tillväxt.
Kommunen startade 2016 ett treårigt integrationsprojekt finansierat med det
tillfälliga statsbidraget. Syftet med projektet var att utveckla integrationsarbetet
och föreslå hur det långsiktigt ska bedrivas i kommunen. Det nu liggande förslaget
till plan bygger på det som utvecklats under projektet och de tankar som där
utmejslats. Efter att projektledaren slutat fick socialförvaltningen i uppdrag av
kommunchefen att sammanställa det nu liggande förslaget.
1.1

Nuvarande organisering

Barn- och utbildningsförvaltningen är ansvarig för asylsökande och nyanlända
barns förskola och skolgång. Socialnämnden är för övrigt ansvarig för
integrationsarbetet. Delar av detta har genom avtal köpts från Viadidakt.
Stöd till asylsökande ges framför allt av föreningslivet bland annat genom
”Mötesplatsen” som upprepade gånger fått projektmedel från länsstyrelsen.
Projektledaren för integrationsprojektet har varit anställd av kommunstyrelsen.

12.3 Organisering av och ansvar för
integrationsarbetet i Vingåkers
kommun (1)

1.2

Ekonomi

Kommunens inställning har varit att flyktingmottagande är ett i grunden statligt
uppdrag och ska ske inom de ekonomiska ramar som statsbidragen tillåter.
Ekonomin har under de senaste åren förändrats upprepade gånger genom beslut
av staten. Inte minst gäller det för mottagandet av ensamkommande. Nedan följer
en starkt förenklad redovisning av finansiering.
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1.2.1

Asylsökande

Förutom förskola och skolgång för barn har kommunen egentligen inget ansvar
för asylsökande. För asylsökande barn erhåller barn- och utbildningsnämnden
ersättning från Migrationsverket.
För förebyggande insatser enligt socialtjänstlagen för asylsökande barn har det
fram till 2017 funnits ett schablonbidrag som socialnämnden erhållit.
Asylsökande som är ensamkommande är fullt ut kommunens ansvar och där utgår
speciella ersättningar.
1.2.2

Nyanlända

För nyanlända med upphållstillstånd som antingen blir anvisade till kommunen
eller som själva bosätter sig i kommunen utgår schablonersättning till kommunen,
i Vingåker hanteras denna av socialnämnden. Ersättningen ska täcka kostnader
för:
 Sfi
 Försörjningsstöd under 3,5 år
 Handläggning, information och stöd
 Extra behov i skolan.
I Vingåker har Barn- och utbildningsnämnden för varje barn fått en del av
schablonbidraget som motsvarat halva det årsbelopp som barn- och
utbildningsnämnden får för asylsökande barn i samma ålder. För 2017 innebär det
att Barn- och utbildningsnämnden erhåller följande belopp för asylsökande från
Migrationsverket och halva detta belopp som engångsbelopp för barn som får
uppehållstillstånd i kommunen.
- 62 000 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen (2010:800),
- 50 700 kronor per år för en elev i förskoleklass,
- 99 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller
sameskola, och
- 113 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
När barnet är skrivet i kommunen ingår det i det generella statsbidragssystemet
och genererar då intäkter som alla andra invånare.

1
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1.3

Beskrivning av intressenters ansvar i integrationsarbetet

Frivilliga åtaganden som utförs idag är kursiverade inom parantes
Asyltiden
Etableringstiden Efter Etablering
Migrationsver Boende
Anvisning av
Inget ansvar
k
Uppehälle
bosättningskommu
Information
n
Asylutredning
ArbetsInget ansvar
Etableringsplan
Arbetsmarknadsinsats
förmedling
er
yrkesutbildningar
FörsäkringsInget ansvar
Utbetalning av
Barnbidrag
kassa
etableringsersättnin Bostadsbidrag
g
Föräldrapenning
Barnbidrag
Äldreförsörjningsstöd
Bostadsbidrag
Föräldrapenning
Äldreförsörjningsst
öd
Länsstyrelsen Samordning
Samordning,
Inget ansvar
Fördelningstal
Socialnämnd
Ev. vårdinsatser Glappersättning
Försörjningsstöd
Boende för
Vårdinsatser
Vårdinsatser
ensamkommand Kompletterande
Boende
e
försörjningsstöd
ensamkommande
Boende
ensamkommande
Barn- o
Allmän förskola, Förskola,
Förskola, grundskola,
Utbildgrundskola,
grundskola,
gymnasieskola,
ningsnämnd
gymnasieskola,
gymnasieskola,
särskola
särskola
särskola

2
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Asyltiden
Inget ansvar

Etableringstiden
SFI,
samhällsorientering
, (praktik),( projekt, )
(arbetsmarknadsinsats
er t.ex
motivationskurser,
åtgärdsanställningar
mm),
(Yrkeskompetensbedömning, )
Kommunal
vuxenutbildning,
Högre utbildning
så som
yrkeshögskola el
högskola
Yrkesutbildningar

Efter Etablering
(Praktik,)
vuxenutbildning, (projekt)
(arbetsmarknadsinsatser
t.ex motivationskurser,
åtgärdsanställningar
mm),
(Yrkeskompetensbedömni
ng), Kommunal
vuxenutbildning
Högre utbildning så
som yrkeshögskola el
högskola
Yrkesutbildningar

Personalkonto
r
Flyktingmottagning
( för
närvarande
socialnämnden)

Inget ansvar

(Åtgärdsanställningar)

Näringslivsenhet

(Praktikplatser/
Matchning)
(Kartlägga
arbetskraftsbehov)

Mötesplatsen

(Kontakt,
språkträning,
information om
samhället)
(Svenska cirklar)
Inget ansvar

(Åtgärdsanställningar
)
Skaffa bostad åt
anvisade
(Boskola)
Hjälp med
myndighetskontakt
Information,
blanketter,
bosättningslån
(Starta eget
utbildningar)
(Praktikplatser/
Matchning)
(Kartlägga
arbetskraftsbehov)
(Kontakt,
språkträning,
information om
samhället)
(Studiecirklar)
Bostadsförsörjning
Närvård

Närvård

Vuxenutbildni
ng och
kommunal
arbetsmarknad
s-enhet f.n.
Viadidakt

Studieförbund
Samhällsbyggnad
Vårdcentral

(Kartläggning av
erfarenhet/utbildni
ng)

Hälsosamtal,
närvård

3

(Information)

(Starta eget utbildningar)
(Praktikplatser/matchni
ng)
(Kartlägga
arbetskraftsbehov)

(Studiecirklar)
Bostadsförsörjning
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2

Erfarenheter från integrationsprojektet










3

Det har varit mycket stort intresse och engagemang i de
nätverksaktiviteter som anordnats.
Studieförbunden har involverats på ett betydligt utökat sätt. Inte minst har
de nivåindelade studiecirklarna i svenska haft positiv inverkan på hur fort
sfi-stuiderna avklaras.
Den ursprungliga tanken med ”integrationsenheten” som en gemensam
yta där de olika förvaltningarnas integrationsinsatser lokaliseras fungerade
aldrig i praktiken
Barn- och utbildningsnämnden hanterar sitt uppdrag fristående och
behovet av samverkan med övriga delar är begränsat. Med fungerande
information till familjerna finns ingen anledning att organisera barns
utbildning på annat sätt.
Mycket av det som skulle finansieras av projektet har fått annan tillfällig
extern finansiering varför ekonomin i projektet är mycket god.
Näringslivssamordnarens roll har blivit tydlig i integrationsarbetet och det
är viktigt att framgent slå vakt om denna funktion och kontakterna med
lokala företagare.

Förslag på ny organisation

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, och
gymnasieskola samt fritidshem för såväl asylsökande som nyanlända.
En integrationsenhet bildas under socialnämnden.

4
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Områdeschef
integration/
Integrationssamordnare

Asylverksamhet
asyl lots.

3.1

Etablering

Enhetschef

Etableringslots

Ung Integration

Flyktingmottagning

HVB och stödboende

Ansvarsområden

Integrationssamordnare
Ekonomiansvar för
IE
Personalansvar
LÖK
Samverkan med
länsstyrelse
Integrationsnätverket
Studieförbund
Samerkan med övriga
kommunala instanser
som näringsliv, skola,
viadidakt
Återsökningar av
medel
Projektansökningar

Asyllots

Etableringslots

Enhetschef UI

Samvekan och
stöd till
Mötesplatsen
Kartläggning av
utbildning och
yrkeserfarenhet
Föräldrautbildningar
Samhällsinformation
Samverkan
bibliotek
Språkcafé,
språkvän etc.
Erbjuda
aktivering

Bostäder åt
anvisade och UI

Ekonomansvar UI

Mottagande och
hjälp med
blanketter etc.
Samhällsinformation
Boskola

Personalansvar UI
Föreståndaransvar
UI
Återsökning
ersättningar UI

Lilla LÖK
Uppföljning och
statistik
Hemutrustningslån
Samverkan sfi
Samverkan
försörjningsstöd
och af

Information till
övriga
kommuninvånare

5
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Ung Integration är en verksamhet som sannolikt kommer att minska i omfattning
för att helt upphöra inom cirka 3 år.
3.2

Uppdrag

Uppdraget för integrationsenheten, och övriga verksamheters integrationsarbete,
bör vara att aktivt och kostnadseffektivt arbeta för en så snabb integration som
möjligt av nyanlända i Vingåkers kommun. Detta skall ske inom ramen för de
ersättningar som kommunen erhåller från Migrationsverket för ändamålet.
3.2.1

Policy

Som grund för arbetet föreslås följande policy:
Vingåker är alla välkomna. Vi ser nyanlända som en resurs i kommunens utveckling som
invånare och arbetskraft. Ett aktivt och kvalitativt mottagande förstärker invandringens
positiva effekter och motverkar de negativa. Genom tidiga insatser redan för de asylsökande
arbetar vi proaktivt och förkortar etableringsprocessen.
3.2.2

Mål

De övergripande målen för integration är allas delaktighet på lika villkor i
samhällslivet. Den teoretiska och ideologiska bakgrunden är omfattande. En
uppfattning som flertalet skriver under på är att enlyckad integration innebär
bland annat:



3.3

Etablering i form av självförsörjning
Aktivt deltagande i samhällslivet, föreningar, valdeltagande
Frånvaro av segregation
Finansiering

Behovet av insatser varierar starkt över tid. Vid ett större antal mottagna stiger
intäkterna initialt medan de ökade kostnaderna kommer efter 2-3 år. Det är därför
nödvändigt att fortsätta att hantera ekonomin med hjälp av balanskonto över
årsskiften.
Det ekonomiska utfallet beror bland annat på:






Antalet mottagna
Familjernas sammansättning
De mottagnas utbildning och yrkeserfarenhet
Arbetsmarknadens utveckling
Tillgång till bostäder och hyresnivåer
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Förändringar i de statliga ersättningarna

Den tänkta budgeten är därför gjord utifrån ett tänkt genomsnitt mellan olika år
och bygger på följande:






Ung Integration och dess ekonomi är helt separerad
Ett genomsnittligt mottagande på 50 personer per år varav 30 är vuxna
och 20 är barn.
Barnen är jämnt spridda i ålder.
Behovet av försörjningsstöd bygger på faktiskt utfall 2017.
Även asylverksamheten finansieras via schablonmedlen

Den sista punkten är en viktig förändring mot tidigare plan. Kommunen har inget
ansvar för asylsökande men det synsätt som arbetats fram på senare år är att
genom att sats på aktivering, information och svenskutbildning under asyltiden så
förkortas tiden fram till självförsörjning och det är därför lönsamt för kommunen
att göra detta.
Förvaltningen föreslår också att det överskott som finns i det pågående
integrationsprojektet används fullt ut för att finansiera integrationsenheten under
hela 2018 och halva 2019, exklusive kostnader för försörjningsstöd och ersättning
till barn- och utbildningsnämnden. På så sätt stärks balanskontot och hela
verksamheten blir ekonomiskt mer robust mot tillfälliga nedgångar.
Hur ökad befolkning i olika åldersgrupper påverkar utfallet i statsbidrags och
utjämningssystem är mycket svårgenomträngligt. I princip motsvarar effekten
olika åldersgruppers genomsnittliga kostnad. Ett barn i skolåldern genererar
därför ungefär vad en normal skolpeng belöper på. En 85 åring genererar ungefär
vad en genomsnittlig 85 åring kostar i form av äldreomsorg etc. I genomsnitt är en
vedertagen tumregel att en ny invånare 20-65 år genererar cirka 9 000 kr/år. De
pengar barn och unga genererar lämnas därhän då de enligt
resursfördelningsmodell bör tillfalla Barn- och utbildningsnämnden för att där
bekosta verksamhet.
I budgetbilagan finns en beräkning som utgår från detta och att 25 % av de
nyanlända i en årskull varje år lämnar kommunen. Denna beräkning visar att det
är svårt att bedriva ett bra integrationsarbete helt finansierat på
schablonersättningarna. Dock bör följande beaktas:



Möjligheten att även framledes finansiera delar med tillfälliga
projektmedel.
Att en framgångsrik satsning på tidiga insatser kan minska de två stora
kostnadsposterna för sfi och försörjningsstöd

7
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3.4

Att ett passivt mottagande medför en stor risk för ännu högre kostnader
för försörjningsstöd i framtiden
Budget

Som angetts tidigare är osäkerheten i siffrorna mycket stora. Inflödet är något
kommunen inte kan påverka i högre grad. Med nuvarande behållning på
balanskontot så innebär budgetexemplet ändå att medel bör finnas för arbetet
under de kommande 8 åren. Det är få verksamheter som har längre
framförhållning än så.
Budget integrationsenhet tkr
år 1
Intäkter
Grundersättning
224
Schablon 50
mottagna per år
6 320
lönebidrag fr UI
300
250
Glappersättning
2000
Integrationsprojektet
9094
Summa intäkter
Kostnader
1 800
sfi 60 elever
samtidigt
180
Samhällsorientering
950
Ersättning till BUN

Lokaler
Mötesplatsen
Löner 2 lotsar
Samordnare
Diverse
Glappersättning
Försörjningsstöd
Summa kostnader
Netto
Antal kvarboende
genomsnittligt
statsbidrag 40 tkr
genomsnittligt
statsbidr. vuxna 9 tkr
Netto inkl. effekt
statsbidr. vuxna

år 2

år 3

år 4

år 5

år 6

år 7

år 8

224

224

224

224

224

224

224

6 320
200
250
1 500
8494

6 320
100
250
0
6894

6 320
0
250
0
6794

6 320
0
250
0
6794

6 320
0
250
0
6794

6320

6 20

0
250
0
6794

0
250
0
6794

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

180
950

180
950

180
950

180
950

180
950

180
950

180
950

250

250

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

11081

11081

11081

11081

11081

11081

11081

11081

675

675

675

675

675

675

675

675

100

100

100

100

100

100

100

100

250

250

250

250

250

250

250

250

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

8 886

8 886

8 886

8 886

8 886

8 886

8 886

8 886

208

-391

-1991

-2091

-2091

-2091

-2091

-2091

25

63

101

139

177

215

253

291

1000

2520

4040

5560

7080

8600

10120

11640

135

340

545

750

955

1161

1366

1571

343

-51

-1446

-1341

-1136

-930

-725

-520

8
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Förändringar som föreslås mot nuvarande plan

Ett tydligare uttalat ansvar för samverkan och samordning. Det gäller med andra
förvaltningar, andra myndigheter, föreningar och näringsliv.
En uttalat hög ambition då det gäller tidiga insatser för asylsökande för att
förkorta etableringstiden.
En förstärkt grundorganisation med 3 personer/tjänster mot nuvarande
halvtidstjänst.

4

Ordlista

Asylsökande
Boskola

Ensamkommande
Etableringsperioden

Glappersättning
LÖK

Mötesplatsen

Nyanländ
PUT
Sfi
TUT
Ung Integration

Används här för personer som söker
uppehållstillstånd och asyl av flykting eller skyddskäl
En studiecirkelliknande insats som ofta bedrivs av
hyresgästföreningen i samverkan med t.ex.
fastighetsägare. Innehållet är både praktiskt och
kulturellt.
Barn under 18 år som kommer utan vårdnadshavare
till Sverige.
De första två åren efter att en person fått
uppehållstillstånd och då etableringsersättning utgår
till den enskilde från staten om personen följer sin
etableringsplan.
Försörjningsstöd som utbetalas i väntan på att
utbetalning av etableringsersättning ska komma
igång
Lokal överenskommelse. Samverkan
arbetsförmedling, kommun, migrationsverk,
länsstyrelse med flera för att hantera nyanlända
under etableringsperioden
Lokal och träffpunkt i Vingåker där Svenska kyrkan,
Röda korset och föreningen Vingåker växer
tillsammans bedriver verksamhet för asylsökande
och nyanlända
Person som erhållit uppehållstillstånd
Permanent uppehållstillstånd
Svenska för invandrare. Bedrivs på olika nivåer och
den beräknade normaltiden är 4 terminer. Omfattar
personer med uppehållstillstånd
Tillfälligt (tidsbegränsat) uppehållstillstånd
Kommunens egna boenden för ensamkommande

9
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Delårsrapport januari-augusti 2017 – Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige




Kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som i samband med
delårsrapporten prognostiserar negativa budetavvikelser vid årets slut, i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i november tydligt
redovisar vilka åtgärder som vidtas för att hantera underskotten, samt
effekterna av dessa.
Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för perioden januari-augusti
2016 fastställs och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Perioden januari till och med augusti har inneburit flertalet viktiga händelser.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och resultatmål har kommenterats i
delårsrapporten och följs upp mer utförligt i samband med årsredovisningen. I
nuläget kan konstateras att mycket arbete pågår. Kommunens ekonomiska läge
för 2017 ser i nuläget som helhet väsentligt sämre ut än vad som prognostiserades
i samband med tertial 1 för perioden januari-april 2017.
För perioden januari-augusti redovisar nämnderna och finansen totalt en negativ
budgetavvikelse på 7.041 tkr. Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade
budgetavvikelsen för nämnder och finansiell verksamhet beräknas medföra ett
underskott på 12.614 tkr jämfört med budget. Det budgeterade resultatet för 2017
uppgår till 14.925 tkr, vilket tillsammans med den negativa budgetavvikelsen ger
en prognos för årets resultat på 2.311 tkr. Detta motsvarar 0,44 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges resultatmål på 1
procent uppnås inte. I samband med årsbokslutet ska kostnader på motsvarande
4.224 tkr finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Räknas dessa kostnader bort
uppgår kommunens prognostiserade resultat vid årets slut till 6.535 tkr, vilket
motsvarar 1,23 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Negativa budgetavvikelser prognostiseras från samhällsbyggnadsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden samt den finansiella verksamheten.
Budgetavvikelserna för 2017 innebär konsekvenser för budget 2018 som måste
hanteras i närtid. Nämndernas uppdrag är att hålla verksamheten inom tilldelad
ram och om en negativ prognos förväntas är det nämndens uppgift att vidta
nödvändiga åtgärder för att minimera de befarade underskotten.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

177

Forts.
Ks §
Nuvarande årsprognos är 15,2 mkr sämre än vad som redovisades i samband med
tertialuppföljning för perioden januari-april och beror till största delen på
väsentligt högre pensionskostnader i den senaste pensionsskuldsberäkningen,
beslutade kostnader som ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel samt lägre
skatteintäkter. Tillkommer försämrade årsprognoser jämfört med tidigare för
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-19 och tillhörande bilagor
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till kommunstyrelsen

Datum

2017-09-19
Vår handläggare

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

Delårsrapport januari-augusti 2017, Vingåkers
kommun
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige att de nämnder som i samband med

delårsrapporten prognostiserar negativa budgetavvikelser vid årets slut, i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i november tydligt
redovisar vilka åtgärder som vidtas för att hantera underskotten samt
effekterna av dessa.

Föreslå kommunfullmäktige att delårsrapporten för perioden januariaugusti 2017 fastställs.
Sammanfattning

VK101S v1.0 060208, Tjut
delårsrapport 170831

Perioden januari till och med augusti har inneburit flertalet viktiga händelser.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och resultatmål har kommenterats i
delårsrapporten och följs upp mer utförligt i samband med årsredovisningen. I
nuläget kan konstateras att mycket arbete pågår. Kommunens ekonomiska läge
för 2017 ser i nuläget som helhet väsentligt sämre ut än vad som prognostiserades
i samband med tertial 1 för perioden januari-april 2017.
För perioden januari-augusti redovisar nämnderna och finansen totalt en negativ
budgetavvikelse på 7.041 tkr. Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade
budgetavvikelsen för nämnder och finansiell verksamhet beräknas medföra ett
underskott på 12.614 tkr jämfört med budget. Det budgeterade resultatet för 2017
uppgår till 14.925 tkr, vilket tillsammans med den negativa budgetavvikelsen ger
en prognos för årets resultat på 2.311 tkr. Detta motsvarar 0,42 procent av

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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skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges resultatmål på 1
procent uppnås inte. I samband med årsbokslutet ska kostnader på motsvarande
4.224 tkr finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Räknas dessa kostnader bort
uppgår kommunens prognostiserade resultat vid årets slut till 6.535 tkr, vilket
motsvarar 1,23 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Negativa budgetavvikelser prognostiseras från samhällsbyggnadsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden samt den finansiella verksamheten.
Budgetavvikelserna för 2017 innebär konsekvenser för budget 2018 som måste
hanteras i närtid. Nämndernas uppdrag är att hålla verksamheten inom tilldelad
ram och om en negativ prognos förväntas är det nämndens uppgift att vidta
nödvändiga åtgärder för att minimera de befarade underskotten.
Nuvarande årsprognos är 15,2 mkr sämre än vad som redovisades i samband med
tertialuppföljning för perioden januari-april och beror till största delen på
väsentligt högre pensionskostnader i den senaste pensionsskuldsberäkningen,
beslutade kostnader som ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel samt lägre
skatteintäkter. Tillkommer försämrade årsprognoser jämfört med tidigare för
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Ärendets beredning

Samtliga nämnder har lämnat sina verksamhetsberättelser för perioden januariaugusti 2017. Rapportering har skett i systemverktyget Stratsys och enligt den mall
som fastställts. Delårsrapporten har sammanställts av kommunledningsförvaltningen, i huvudsak av ekonomer och ekonomichef, se bilaga med
ansvarsfördelning för delårsrapportens olika rubriker. Information till de fackliga
organisationerna sker den 21 september. Revision är planerad den 5-6 oktober.
Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige den 30 oktober.
Bakgrund

Uppföljning av kommunens övergripande mål och resultatmål visar att mycket
arbete pågår för måluppfyllelsen. De flesta av de indikatorer som valts för att mäta
måluppfyllelsen är kopplade till mätningar som genomförs en gång per år varför
kommunen först i samband med årsredovisningen kan utvärdera och rapportera
måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå. I delårsrapporten kommenteras
dock samtliga mål.
I enlighet med kommunens styrmodell sker uppföljning av kommunens ekonomi
kommunövergripande vid tre tillfällen under året, i samband med
tertialuppföljning för perioden januari-april (tertial 1, T1), vid delårsrapporten för
perioden januari-augusti (tertial 2, T2) och vid årsredovisningen för helåret (tertial
3, T3).
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För perioden januari-augusti redovisar nämnderna totalt en negativ budgetavvikelse på 5.414 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ
budgetavvikelse på 9.870 tkr.
Den finansiella verksamheten lämnar efter åtta månader en negativ avvikelse på
1.627 tkr jämfört med budget och en årsprognos på -2.744 tkr jämfört med
budget, varav kostnader på 4.224 tkr ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel
i samband med fastställande av årsbokslutet. Detta innebär att finansens justerade
årsprognos exklusive kostnader som finansieras med öronmärkta medel uppgår till
+1.480 tkr jämfört med budget.

Nettoavvikelse 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

2 990

529

460

Kultur- och fritidsnämnden

-324

0

-25

Samhällsbyggnadsnämnden

-406

-550

-850

Barn- och utbildningsnämnden

-1 345

-5 100

-9 300

Socialnämnden

-6 329

-4 749

-2 384

Totalt nämnderna

-5 414

-9 870

-12 099

Finansen

-1 627

-2 744

14 704

Totalt kommunen

-7 041

-12 614

2 605

Verksamhet
Kommunstyrelsen

Kommunens resultat för perioden januari-augusti uppgår till 2.909 tkr.
Kommunens budgeterade resultat för 2017 uppgår till 14.925 tkr. Tillsammans
med den prognostiserade budgetavvikelsen för nämnderna och finansen på
-12.614 tkr vid årets slut medför detta i nuläget att kommunens prognos för årets
resultat beräknas till 2.311 tkr, vilket motsvarar 0,42% av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Om de kostnader på 4.224 tkr som ska finansieras med
tidigare öronmärkta medel exkluderas hamnar kommunens prognostiserade
resultat vid årets slut på 6.535 tkr, vilket motsvarar 1,23 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag.
Utfall 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

9 950

14 925

14 925

Budgetavvikelse, totalt

-7 041

-12 614

2 605

Periodens/Årets
resultat

2 909

2 311

17 530

Budgeterat resultat
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Förvaltningens ståndpunkt

Kommunen har ett försämrat ekonomiskt läge, vilket framgår av årsprognosen för
kommunens resultat som beräknas uppgå till +2.311 tkr (inklusive kostnader på
4.224 tkr som i samband med årsbokslutet ska finansieras ur tidigare öronmärkta
medel).
Negativa budgetavvikelser prognostiseras från samhällsbyggnadsnämnden (-550
tkr), barn- och utbildningsnämnden (-5,1 mkr) och socialnämnden (-4,7 mkr) samt
den finansiella verksamheten (-2,7 mkr).
Nuvarande årsprognos är 15,2 mkr sämre än vad som redovisades i samband med
tertialuppföljning för perioden januari-april och beror till största delen på
väsentligt högre pensionskostnader i den senaste pensionsskuldsberäkningen,
beslutade kostnader som ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel samt lägre
skatteintäkter. Tillkommer försämrade årsprognoser jämfört med tidigare för
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna kontinuerligt
arbetar med åtgärder för att minimera de befarade underskotten och löpande
under året rapporterar det ekonomiska läget till ekonomichefen och
kommunstyrelsen. I samband med Dialogdag 3 inför slutligt beslut om
kommunplan med budget för 2018-2020 föreslås att fokus ska vara på
kommunens aktuella ekonomiska läge och vad som görs för att nå en budget i
balans. Budgetavvikelserna för 2017 innebär konsekvenser för budget 2018 som
måste hanteras i närtid. Nämndernas uppdrag är att hålla verksamheten inom
tilldelad ram och om en negativ prognos förväntas är det nämndens uppgift att
vidta nödvändiga åtgärder för att minimera de befarade underskotten. Därför
föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som i samband med delårsrapporten
prognostiserar negativa budgetavvikelser vid årets slut i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde i november tydligt redovisar vilka åtgärder
som vidtas för att hantera underskotten samt effekterna av dessa.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att delårsrapporten för perioden januariaugusti 2017 fastställs.
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Konsekvenser

Den årsprognos som lämnas i samband med delårsrapporten innebär att
kommunens resultat vid årets slut beräknas uppgå till cirka 2,3 mkr, vilket är
sämre än budgeterat. Resultatet motsvarar 0,42 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag, varför kommunfullmäktiges mål inte kommer att uppnås.
De negativa prognoser som lämnas från några av nämnderna får konsekvenser
även för budget 2018 och framåt och behöver således hanteras i närtid.
Kommunfullmäktige har i juni 2017 beslutat om de ekonomiska ramarna för
2018-2020.
Bilagor
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Så var det då dags att titta i den berömda backspegeln, vad har hänt, gör vi det vi ska? Hur mår
våra nämnder och får vi ett bra utfall för våra skattekronor. För att kunna planera inför framtiden
behöver vi veta vad vi bär med oss i ryggsäcken.
De senaste åren har vi haft en positiv utveckling av ekonomin, vilket gett utrymme för satsningar
framåt. Det är därför glädjande att ta del av alla viktiga händelser som sker i kommunens
verksamheter. I punkt efter punkt kan vi läsa om vad vår verksamhet levererat.
Sysselsättningsgraden för personal med heltidsanställning har ökat med 40 medarbetare,
månadsanställda som jobbar deltid har minskat med 13 till antalet, det är helt i linje med vår
målsättning att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Trenden med stigande
sjukskrivningstal har vänt, och vi ser att sjukfrånvaron så sakteliga minskar.
Att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare att hålla i och hålla ut är en ständigt pågående
process. I vårt arbete med rekryteringar ser vi fortsatt framåt stora problem. Att säkerställa rätt
kompetens för kommunens uppdrag bland annat med att rekrytera pedagoger, specialister,
socialsekreterare, vissa chefer och sjuksköterskor. Det är en problematik vi delar med resten av
Sveriges kommuner och är inte ett unikum för oss i Vingåkers kommun.
Det vi också kan se är att de två stora nämnderna barn och utbildningsnämnden och
socialnämnden har svårigheter att hålla sin budget, det är en trend som vi måste bryta. Att
helårsprognosen ser ut som den gör beror delvis på den trenden och delvis på vissa delar i
finansen som vi inte hade kunskap och information om när budgeten för 2017 gjordes och att
resursen för demografin i princip är nyttjad fullt ut.
Vi är en kommun med växtvärk! Det är positivt, men det drar även med sig vissa ekonomiska
konsekvenser som vi behöver arbeta hårt och intensivt med framöver.

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordf (s)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys
Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år enligt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som
en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i
snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också
utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. Färre arbetsdagar jämfört med i fjol
försvagar tillväxten ett par tiondelar.
Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och
skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas
tillbaka och förväntas mot slutet av 2017 nå ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer ansträngt
arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. En starkare krona gör att
inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att
Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst.
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019
och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag
utvecklas dessa år därför svagare än normalt. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt
problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb
takt.
Även regeringen belyser att Sveriges tillväxt sker med en fortsatt stabil ökning av hushållens
konsumtion, investeringar och export. Särskilt stark är utvecklingen för investeringar i
bostadsbyggande. Sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20-64 år ligger fortsatt på den högsta
nivån sen 1992 och prognosen för nästa år har reviderats upp. Andelen personer som är
beroende av sjukförsäkring, sjukpension, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller
försörjningsstöd är den lägsta sedan början av 1990-talet och beräknas fortsätta sjunka. Den
offentliga sektorns sparande är fortsatt högt. Finansminister Magdalena Anderson meddelade i
augusti att regeringens prioriteringar inför höstbudgeten är klara och de förväntas innebära
satsningar på investeringar i framtiden, på skolan och klimatomställningen samt fler jobb och
ökad trygghet.
För Vingåkers kommun har de senaste årens ekonomiska utveckling varit positiv. Resultatet för
2016 uppgick till 27,9 mkr. De kommande åren innebär stora investeringsbehov och ett ökat
tryck på de kommunala verksamheterna kopplat till en ökad befolkning. Det budgeterade
resultatet för 2017 uppgår till 14,9 mkr. Kommunfullmäktige har i juni beslutat om ekonomiska
ramar för 2018-2020 och de budgeterade resultaten uppgår till 9,0 mkr för år 2018, till 2,5 mkr år
2019 och till -5,5 mkr år 2020. Slutligt beslut om kommunplan med budget för 2018 samt
flerårsplan för 2019-2020 fattas av kommunfullmäktige i november. Kommunen får enligt
balanskravet inte redovisa ett negativt resultat varför år 2020 kräver omprioriteringar i samband
med kommande beslut om kommunplan med budget. Under 2017 kommer kommunens
resursfördelningsmodell att revideras och justeras inför beslut om ekonomiska ramar till 2019.
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Viktiga händelser































Införandet har påbörjats av kommunens nya ekonomisystem, Visma, med driftstart den 1
januari 2018.
Ny kodplan har tagits fram, gäller från och med 1 januari 2018.
Framtagande av en ny resursfördelningsmodell pågår. Ska vara klar för att användas i
budgetprocessen för 2019.
Skatteverket har genomfört en revision av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och
preliminär skatt. Slutligt besked kommer under hösten.
Lönerevision har genförts i enlighet med givna direktiv
En medarbetarenkät har genomförts, ett positivt resultat betydligt bättre än genomsnittet
för kommuner
JÄMIX-mätning har genomförts för år 2016 och redovisats, resultatet har förbättrats mot
tidigare år
En satsning genomförs för att öka antalet extratjänster
Åtgärder och rutiner har införts för att minska sjukfrånvaro
Ny webbplattform publicerad.
Upphandling av ny teleoperatör
Ny ärendehandbok framtagen och beslutad
6 500 personer har besökt slottsparkens arrangemang under vår och sommar.
Område upplevelser har genomfört 10 egna arrangemang, varit delaktiga i genomförandet
av ytterligare 9 evenemang och bidragit med evenemangstöd till sammanlagt 16
evenemang under första halvåret.
2 500 barn och ungdomar har deltagit i årets Sommarskoj.
Turistbyrån har varit öppen alla vardagar under vecka 26 till 33.
Gamla godsmagasinet har rustats upp för att erbjuda Vingåkers skateförening en hemvist
Förarbetet med Tennisparken är genomfört och arbetet är ute på upphandling
Flera detaljplaner påbörjades, där syftet är ny bebyggelse
Alla tomter kommunen haft i Marmorbyn är sålda och börjar bebyggas
Flera nybyggnationer påbörjas i kommunen
Öppna möten för diskussioner om seniorboende i hela kommunen genomförs
Bredbandsutbyggnaden etapp 1 pågår och beräknas vara klar första halvåret 2018
Fritidsgården har haft öppet fyra dagar i veckan under åtta veckor i sommar med ca 700
besök under perioden.
Biblioteket har haft sommaröppet och bl.a. erbjudit aktiviteten ”sommarboken”
Flera välbesökta författarbesök har anordnats under våren
Badet har erbjudit märkestagning vid våra friluftsbad, haft badhuset stängt för reparation
och underhåll under sommaren.
En konstdatabas med kommunens konstsamling på drygt 1 000 konstverks har
upprättats.
Genomfört ett projekt gällande cisterner under sommaren som har blivit mycket lyckat
Inventeringen av de enskilda avloppen fortsätter,
5
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Stort intresse för att köpa villatomter i Marmorbyn, har börjat utreda nya områden i
Marmorbyn.
Projektering av ny förskola vid Sävstaskolans område
Under vårterminens slut byggdes paviljonger upp mittemot Slottsskolan F-6 där eleverna i
åk 7-9 började höstterminen.
Skolinspektionen godkände Österåkerbygdens friskola som huvudman för Österåkers
fritidshem
Ålands förskola har renoverats och bland annat så har golvmattor bytts ut i enlighet med
giftfri förskola
Sävstaskolan har fått A-huset totalrenoverat under sommaren.
Godkänd ansökan ur socialinvesteringsfond för att erbjuda åk F-6-elever frukost i skolan
Digitalisering – Inköp av nya bärbara datorer till HT -17
Pilotprojekt pågår på Sävstaskolan som handlar om lärares årsarbetstid
Musikprojekt- Kulturskola och förskola tillsammans med Dan Bornemark
Hälsofrämjande arbete har drivits som projekt på Slottsskolan 4-6 tillsammans med
elevhälsan
Mindre barngrupper inom förskola för att minska grupperna
12 st Förstelärare har haft förstelärarträffar och ämneskonferenser
Anpassningen av Ung Integration till minskad volym och kraftigt försämrade ekonomiska
villkor.
Socialnämnden har beviljats § 37 medel av länsstyrelsen för projekt Bo Klokt.
Den första brukaren med nattillsyn via webkamera.
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Kommunens styrmodell
Under 2015 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad styrmodell för Vingåkers kommun
vilken tydliggör målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika
beslutsnivåerna har. Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av
bilden beskriver de olika styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål
och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och uppföljning.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv och
ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Det finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun
innebär att kommunen säkerställer att den i ett kort och ett medellångt perspektiv inte behöver
vidta några drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt överskott är
en del av den goda ekonomiska hushållningen. Det handlar om att kommunen ska trygga
servicen till kommuninvånarna, skapa utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda
händelser och kunna stå emot omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens skattebetalare
7
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på ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn till kommande generationer.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs att
kommunen bland annat har en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap,
tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om
avvikelser gentemot målen.

Vision för Vingåkers kommun 2016
Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige
antog 19 oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt framtida
tillstånd för kommunen.

8
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Värdegrund
Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är
gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden är
den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna.
Värdegrunden består av följande ord:
Våga
Ansvar
Respekt
STOLT

Strategisk inriktning
Den strategiska inriktningen är den politiska majoritetetens plattform för perioden 2016-2019 och
den har fastställts av kommunfullmäktige i juni 2015. Efter valet den 14 september 2014
beslutade sig socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att gå samman och bilda
majoritet. Denna överenskommelse ligger till grund för den strategiska inriktningen som redogör
för vilka politiska prioriteringar som gäller samt den politiska inriktningen för mandatperioden.
Dokumentet utgår från perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi kopplat
till de kommunövergripande målen. I den strategiska inriktningen anges de politiska prioriteringar
som gäller för perioden 2016-2019 utifrån respektive perspektiv. Under hösten 2016 gjordens en
halvtidsavstämning av statusen för de olika punkterna i den strategiska inriktningen för att
säkerställa att arbete pågår. Ytterligare en avstämning har skett under våren 2017 och i den kan
konstateras att arbete pågår med samtliga områden.

Kommunens mål
Perspektiv – Medborgare
Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta
medborgarna respektfullt
Resultatmål

Kommentar

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med
kommunen och dess personal

På grund av hård arbetsbelastning och sjukdom har detta
arbetet varit tvunget att prioriteras ner. Ambitionen är att
komma igång med det påbörjade arbetet under Q1 2018

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska
förbättras.

Ny webbplattform har tagits fram, lanserad april 2017. Denna
innebär en förbättring med att inaktuell information städats
bort och all befintlig information är uppdaterad.

9
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Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt för alla
invånare förutsättningar för bra levnadsvillkor och en god folkhälsa
Resultatmål

Kommentar

Andelen elever med gymnasiebehörighet ska öka.

Vi har inte lyckats att nå målet om 100 % behöriga elever till
yrkesinriktat program på gymnasiet. 59,6 % avser enbart
slottsskolan 7-9. Statistik saknas än så länge för alla
folkbokförda elever i Vingåker och rapporteras i samband
med årsbokslut och verksamhetsberättelse.

Andelen studerande som klarar målen i gymnasial
vuxenutbildning ska öka.

Viadiakt ansvarar. Målet mäts endast för helåret.

Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska
för invandrare ska öka.

Viadiakt ansvarar. Målet mäts endast för helåret.

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.

Mäts för helåret.

Försörjningsmåttet ska minska för personer i arbetsför ålder.

Mättalet avser helår 2016. Med tanke på den mycket goda
arbetsmarknaden är utvecklingen oroande.

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare ska minska.

Mättalet avser juli 2017. Sjuktalet försämras i Vingåker vilket
är tvärt mot utvecklingen i riket.

Andelen befolkning som får försörjningsstöd ska minska.

Målnivån är satt för helår. Det vill säga andel av befolkningen
som någon gång under året fått försörjningsstöd. Under
pågående år kan resultat fås för en månad i taget det vill säga
andel av befolkningen som fått försörjningsstöd just den
månaden. För juli är de siffrorna
2015 3,39%, 2016 3,23 % och 2017 4,22 %. Svängningar
mellan enstaka månader kan vara slumpvisa men bilden är
entydig att utvecklingen går åt fel håll för närvarande.

Den öppna arbetslösheten ska minska.

Viadidakts ansvar. Målet mäts endast för helåret.

Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl
professionalism som bredd och integration.
Resultatmål

Kommentar

Antalet barn i föreningslivet ska öka.

Bedömningsgrunden kommer ändras från tidigare år och
kommer inte vara jämförbar med tidigare år.

10
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Perspektiv - Hållbarhet
I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.
Resultatmål

Kommentar

Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända ska
öka.

Vi har genomfört ny upphandling av leasingfordonen. Vi
kommer att leasa elbilar som både personbilar och
arbetsfordon. Vi kommer dessutom att leasa mindre
personbilar istället för de relativt stora Skoda Octavia som vi
använder idag. Vi räknar med att målet på 75 % uppfylls
under leasingperioden.

Hanteringen och återvinningen av hushållsavfall ska öka.

Vi har nu kört 1,5 år med den gröna påsen. Senaste
plockanalysen visar att vi blir bättre och bättre. Vi har ökat
andelen som hamnar i gröna påsen hela tiden.
Vi arbetar även hårt med att uppfylla åtgärderna i
avfallsplanen.

Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala
inköp av livsmedel.

Vi har nått upp till 31 % när det gäller ekologiska råvaror och
nu behöver vi nog satsa pengar för att komma längre. Målet
för 2017 är dock uppfyllt.

Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka av
kommunens totala inköp av livsmedel.

Vi har nått målet för 2017, men nu börjar det bli svårt att
komma längre. Vi måste hitta fler närproducenter som kan
leverera till oss.

Kommuninvånarnas tillgång till bredband (fiber) ska öka.

Utbyggnationen går bra och tanken är att vi ska nå målet där
100 % har möjlighet till anslutning, under 2018.

11
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Vingåkers kommun ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva
och säkra kommunikationer.
Resultatmål

Kommentar

Besöksnäringen ska fördubblas på 10 år.

Ingen HUI undersökning genomförd 2016. Relevanta data
går ej att ta fram pga nya sekretessregler hos SCB. Den
nuvarande målbilden för hela Sörmland och de enskilda
kommunerna bör revideras till en mer realistisk målbild.
Genom SKLs försorg ser man på nationell nivå över
möjligheterna att förbättra besöksstatistiken och utarbeta nya
indikatorer. Statistiken över dagbesökare till Vinåker har
tidigare inte redovisats tex.

Nystartade företag per 1000 invånare ska öka.

Hittills har 24 företag startats under 2017 jämfört med totalt
38 för hela 2016. Utfall har ökat från 4,2% år 2016 till 5,1 %
2017. Rikssnittet är nu 5,4. Vår målnivå bör justeras för
kommande år.

Vingåker kommuns index i Sveriges Näringslivs ranking ska
öka.

Vingåkers kommun når återigen resultatet 3,2 vilket är den
samma från förra året. På nationell nivå har Sverige 3,36 i
betyg (marginell förändring 3,34 året innan).
Rankingen för året släpps 26 september.
Åtgärder för förbättrat företagsklimat vilket inkluderar fem
prioriterade åtgärder:
företagsbesök hos företag med 1-9 anställda, förhållningssätt,
förbättrad företagsservice, lokal upphandling. Initiativet En
väg in startade 14 september där företagarevar 14 dag har
möjligheten att träffa flera handläggare under ett och samma
möte.

Kommunikationen mellan företag och kommunen som
myndighet ska underlättas.

Utfall saknas.

12
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Perspektiv - Medarbetare
Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda, effektiva och stolta
medarbetare och ledare.
Resultatmål

Kommentar

Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv
arbetsgivare.

Vingåker hade ett totalindex på 84 i senaste HMEundersökningen, snittet bland kommuner låg på 81 således 3
indexenheter bättre än genomsnittet. Målet är uppfyllt.

Sjukfrånvaron ska minska.

Sjukfrånvaron har minskat från 8,7 % till 8,1 %, största
minskningen har skett inom barn och
utbildnignsförvaltningen, inom socialförvaltningen har
sjukfrånvaron ökat.

Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad ska öka.

Samtliga medarbetare inom socialförvaltningen har fått
möjlighet att önska sin sysselsättningsgrad. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 93,18 %
av heltid, det är en önking med knappt en procentenhet från
föregånde år. Målet är uppfyllt.

Antalet årsarbeten som utförs av timavlönade ska minska.

Antalet årsarbetare som utförs av timavlönade har miskat
med 1 årsarbetare, från 71 till 62 till antalet. Det motsvarar en
minsking på 9 årsarbetare under de två första tertialen, om
trenden håller i sig bör målet vara uppfyllt på helårsbasis.

Antalet delade turer ska minska.

Mäts årligen 30 juni.

Mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka.

Resultatet av JÄMIX visar på ett index för kommunen på 91
vilket är en ökning med 6 indexengheter. Medianvärdet för
kommuner låg på 104, således 13 indexenheter sämre än
medianvärdet, ett år tidigare var kommunens index 20
enhetelr sämre än medianvärdet. Målet är inte uppnått men
resutatet visar att arbetet förbättrats markant.

Perspektiv - Ekonomi
Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.
Resultatmål

Kommentar

Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Det prognostiserade resultatet uppgår till 2.311 tkr och
motsvarar 0,42 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Kommunfullmäktiges mål kommer inte att
uppnås.

Investeringar ska till 100% finansieras med egna medel.

Ingen nyupplåning har gjorts för att finansiera de
investeringar som genomförts. Kommunens likviditet är god.
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Ekonomi
Ekonomisk analys
Delårsresultat och prognos
För perioden januari till och med augusti 2017 redovisar nämnderna och finansen totalt en
negativ budgetavvikelse på 7.041 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
9.950 tkr vilket medför att periodens resultat uppgår till 2.909 tkr.

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och finansiell

verksamhet beräknas medföra ett underskott på 12.614 tkr jämfört med budget. Det budgeterade
resultatet för 2017 uppgår till 14.925 tkr, vilket tillsammans med den negativa budgetavvikelsen
ger en prognos för årets resultat på 2.311 tkr. Detta motsvarar 0,42 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Den kraftiga försämringen jämfört med den prognos som redovisades i
samband med första tertialet då årets resultat prognostiserades till 17.531 tkr har flera
förklaringar. Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar i nuläget
sämre förväntat utfall vid årets slut (hänsyn tagen till att 5,0 mkr tilldelats barn- och
utbildningsnämnden). Vidare har finansens prognos markant justerats ned på grund av ökade
kostnader för pensioner, kostnader som ska finansieras ur öronmärkta medel samt nyttjande av
den demografiska reserven. Detta beskrivs mer utförligt nedan under rubriken ekonomisk
utvärdering.

Budgeterat resultat
Budgetavvikelse, total
Periodens/Årets resultat

2017-08-31, tkr

Prognos 2017-12-31, tkr

Prognos 2017-12-31 (enl
Tertial 1), tkr

9 950

14 925

14 925

-7 041

-12 614

2 605

2 909

2 311

17 530
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Av diagrammet nedan framgår de senaste årens resultatutveckling samt vilken prognos för
kommunens resultat 2017 som förväntas. Resultaten har varit positiva, vilket har medfört att
kommunens eget kapital har förstärkts med motsvarande belopp. Toppnoteringen år 2016 beror
på den statliga engångsersättningen för flyktingsituationen som betalades ut i slutet av 2015 och
som intäktsförts och påverkat resultatet positivt under 2016.

Låneskuld
Vingåkers kommun har inte någon låneskuld. I nuläget har kommunen en god likviditet. De
kommunala bolagens låneskuld tryggas genom kommunal borgen.
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Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det
vill säga de har inte finansierats med lån. Soliditeten uttrycker kommunens finansiella styrka på
lång sikt. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas förändring.
Kommunens soliditet per 31 augusti uppgår till 49 procent, en marginell försämring jämfört med
de senast föregående åren. Vid samma tidpunkt år 2016 uppgick den till 52 procent. Enligt nu
gällande redovisningsprinciper beräknas soliditetsmåttet exklusive den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelser. Räknas även ansvarsförbindelsen in blir
kommunens soliditet negativ, -7 procent som dock är en förbättring jämfört med föregående år
då den uppgick till -13 procent. I takt med att fler personer går i pension sjunker ansvarsförbindelsen. Om det förslag till förändrad redovisningslagstiftning för kommuner som
presenterats fastställs, medför det att ansvarsförbindelsen framöver istället ska redovisas som en
skuld i balansräkningen. Detta påverkar soliditetsmåttet negativt.

Likviditet
Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Kommunen behöver likvida medel
för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar samt för att ge viss säkerhet vid
oväntade händelser. Kommunens likvida medel vid utgången av augusti uppgick till 113,6 mkr.
Som nämndes ovan har kommunen en god likviditet. De senaste årens positiva resultat, hittills
låga investeringsnivåer samt den statliga engångsersättningen för flyktingsituationen i december
2015 har bidragit till den goda likviditeten.
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Kommungemensamma poster
Inom den finansiella verksamheten redovisas sådant som är kommungemensamma intäkter och
kostnader. Det gäller bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader och kostnader för försäkringar och eventuella räntor.
Skatter och statsbidrag
Kommunens preliminära medel för 2017 från kommunalskatt förväntas på årsbasis enligt SKLs
augustiprognos medföra 3.866 tkr i högre intäkter än budgeterat. Justeringen av slutavräkning av
kommunalskattemedel för 2016 förväntas i nuläget innebära en intäkt på 740 tkr medan den
preliminära slutavräkningen för kommunalskatt för 2017 förväntas innebära en kostnad på
3.538 tkr. Fastighetsavgiften prognostiseras ge ett positivt utfall med 386 tkr högre än budgeterat.
De generella statsbidragen genom inkomstutjämning, kostnadsutjämning och regleringsbidrag
förväntas totalt medföra ett bättre utfall än budgeterat med 2.200 tkr. Det tillfälliga statsbidraget
för flyktingmottagande innebär att kommunen erhåller 18.560 tkr, vilket är 537 tkr högre än
budgeterat. När det gäller LSS-utjämningen som i tabellen nedan redovisas på kostnadssidan
erhåller kommunen för 2017 ett bidrag på 1.752 tkr, vilket är 64 tkr bättre än budgeterat. Totalt
innebär samtliga dessa poster att årsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag innebär
en positiv avvikelse jämfört med budget på 4.255 tkr.
Kommunalskatt och generella statsbidrag, prognos
2017
Intäkter, tkr

Utfall, tkr*

Kommunalskatt, preliminära medel

Budget, tkr

Avvikelse, tkr

380 096

376 230

3 866

16 291

15 905

386

Inkomstutjämning

124 967

122 352

2 615

Kostnadsutjämning

10 061

10 307

-246

0

0

0

Regleringsbidrag

-89

80

-169

Slutavräkning kommunalskatt, justering 2016

740

0

740

Slutavräkning kommunalskatt 2017

-3 538

0

-3 538

Flyktingmedel

18 560

18 023

537

547 088

542 897

4 191

0

0

0

LSS-utjämning (intäkt 2017)

-1 752

-1 688

64

Summa kostnader, tkr

-1 752

-1 688

64

548 840

544 585

4 255

Kommunal fastighetsavgift

Strukturbidrag

Summa intäkter, tkr
Kostnader, tkr
Regleringsavgift

Totalt
*Uppgifter hämtade från SKLs cirkulär 17:42
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Pensioner
Den 1 maj 2016 bytte kommunen pensionsadministratör från KPA till Skandia, efter genomförd
upphandling. Skandia levererade sin första pensionsskuldsberäkning till kommunen i samband
med årsbokslutet för 2016. Inför delårsrapporten har kommunen erhållit en uppdaterad prognos
som medför att kommunen behöver ta höjd för högre pensionskostnader framöver. För 2017
medför detta att pensionskostnaderna beräknas överskrida budgeterat med 5,9 mkr totalt, varav
uppbokning av pensionsskulden för aktiva förtroendevalda står för merparten. Det har efter
avstämning med Skandia visat sig att de alltid räknar in pensionsskulden till de aktiva
förtroendevalda i sina prognoser, vilket den förra pensionsadministratören inte gjorde.
Kommunen har således tidigare haft en för låg pensionsskuld uppbokad i balansräkningen. Från
och med delårsrapporten har detta korrigerats. Följande tabell visar kommunens prognos för
2017 avseende de samlade pensionsförpliktelserna. Totalt uppgår dessa till 222,2 mkr.

Pensionsåtaganden, inkl löneskatt, tkr

2017, prel

Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser

2016
11 021

7 477

211 159

213 230

0

0

Totala förpliktelser, tkr

222 180

220 707

Återlåning i verksamheten, tkr

222 180

220 707

Ansvarsförbindelser
Finansiella placeringar

Större delen av pensionsåtagandet avser den så kallade ansvarsförbindelsen som är en verklig
skuld, men som än så länge redovisas utanför balansräkningen i enlighet med blandmodellen.
Förslaget till ny redovisningslag för kommuner innebär att denna post framöver kommer att
redovisas inom balansräkningen som en skuld, vilket påverkar kommunens eget kapital och
soliditet negativt. Vid årsskiftet förväntas ansvarsförbindelsen uppgå till 211,2 mkr, vilket är en
minskning sen föregående år.
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Pensionskostnader, tkr

2017, prel

Årets utbetalda pensioner

2016
9 887

10 499

185

38

2 365

1 822

11 717

9 700

Särskild löneskatt

6 236

5 131

Förändring avsättning till pensioner

2 705

-736

33 095

26 454

Ränta på pensionsmedel
Försäkring pensionsskuld
Avgiftsbestämd ålderspension

Summa pensionskostnad, tkr

Resultatmässigt beräknas kommunens kostnader för pensioner uppgå till 33,1 mkr vid årets slut,
vilket är en ökning med 6,6 mkr jämfört med föregående år. Merparten av ökningen beror på att
kommunen från och med delårsrapporten har med de aktiva förtroendevalda i
pensionsskuldsberäkningarna, vilket nämnts ovan. Prognosen för kommunens pensionskostnader
grundar sig på att de anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Möjlighet finns att gå före 65
år eller att arbeta kvar som längst till 67 år. Hur de anställda väljer att göra påverkar kommunens
kostnad.
Ekonomiska framtidsutsikter
I juni fastställde kommunfullmäktige nämndernas ekonomiska ramar för perioden 2018-2020. De
budgeterade resultaten uppgår i nuläget till 9.013 tkr år 2018, 2.478 tkr år 2019 och -5.489 tkr år
2020. Slutligt beslut om kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020 tas av
fullmäktige i november.
I delårsrapporten prognostiseras ett kraftigt försämrat resultat för kommunen år 2017 jämfört
med prognosen som redovisades i samband med första tertialet. De stora nämnderna redovisar
underskott och har även påtalat utökade ekonomiska behov inför 2018. På dialogdag 3, där
ledande politiker och tjänstemän möts som en del i budgetprocessen, kommer det aktuella
ekonomiska läget i kommunen och nämnderna specifikt att diskuteras.
Regeringen presenterade den 20 september sin höstbudget och den indikerar mer pengar till
kommunerna. Hur mycket det ger Vingåkers kommun är i nuläget inte känt. Nästa
skatteunderlagsprognos kommer den 5 oktober då SKL presenterar Ekonomirapporten.
I kommunkoncernen pågår flertalet större investeringsprojekt, bland annat nybyggnation av
Slottsskolan, Tennisparken och byggnation av ny förskola. Kommunens likviditet är god och i
nuläget planeras inte för upptagande av några nya lån. Kommunfullmäktige har däremot beviljat
Vingåkers Kommunfastigheter AB utökad kommunal borgen för upptagande av nya lån i
samband med Slottsskoleprojektet, investeringar i Säfstaholms slott och ny förskola.
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Ekonomisk utvärdering
Nettoavvikelse 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

2 990

529

460

Kultur- och fritidsnämnden

-324

0

-25

Samhällsbyggnadsnämnden

-406

-550

-850

Barn- och utbildningsnämnden

-1 345

-5 100

-9 300

Socialnämnden

-6 329

-4 749

-2 384

Totalt nämnderna

-5 414

-9 870

-12 099

Finansen

-1 627

-2 744

14 704

Totalt kommunen

-7 041

-12 614

2 605

Verksamhet
Kommunstyrelsen

Av tabellen ovan framgår att nämnderna totalt för perioden januari till och med augusti redovisar
en negativ budgetavvikelse på 5.414 tkr och den finansiella verksamheten redovisar en negativ
avvikelse mot budget på 1.627 tkr. Totalt redovisas en negativ budgetavvikelse på 7.041 tkr för
perioden.
Prognosen för helåret innebär att nämnderna förväntas redovisa en negativ budgetavvikelse på
9.870 tkr och finansen en negativ budgetavvikelse på 2.744 tkr. Totalt prognosticeras en negativ
budgetavvikelse på 12.614 tkr. Nedan kommenteras större avvikelser och prognoser för
kommunstyrelsen, nämnder och finansiell verksamhet.
Kommunstyrelsen redovisar totalt för perioden januari till och med augusti en positiv
budgetavvikelse på 2.990 tkr. Årsprognosen uppgår till +529 tkr jämfört med budget. I det
följande kommenteras större avvikelser.
Ekonomienheten redovisar efter årets första åtta månader en negativ budgetavvikelse på 371 tkr,
vilket främst förklaras av att kostnaderna för upphandlingar är för lågt budgeterade. Totalt finns
en negativ avvikelse för upphandling på 223 tkr. Till viss del vägs detta upp av lägre
personalkostnader än budgeterat med anledning av en partiell föräldraledighet. Prognosen för
helåret beräknas i nuläget medföra en negativ budgetavvikelse på 270 tkr för ekonomienheten
totalt. Från och med maj finns personalkostnader för en extra ekonomresurs på enheten som i
samband med årsbokslutet ska finansieras med tidigare öronmärkta medel (KS§26/2016).
Kostnaden per sista augusti uppgår till 279 tkr och bidrar till den negativa avvikelsen för
perioden.
Personalenheten visar ett positivt utfall på 533 tkr. Utfallet beror till största delen av att tre
medarbetare har varit föräldralediga med varierande omfattning under perioden, vakanserna har
påverkat verksamheten genom att vissa utvecklingsarbeten har blivit försenade.
Personalkostnader, fackliga kostnader och kostnader för friskvård visar överskott. Prognosen för
2017 är ett budgetöverskott på 300 tkr.
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Kostnaderna för utredningar inom den centrala kommunledningsadministrationen har blivit
högre än budgeterat på grund av kostnader i samband med översyn av Viadidakt.
Personalenhetens överskott balanserar delar av underskottet för kommunledningsadministration
avseende utredningar.
Bidrag och avgifter redovisar för perioden en positiv avvikelse på 110 tkr jämfört med budget,
vilket främst beror på att kostnaderna för kollektivtrafik är något för högt budgeterade och för
helåret förväntas detta medföra ett plus på cirka 500 tkr. Kostnaderna för kommunbidrag till
Viadidakt kommer att ge ett underskott på 1,1 mkr jämfört med budget. Anledningen till detta är
dels att beräkningsunderlaget som Katrineholms kommun använder för fördelningen av
kommunbidraget mellan Katrineholm och Vingåker innehållit vissa felaktigheter och dels att det
från och med 2017 kommer statsbidragspengar till Vingåker som är direkt hänförbara till
verksamhet som bedrivs av Viadidakt. Det gäller 54 kronor per invånare avseende Rätt till
Komvux, vilket motsvarar cirka 490 tkr. Totalt uppgår årsprognosen för området Bidrag och
avgifter till -471 tkr.
Område samhällsbyggnad har för närvarande ett budgetöverskott på 616 tkr. Det beror främst på
att arbetet med översiktsplanen inte startat, att arbetet med detaljplan för Säfstaholms slott bara
är i startskedet samt vakanta tjänster. Prognosen är att området kommer att ha ett litet överskott
vid årets slut.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett negativt utfall på 324 tkr, vilket beror på
effekten av en periodisering på 12 månader. På turism/fritid är det sommarlovsaktiviteterna som
av förklarliga skäl genomförs under sommaren, likaså genomförs de flesta kulturevenemang
under våren och sommarhalvåret. Större delen av föreningsbidraget betalas även det ut under det
första halvåret. Årsprognosen innebär +/- 0.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för närvarande ett negativ avvikelse jämfört med budget
på 406 tkr och en årsprognos på -550 tkr jämfört med budget. Bygg och planverksamheten har haft
bra intäkter under årets åtta första månader främst beroende på ett antal stora bygglov.
Områdesplanering förväntas ge ett minusresultat på cirka 100 tkr vid årets slut. Bostadsanpassning
förväntas se likadant ut kostnadsmässigt fortsättningsvis och kommer då ha ett underskott på
cirka 700 tkr vid årets slut. Kommunen har svårt att påverka kostnaderna då det beror på vilka
ansökningar som kommer in. Miljösidan följer budget just nu, men här beräknas ett plusresultat på
100 tkr vid årets slut. Förväntade intäkter uppnås och det ligger bättre till mot budget på
kostnadssidan.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt en negativ avvikelse på1.345 tkr för perioden.
Gymnasiet pekade i början av året mot ett bättre utfall (+1,9 mkr), vilket gjorde att behovet för
2017 var 9,3 mkr. Kommunstyrelsen beviljade nämnden i juni ett tillskott på 5 mkr ur den
demografiska reserven. Prognosen pekar i nuläget mot ett underskott på - 5,1 mkr.
Underskottsprognosen består dels av snittlöner, det vill säga högre löner än det som
kompenserats med 2,5%, totalt -1,5 mkr och dels av beräknad kostnadsökning för antalet
fristående elever jämfört med 2016 på -2,8 mkr. Fristående elever i grundskolan beräknades öka
med 34 barn. Under år 2017 har detta tillkommit: Återbetalning av läxhjälp avseende 2016 är 0,8 mkr, ej budgeterade löner och konsultkostnader för Slottsskolebygget -0,5 mkr, särskolan har
fått medel för att gå i balans. Varje enskilt barn har olika behov vilket innebär att kostnaden kan
skilja mellan barnen. Prognosen pekar på lägre kostnader, +0,5 mkr.
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Nämnden har uppdragit till förvaltningen om en besparing på 3 mkr.
Nedan redovisas större avvikelser jämfört med budget per verksamhetsform.
Nämnd o förvaltning redovisar ett underskott om -2,2 mkr. Verksamheterna har behållit samma
nyckeltal 2017 som 2016 års nyckeltal och därmed krävs en besparing som ligger under nämnd
och förvaltning. Dessutom finns personal samt konsultkostnader för Slottsskolebygget med i
underskottet. Årsprognos -3,2 mkr
Förskola har en budget baserad på 466 barn i kommunen och 458 barn fanns i förskolan per maj.
Prognosen pekar mot ett underskott. Fler barn är i behov av särskilt stöd och därmed har fler
assistenter rekryterats trots att budget saknas. Under våren har fler barn än budgeterat gått i andra
förskolor än kommunens, vilket ger en negativ avvikelse. Årsprognos: -1,0 mkr.
Fritidshemmens elevantal är fler i den kommunala verksamheten än budgeterat, men något färre i
den fristående vilket gör att kommunen pekar mot överskott. Årsprognos: +0,6 mkr.
Förskoleklass har ett underskott mot budget. Elevantalet för hösten pekar mot 10 fler än budget.
Årsprognos: -0,2 mkr.
Inom några av grundskolorna är det för få elever i varje klass i förhållande till den budget som
tilldelats. Småskolorna får svårt med effektiviteten då kvantiteterna är små. Skolskjutsar redovisar
en positiv avvikelse. Återbetalning av läxhjälpen för 2016 påverkar prognosen negativt.
Årsprognos: - 1,8 mkr.
Grundsärskola. Prognosen pekar mot något färre barn i särskolan under hösten vilket påverkar
resultatet positivt. Årsprognos: + 0,5 mkr
Gymnasiet och gymnasiesärskolan. Kostnaderna för gymnasiet såg under VT ut att bli 1,9 mkr lägre än
beräknat, beroende på elevernas kommande val av program till läsåret 17/18. Besparing var
1,9 mkr och är justerad i budgeten. Årsprognos: +/-0 tkr.
Åtgärdsplan:
Nämnden beslutade i december 2016 att förvaltningen under vårterminen skulle använda sig av
nyckeltalen som anges i nämndens resursfördelningsmodell Lika bidrag på lika villkor. Så läsåret
går med samma antal lärare, förskollärare per barn/elever som under hösten och möjligheten att
kunna fortsätta använda riktade statsbidrag för mindre barngrupper och fler lärare F-3. Under
våren 2017 skulle sedan förvaltningen återkomma med ekonomisk uppföljning och eventuella
äskanden som nämnden önskade göra till kommunstyrelsen.
Konsekvenser har redovisats och det har tagits fram förslag på åtgärder till nämnden. Nämnden
har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram andra åtgärder till en summa om 3 mkr. Det ärendet
ska redovisas på nämndens sammanträde 27 september. De åtgärder förvaltningen fått i uppdrag
att se över är att prioritera bort den digitala satsningen, nedläggning av kulturskolan och se över
kostnader för elevassistenter.
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Socialnämnden lämnar efter åtta månader en negativ budgetavvikelse på 6.329 tkr. Det befarade
underskottet är i linje med det förutspådda i budgetprocessen. Ökat behov av missbruksvård och
familjehemsplaceringar av barn liksom av försörjningsstöd. Ökade kostnader för personlig
assistans. Kraftigt ökade kostnader för hemtjänst. Personalkostnaderna ökar mer än budgeterat
på grund av den personalbristdrivna löneutvecklingen. Ersättning till dem som förla sin
sommarsemester utanför semesterperioden kostade cirka 750 tkr extra. Årsprognosen beräknas
innebära att en negativ budgetavvikelse på 4.749 tkr uppstår.
Åtgärder:










Nämnden har antagit ett åtgärdspaket mot ökat försörjningsstöd.
Nämnden har begärt extra engångsanslag för digitaliseringsprojektet.
Genomgång av samtliga kontaktpersonsärenden.
Nya avtal för personlig assistans.
Vakanthållning av tjänster.
Samverkan om studiestartstöd, introduktionsanställningar och extratjänster.
Åtgärder för att sänka sjuktalen.
Ett aktivt arbete med asylsökande för att på sikt sänka kostnaderna för försörjningsstöd.
Kraftig minskning av kostnader och kvalité i mottagandet av ensamkommande för att
matcha den statliga ersättningen.

Finansen
Den finansiella verksamheten redovisar för perioden januari till och med augusti en negativ
budgetavvikelse på 1.627 tkr inkl kostnader på 3.192 tkr som i samband med årsbokslutet ska
finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Årsprognosen indikerar i nuläget att en negativ
avvikelse jämfört med budget på 2.744 tkr uppstår. Exkluderas poster som ska finansieras ur
öronmärkta medel uppgår årsprognosen till +1.480 tkr jämfört med budget.
Kommunen har under 2017 ett väsentligt bättre utfall för skatteintäkter och generella statsbidrag
där årsprognosen enligt senaste skatteunderlagsprognos från SKL (augusti 2017) ger kommunen
4,2 mkr mer än budgeterat. Till stor del beror detta på att antalet kommuninvånare den 1
november 2016 blev 47 fler än vad budgeten för 2017 är beräknad på.
Under perioden har 5,0 mkr ur den demografiska reserven, som totalt var budgeterad till 5,3 mkr,
beviljats till barn- och utbildningsnämnden. Omfördelning av budget har skett. Kvarvarande
demografisk reserv uppgår till 0,3 mkr. I tabellen ovan har detta medfört att finansens prognos
justerats ned och barn- och utbildningsnämndens prognos har förbättrats jämfört med prognosen
i tertialrapporten för perioden januari till och med april.
Under 2017 finns knappt 2,6 mkr budgeterade för satsningar som attraktiv arbetsgivare. Denna
summa har nyttjats till extra löneökningar för de grupper som personalutskottet prioriterat.
Kvarvarande belopp medför en prognos på 1,0 mkr.
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Kommunens pensionskostnader kommer att bli väsentligt högre än budgeterat. Detta har två
större förklaringar. Dels inkluderas kommunens pensionsskuld till förtroendevalda i prognosen
från och med 2017, vilket den förra pensionsförvaltaren inte räknade in, Dels har antalet anställda
i kommunen ökat. I takt med att kommunen expanderar och anställer fler medarbetare uppstår
högre kostnader för pensionsskuldsförändringen. Senaste prognos från Skandia, kommunens
pensionsadministratör, indikerar att en negativ avvikelse på drygt 5,9 mkr uppstår för 2017. Detta
får även konsekvenser för kommande års budget.
När det gäller beslut som finansieras genom tidigare öronmärkta medel agerar finansen "bank".
Hittills har finansen tagit höjd för kostnader på totalt 3,2 mkr. Kostnaderna avser
slottskoleprojektet, social frukost i skolan, rekryteringsprojekt, utbildningsinsats offentlighet och
sekretess samt extra ekonomresurs vid införandet av nytt ekonomisystem. Årsprognosen uppgår
till 4,2 mkr och dessa kostnader ska i samband med årsbokslutet finansieras ur tidigare
öronmärkta medel.
Under året har kommunen anlitat extern hjälp för att genomlysa vilka möjligheter att återsöka
ytterligare momsersättning kommunen har. Återsökning av momsersättning har därefter beviljats
av skattemyndigheten för åren 2013-2015 med netto 523 tkr. Återsökning ska även göras för år
2016 och från och med 2017 sker detta i samband med den ordinarie momsredovisningen.
Tomtförsäljningar har hittills under året medfört realisationsvinster på 429 tkr.
Övriga poster inom den finansiella verksamheten följer i princip fastställd budget.

Investeringar
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 7,8 mkr för perioden januari-augusti 2017 (2,5 mkr
samma period föregående år). Budgeterade investeringar 2017 uppgår till 36,8 mkr, varav
23,9 mkr avser investeringar med synnerliga skäl. Det gäller exempelvis Tennisparken, extra
satsning på asfaltering, åtgärda rasrisk Vingåkersån, nya elevdatorer och omläggning VA
Hansjögatan.
Kommunstyrelsen har nettoinvesterat 6,4 mkr. De utmärkande investeringarna är byte av
lagringslösning för kommunens IT 398 tkr, reservkraft 418 tkr, lekredskapssatsning Lek o lär
307 tkr, elevdatorer 895 tkr, tennisparken 1 854 tkr samt omläggning av VA Hansjögatan
1 720 tkr.
Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har slutförts vid årsskiftet och planerad driftstart är 1
januari 2018. Projektets införande, implementering och utbildningsinsatser har pågått sen i våras
och intensifieras under hösten/vintern. Investeringskostnaden uppgår till cirka 2,5 mkr.
Tillkommer kostnader för nödvändiga anpassningar i de olika försystemen, exempelvis
lönesystemet.
De under kommunstyrelsen avsatta medlen för digitalisering har gått till framtagande av
webbplattformen och dess utformning.
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Inom området för samhällsbyggnad redovisas följande:







Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Påbörjat arbetet, asfaltsplan finns, kommer
genomföras under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor - ej genomfört 2017, kommer förhoppningsvis att
genomföra åtgärder i Marmorbyn tillsammans med trafikverket under 2018
Trafikåtgärder Rätt fart i staden - varit ute på remiss till trafikverket, Beslut tas i oktober
därefter kommer åtgärderna att påbörjas
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning - Har använts för inköp av ny portabel
scenvagn (se kultur- och fritid nedan) under 2017
Lekutrustning, träd i parker - Genomförs enligt planering 2017, har byggt en ny lekpark
vid kalkbrottsvillorna.
Dagvattendiken - Genomförs enligt planering 2017

Investeringar antogs av KF 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:









Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2017
Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016, ansökan om
vattenverksamhet ska lämnas in under 2017 därefter kommer åtgärderna att genomföras
under 2018 och 2019
Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023
Omläggning VA Hansjögatan - Genomfört
Bygga ny ÅVC - Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling, siktar på byggstart höst
2018
Tennisparken -Upphandling pågår, beräknad byggstart höst 2017
Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu, kommer att projektera hela
området under 2018.
Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Diskuterar möjligheten att ha samma
ärendehanteringssystem för alla verksamheter. Ska utredas hösten 2017, beslut våren 2018

Arbetet fortsätter med att genomföra beslutade investeringar. Några av investeringarna kommer
inte att kunna genomföras förrän 2018, på grund av upphandlingar, utredningar och
projekteringar.
Kultur- och fritidsnämnden har utöver planerade investeringar i Skatehallen 575 tkr, även köpt en
scen-vagn för 175 tkr och gjort en uppfräschning av slottets grusgångar med 85 tkr. De båda
sistnämnda finansieras genom medlen för centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning.
Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte nyttjat de 170 tkr till nytt ärendehanteringssystem som
budgeterats. Man utreder just nu om hela kommunen ska arbeta i samma
ärendehanteringssystem. Arbetet kommer att pågå under slutet av 2017 och början av 2018. De
avsatta pengarna kommer därför inte att användas under 2017.
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Barn- och utbildningsnämndens budget på 600 tkr har endast nyttjats med 245 tkr, kvar att
utnyttja 355 tkr. Det är ett skolskjutsprogram Sokigo 26 tkr, inventarier till Ålands förskola
54 tkr, samt möbler till 3 klassrum i Sävstaskolan 165 tkr. Alla åk F-6 skolor har fått
investeringsmedel till att byta ut sina klassrumsmöbler. Medlen fördelades utifrån barnantal på
skolorna och räckte till en mindre skola till 1 klassrum upp till 3 klassrum för de större skolorna.
Ännu ej utnyttjad investeringsbudget avser kulturskolan, Högsjö, Marmorbyn och Slottskolan F6.
Socialnämnden har genomfört planerade investeringar; TV-apparater på korttidsavdelningen,
säkerhetsboxar i funktionshinderomsorgen, köks- och kontorsmöbler, mobiltelefoner till individoch familjeomsorgen.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö (Personalekonomisk redovisning)
Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och behöver kontinuerligt anpassa
organisationen efter nya behov. Uppdraget är att ge service av hög kvalitet till medborgarna,
vilket ställer krav på organisationen att vara flexibel och beredd på att möta framtiden på nya sätt
med nytt tänkande. Medarbetarnas engagemang och kompetens borgar för kvalité i
verksamheten.
Redovisningen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete, med arbetsgivarpolitiska
och arbetsmiljöfrämjande insatser. Redovisningen ska även bidra till att de personalekonomiska
frågorna analyseras per verksamhetsområde och vägs in i den samlade verksamhetsplaneringen
för kommande år. Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur kommunens personalsystem. Om inget
annat anges avser värdena den 31 augusti respektive år.
Sammanfattningsvis så ökar antalet anställda, fler erbjuds heltid och den genomsnittliga
sysselsättningsgraden ökar. Sjukfrånvaron minskar och de intermittent anställda nyttjas i mindre
utsträckning.
Anställningar
Den 31 augusti 2017 var 687 tillsvidareanställda i kommunen. Totalt har antalet
tillsvidareanställda ökat med 21 personer sedan 2016, barn och utbildningsförvaltningen står för
den största ökningen med 12 nya tillsvidareanställda.
Förvaltningar

2017

2016

Barn- och Utbildningsförvaltningen

243

231

Kommunledningen

106

98

Socialförvaltningen

338

337

Totalt

687

666
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Vingåkers kommun hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad de tillsvidareanställda om 93,18
procent av heltid. Skillnaden mellan förvaltningarna är relativt små. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden har ökat med knappt en procentenhet.
Förvaltning

2017, %

2016, %

Barn- och Utbildningsförvaltningen

94,86

93,67

Kommunledningen

93,49

93,27

Socialförvaltningen

91,87

90,88

Kommunen

93,18

92,2

Heltid/deltid Av kommunens 765 månadsanställda var 543 anställda på heltid och 222 anställda
på deltid. Heltidsanställda har ökat med 40 medarbetare, månadsanställda som jobbar deltid har
minskat med 13 till antalet.
Antal anställda på heltid och deltid per förvaltning
Förvaltning

2017

2016

Heltid

Deltid

Heltid

Deltid

Barn- och Utbildningsförvaltningen

226

54

206

52

Kommunledningen

84

27

81

26

Socialförvaltningen

233

141

216

141

Kommunen

543

222

503

235

Intermittent anställda (2016 inom parentes)
Fram till den 31 augusti år 2017 arbetades 104.496 (121.053) timmar av så kallade intermittent
anställda (timanställda). Det motsvarar cirka 62 (71) årsarbetare, andelen arbetade intermittenta
timmar har således minskat med 9 årsarbetare under de åtta första månaderna 2017 i jämförelse
med samma period 2016.
Kompetensförsörjning
Då svårigheten med att rekrytera vissa kompetenser i kommunen kvarstår har personalenheten
utökats med en projektanställning. Syftet med detta projekt är dels att förbättra den
kommunövergripande rekryteringsprocessen då kvalitén på genomförda rekryteringar varierar i
kommunen, men även för att frigöra tid för rekryterande chefer.
Lönerevision
Lönerevisionen genomfördes per den 1 april eller 1 maj 2017. På kommunnivå höjdes lönenivån
med ca 3,35 procent, detta i enlighet med budgeterade löneförhöjningsmedel.
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Redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro
I bokslutet redovisas sjukstatistik för tillsvidareanställda i den form som Sveriges Kommuner och
Landsting fastställt som mall. Den innefattar all sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid,
det vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka, och är uppdelad på korttidsfrånvaro (mindre
än 60 dagar) och långtidsfrånvaro. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvarons negativa
trend nu vänt och sjukfrånvaron sjunker.
2017, %

2016, %

2015, %

2014, %

Över 60 dagar

55,18

55,95

53,58

53,39

-29 år

6,61

4,75

2,97

11,46

30-49 år

6,86

8,15

7,32

6,43

50- år

9,68

9,89

8,74

7,14

Kvinna

9,22

9,84

8,88

7,65

Man

3,39

3,34

1,96

2,61

Kommunen

8,12

8,79

7,9

6,92

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2017-01-01 - 2017-08-31 = 8,12%
2016-01-01 - 2016-08-31 = 8,79%
Trenden med stigande sjukskrivningstal har vänt, sjukfrånvaron minskar.

Rekryteringsläge
Rekryteringsläget är fortfarande ansträngt. Stora problem att säkerställa rätt kompetens för
kommunens uppdrag. Problem finns bland annat för att rekrytera pedagoger, specialister,
socialsekreterare, vissa chefer och sjuksköterskor.
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Intern kontroll
Kommunstyrelsen

- Ekonomienheten

I kommunstyrelsens internkontrollplan ansvarar ekonomienheten för att genom stickprov
kontrollera så att bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturor där det krävs för fullständig
verifikation. Någon specifik kontroll har inte ägt rum. Kontrollmomentet ses mer som ingående i
de arbetsuppgifter som dagligen hanteras med avseende på leverantörsreskontran.

- Personalenheten

Internkontroll har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.

- Kommunikationsenheten

För att säkerställa system och en god IT-drift har IT-avdelningen flertalet interna kontroller vissa veckovis, andra med längre frekvens. Samtliga dokumenteras i eget system.
På kommunikationssidan sker internkontroll på behörighet till kommunens webb. Detta har
reviderats i och med ny webbadministration.

- Upplevelseenheten

Befintliga internkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.

- Samhällsbyggnadsenheten

KS internkontrollplan (omnämnd i KS nämndplan) innehåller flera kontrollmoment för
samhällsbyggnadsenheten:
Facklig representation:


Samverkan med de fackliga organisationerna.
Kontrollfrekvens - årligen.

Anställning och lönehantering:


Verka för att riskanalys och handlingsplan har upprättats för varje nämnd.
Kontrollfrekvens – årligen

Kostverksamheten:


Efterlevnad av livsmedelslagstiftningen med två kontrollmoment
Kontrollfrekvens - årligen

Snöröjning:


För att undvika olyckor och säkerställa framkomligheten på våra vägar prioriteras röjning
och sandning.
Kontrollfrekvens - månadsvis genom att dokumentera status dagligen under vintern.
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Larm:


Uppföljning av antalet larm på våra fastigheter
Kontrollfrekvens - månadsvis genom statistik från Securitas

Arbete med ovan internkontroll:
Internkontroll följs upp med ansvarig arbetsledare, livsmedelsansvarig och enhetschef.
Rutiner har diskuterats och följs upp.
Barn- och utbildningsnämnden
De områden som är prioriterade för internkontroll följs upp och ges en rapportering kring i
verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2017.
Rutiner att följa upp:









Barnplaceringar inom förskola och fritidshem sköts korrekt
Ansvarig: Barnomsorgshandläggare
Att barnets schema stämmer med barnets vistelsetid i verksamheten.
Ansvarig: Barnomsorgshandläggare
Barn och elever med skyddad identitet följer gällande handlingsplan Ansvarig: Alla chefer
samt förvaltningskansli
Att vi har ”back up” för system (telefon, Lämna/hämta) om det skulle bli nätverkshaveri
Ansvarig: systemförvaltare
IST för planering, dokumentation och uppföljning används av pedagogerna
Ansvarig: Alla chefer
Att rutinen för kränkande behandling följs
Ansvarig: Alla chefer
Processen inför särskoleinskrivning och omprövning
Ärendet överflyttat från 2016 års interkontrollplan
Ansvarig: Chefen för elevhälsa


Kultur- och fritidsnämnden
Befintliga internkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.
Socialnämnden
Förvaltningen redovisar fortlöpande i månadsrapport till socialnämnden, kommunstyrelsen och
revisorerna hur arbetet med att fullfölja internkontrollplanen fortlöper.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens internkontroll enligt Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2016 och
planperioden 2017-2018:
Ärendehantering:
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Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut
Kontrollfrekvens - halvårsvis

Under kvartal 2 har vi haft två överklaganden på bygglov som vi har handlagt enligt fastställd
rutin.
Under 2016 har 18 av samhällsbyggnadsnämndens beslut inom miljöbalkens och livsmedelslagens
områden överklagats. Alla dessa ärenden har efter granskning hanterats enligt fastställd rutin.
Inga avvikelser.
Handläggning:


Tillsyns- och kontrollplaner
Kontrollfrekvens - årsvis

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens och livsmedelslagens område var lägre
än planerat under första halvåret, men arbetet under hösten har fungerat bra och vi ligger i fas.
En heltidstjänst som miljöinspektör har varit vakant sen början av året, men i september tillsattes
tjänsten. Rekrytering av ny chef, samt perioden med t.f. chef, har också inneburit att
handläggarna fått lägga tid på andra arbetsuppgifter än den planerade tillsynen. Tillsyn av
enskilda avlopp går i enlighet med plan. En handläggare rekryterades i början av året, och två
handläggare arbetar nu på heltid med tillsynen.
Kontrolleras till bokslutet:
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Kommunala bolag och förbund
AB Vingåkershem
Viktiga händelser



Upphandling av stam- och rotrenovering på Loke 3 har skett och totalentreprenör blev
Tegelstaden Bygg AB.
Offentlig upphandling på balkongrenovering gällande fastigheten Gränden 3 kommer
genomföras under hösten.

Investeringar




Nybyggnation av bostadshuset i Tennisparken har avslutats och inflyttning har skett.
Ombyggnation av Beasalongen till två lägenheter.
Digitalt fastighetssystem "Vitec".

Underhåll



Underhållskostnaden för perioden uppgår till 8 693 tkr eller 294 kr per kvm. Planerat
underhåll ingår med 598 tkr och övrigt planerat underhåll med 2 056 tkr. Oplanerat
underhåll uppgår till 4 987 tkr och övrigt oplanerat underhåll till 1 082 tkr.
Det planerade underhållet består bland annat av takbyten på tre fastigheter, fasadbyte och
entrépartier samt sopsortering.

Resultatutveckling


Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 208 tkr före skatt. Bedömningen är att om
inget oförutsett inträffar kommer resultatet för 2017 att landa på -2 600 tkr det vill säga
4 200 tkr bättre än antagen budget.

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Viktiga händelser




Utredning gällande badhuset som påtalar renoveringsbehov.
Planering för ombyggnation i Slottet.
Planarbete pågår gällande byggnation av ny förskola vid Sävsta. Offentlig upphandling
kommer inledas under vintern.

Investeringar



Projekt Slottsskolan 7-9 har påbörjats med etablering av moduler som ersättningslokaler
för skolverksamheten samt rivning av vissa skoldelar.
Utemiljön på Gränden har förbättrats genom byggnation av multiarena.

Underhåll


Underhållskostnaden uppgår för perioden till 5 294 tkr eller 83 kr per kvm. Planerat
underhåll med 3 630 tkr och övrigt oplanerat underhåll med 1 664 tkr. Det planerade
32

155

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
underhållet består bland annat av klassrumsrenovering på Sävstaskolan och nytt golv i
sporthallen i Österåker.
Resultatutveckling


Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 5 500 tkr före skatt. Bedömningen är att om
inget oförutsett händer kommer resultatet för 2017 landa på ett nollresultat, bättre än
antagen budget på minus 148 tkr.

Vingåker Vatten och Avfall AB
Vatten och avlopp



Omläggningen som gjordes under förra året där Baggetorp och Sjögölet förses med
vatten från Katrineholms kommun har fallit väl ut och vi står bättre rustade vid större
läckage.
Antalet vattenläckor i ledningsnätet har varit få under perioden.

Renhållning



Under sommaren har bolaget tillsammans med renhållningsentreprenören arbetat med att
ID-märka samtliga kärl i Vingåkers kommun. I och med detta får vi en smidigare och
snabbare hantering av kundärenden såsom utebliven hämtning.
Kärlstorlekar som orsakat arbetsmiljöproblem har samtidigt bytts ut.

Framtiden





Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsområde för VA i Ålsätter i
september. Utbyggnadsprojektet kommer att kräva mycket resurser.
Kommunen och bolaget har diskuterat en ny inriktning på Lyttersta spillvattenanläggning.
Det är att bygga en överföringsledning för spillvatten från Lyttersta till tätortsgränsen för
vidare transport mot reningsverket.
Arbetet med att etablera en ny återvinningscentral vid område Vik fortsätter med
oförminskad styrka. Tidplanen är att den nya anläggningen ska stå färdig i juni 2019.
Periodens vinst är 900 tkr då renhållningens del är 300 tkr. Båda verksamheterna löper
enligt budget.

Investeringar


Bolagets investeringar uppgår till 8400 tkr för perioden. Investeringarna är främst att
hänföra till VA-ledningsnätet samt övergången till nytt styrsystem för VA-verken.
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Västra Sörmlands Räddningstjänst











Under perioden har Anette Lundin tillträtt som förbundschef efter Roger Larsson.
Arbetet inför en ny brandstation i Katrineholm är nu i sitt slutskede och byggstart
beräknas ske under hösten.
I förutsättningarna för budget 2018 fick VSR utrymme att anställa en egen ekonom och
rekrytering är klar och tillträdesdag 170911.
I samband med att ett nytt centralt avtal skulle tecknas för räddningspersonal i beredskap
uppkom ett stort missnöje. I Vingåker slutade tio personer. VSR såg över situationen för
att lösa den. Det nya förslaget som direktionen beslutade om grundar sig på att en
arbetsledare samt två brandmän utgår från stationen i Vingåker. Vid stort larm tillförs en
insatsledare och två brandmän från Katrineholm. Nya organisationen är tidsbestämd till
171231.
En investeringsplan har påbörjats för 2017-2027. Införande av nytt ekonomisystem
kommer att möjliggöra komponentavskrivning och ett utvecklat register över faktiska
tillgångar kommer att skapa bättre kontroll.
VSR deltar i BROSK/BRÅ (Brottsförebyggande rådet), ett samarbetsavtal som
Katrineholms och Vingåkers kommun tecknat med polisen. Arbetet har fortsatt i båda
kommunerna med att identifiera otrygga platser, skadegörelse, klotter med mera.
Utbildning för elever i förskolan och årskurs 5 har fortsatt i båda medlemskommunerna.
I årskurs 7 har alla elever erbjudits utbildning i isvett där samtliga haft möjlighet att prova
att ta sig upp ur en isvak.
Resultatprognos för helåret pekar på ett resultat som överensstämmer med budget.

Viadidakt






Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad
i Katrineholm och Vingåker.
Kommunal vuxenutbildning omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,
svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.
Vid lärcentret Campus Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler,
teknisk utrustning och möjlighet att tentera på hemmaplan.
Uppföljningen vid halvårsskiftet 2017 visar att verksamhetsvolymerna inom
vuxenutbildningen fortsätter att öka liksom antalet deltagare inom
arbetsmarknadsåtgärder.
Ekonomiskt är Viadidakts resultat för perioden 1 669 tkr. Orsaken till den positiva
avvikelsen är bland annat högre statsbidragsintäkter och avsatta medel för
implementering av verksamhetssystem inom vuxnas lärande.
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------------------------~99I~---------------------Räkenskap och tabeller

RESULTATRÄKNING
Not

Verksrunhetens intiikter
Verksamhetens kostna.der
Jiiniftirtlses!tirande post: Integmtionsmedel

2

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Genadla statsbidrag och utjämning
Fm:ansidla intäkter
Fm:ansid.la kostnader

Resu ltat före extraordinära poster

~

Utfall
170831
tia

Utfall
~

~

160831
tkr

Prognos
171231
tia

•

Budget
171231
tkr

91609
-450685
O
-4880

97 858
-418885
-1587
-5 101

127 452
-665649
O
-8 760

120296
-640 798

-363957

-326128

-546957

-529262

25 1 730

238232
109 738
l 219
-2

377 298
171 542
678
-250

376230

114164
973
-I

2909

23 058

2311

14925

2909

23 058

2311

14925

2909
-414

23058
-420

23 11
-414

14925
O

2495

22638

1897

14925

-S 760

16666 7'

1 490
-200

&trao rdiniira intäkL:eI
&trao rdiniira kostrulder

Periodens/ Are ts resultat

*

* Ana lys av Peri ode ns/ Årets

res ultat

Arets resultat enligt resultaträkningen

Avgår samtliga rea1isationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjus tering

O

Reservering:av resultatutjämningsresav

Årets balanskravsresultat

2495
O
O
O
O

V:arav sonesterlöneskuldsförändring

Nyttj ande av medd. för kommun.a1 utveckling

Nyttj ande av demografisk reserv
Atergår 'Tidsenligt lärmde" örotl.lliirk;::a medel 2012

Justerat resultat

2495

O

22638
O
79
O
738

23 455

O

O

1897

14925

O

O

O
O
O

O
O
O

1897

14925
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Not

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

tkr

tkr

tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier

3
4

84 935
19 292

80 747
17 805

82 271
19 322

5
6

78 261
2 741
185 229

76 199
3 246
177 998

76 199
3 073
180 865

7

8 216
8 216

8 627
8 627

8 627
8 627

8
8
9
10

90
626
71 354
113 570
185 639

149
626
71 550
84 876
157 201

281
626
54 599
79 266
134 771

379 084

343 826

324 262

183 127
2 909
186 036

155 261
23 058
178 318

183 127
27 867
183 127

12
12

11 010
20 543
31 553

5 031
20 054
25 085

7 475
16 891
24 366

13
14

0
161 494
161 494

0
140 422
140 422

0
116 768
116 768

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

379 084

343 826

324 262

Panter & ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Borgensåtagande
Hyresavtal

172 195
41 774
451 724
372 169

179 262
43 489
429 810
265 165

171 600
41 630
451 724
372 169

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa bidrag till statlig infrastruktur

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsverksamhet
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital, därav årets resultat
Eget kapital
Periodens resultat *
Summa eget kapital

11

Avsättningar
Pensioner (inkl särsk löneskatt)
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
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KASSAFLÖDESANALYS
Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej resultatpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Utfall
2017-08-31
tkr

Utfall
2016-08-31
tkr

2 909
4 880
0
7 187
-2
14 974

23 058
5 101
129
-5 868
-131
22 290

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-16 755
192
44 726
43 137

-25 359
126
3 841
898

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 514
0
0
0
-7 514

-2 547
0
0
0
-2 547

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld inl överförda lån till bolag
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0
0
-1 319
-1 319

0
0
0
2 168
2 168

SUMMA KASSAFLÖDE

34 304

519

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

79 266
113 570
34 304

84 357
84 876
519

15
16
17
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Vingåkers kommun
------------------------~99I~----------------------

NOTHÄNVISNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

Utfall
2017-08-31
tkr

Utfall
2016-08-31
tkr

Prognos

2017-12-31
tkr

Not 1 - V e rksamhe te ns intäkter

Intäkter enligt drifrredovisning

127673
-36479
91195

135435
-27 288
108147

148268
-22 992
125 276

414
O

420
O

414
l 762

91609

108567

127 452

Kostnader enligt driftredovisrung och integrationsmedd
Interna pos ter
Summa extema kostnader

477 406
-36 899
440 508

444 188
-27 023
417 166

676 06 7
-22 973
653094

Intern ränta

Övriga kostnader Finansen

-1 639
-5354
-68382
55 193
1453 7
6591
200
9031

-1639
-5 166
-62233
49633
9 799
6224
200
4901

-2462
-8986
-97 418
78321
20658
9887
300
12255

Summa verksamhete ns kostnade r

450685

418885

665 649

Interna pos ter

Summa externa Lntiikrer

Reavinst fastighersförsäljning
Övrigt
Summa verksamhetens intäkter

Not 2 - Verksamhetens kostnader

Avskrivningar
Personalom kostnade.r 38,46%
Verlcliga arbmgivamvgifter
Pensionsskuldsökning ink1 särskild löneskatt
Pensio nskostnader
Semesterlöne- & övertidssk-uldsförändring
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
2017-08-31
tkr

2016-08-31
tkr

2016-12-31
tkr

Not 3 - Fastigheter
Bokfört värde 2017-01-01*
Periodens anskaffningar
Periodens avskrivningar
Periodens nedskrivningar/försäljningar
Summa fastigheter

82 271
5 162
-2 499
0
84 935

82 113
1 539
-2 905
0
80 747

82 113
4 565
-4 407
0
82 271

Bokfört värde 2017-01-01*
Periodens anskaffningar
Periodens avskrivningar
Periodens nedskrivningar/försäljningar

19 322
2 351
-2 381
0

18 994
1 007
-2 196
0

18 994
3 629
-3 301
0

Summa inventarier

19 292

17 805

19 322

AB Vingåkershem, 10 000 st
Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st*
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 2 000 st
Vingåker Vatten och Avfall AB,
SKL
Kommentus AB, 18 st
Sörmlandsturism AB, 3 st
Kommunalförbundet Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommuninvest i Sverige AB, 9 156 andelar
Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB

1 000
60 342
2 000
4 000
43
2
3
483
8 028
2 361

1 000
60 342
2 000
1 000
0
2
3
483
8 028
3 342

1 000
60 342
2 000
1 000
0
2
3
483
8 027
3 342

Summa värdepapper och andelar

78 261

76 199

76 199

273
216
1 600
656
-4

523
466
1 600
661
-4

440
383
1 600
656
-6

2 741

3 246

3 073

2 741

3 246

3 073

Not 4 - Inventarier

Not 5 - Värdepapper och andelar

*Kvittningsemission genomförd i samband med fastighetsaffären.
Not 6 - Långfristiga fordringar

Långfristig utlåning
Vingåkers Folkets Park
Vingåkers Idrottsförening
Kommuninvest Ekonomisk förening
Övriga
Kortfristig del av långfristig fordran

Summa långfristig utlåning
Summa långfristiga fordringar
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2017-08-31
tkr

2016-08-31
tkr

2016-12-31
tkr

Not 7 - Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanan

8 216

8 627

8 627

Summa bidrag till statlig infrastruktur

8 216

8 627

8 627

Lager Kostorganisation
Lager Bostadsanpassning

0
90

0
149

191
90

Summa förråd

90

149

281

Exploateringsverksamhet

626

626

626

Summa exploateringsverksamhet

626

626

626

Interimsfordringar
Kundfordringar
Kommunalskatt, moms m m
Statsbidragsfordringar
Fordran Fora, arbetsmarknadsförsäkr 2007-2008
Fordran Vingåkers Kommunfastigheter, fastighetsaffär, revers
Periodisering leverantörsfakturor
Övrigt

58 556
2 746
10 014
0
0
0
0
38

62 448
1 260
7 767
0
0
0
0
74

14 259
3 167
12 630
0
0
0
20 316
4 226

Summa kortfristiga fordringar

71 354

71 550

54 599

Kassa
Plusgiro
Bank

4
2 633
110 933

14
275
84 586

5
3 131
76 130

Summa kassa och bank

113 570

84 876

79 266

Not 8 - Förråd och exploateringsverksamhet

Not 9 - Kortfristiga fordringar

Not 10 - Kassa och bank
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2017-08-31
tkr

Not 11 - Eget kapital
Eget kapital, Ingående värde januari*
varav: resultatutjämningsreserv RUR
tidsenligt lärande + IT i skolan
sociala investeringar
demografisk reserv
verksamhetsutveckling
politisk prioritering projekt

2016-08-31
tkr

2016-12-31
tkr

183 127
10 055
0
4 000
2 361
4 900
18 000

155 261
10 055
2 438
4 000
2 361
4 900

155 261
10 055
0
4 000
2 361
4 900
18 000

2 909

23 058

27 867

186 036

178 319

183 127

Årets intjänade del (exkl löneskatt) pensioner
Särskild löneskatt
Garantipensioner
Särskild löneskatt garantipension

7 720
1 873
1 140
277

3 119
757
930
225

4 620
1 121
1 396
338

Summa pensioner

11 010

5 031

7 475

Återställan deponi/soptipp
Avsättning, framtida pensionsförpliktelser
Citybanan

20 543
0
0

15 704
0
4 350

16 891
0
0

Summa övriga avsättningar

20 543

20 054

16 891

Ingående skuld
Nya lån
Amortering
Överförda lån Vingåkers Kommunfastigheter AB, fastighetsaffär
Kortfristig del av långfristiga skulder

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Utgående låneskuld

0

0

0

Periodens vinst / förlust
Summa eget kapital

Not 12 - Avsättningar

Not 13 - Långfristiga skulder
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2017-08-31
tkr

Not 14 - Kortfristiga skulder
Koncernkonto (limit 40 000 tkr)
Ferielöneskuld, uppehållslön, övertid och komptid
Leverantörsskulder
Kortfristig del av långfristiga skulder (amortering)
Semesterlöneskuld
Individuella pensioner inkl särskild löneskatt
Skatter, arbetsgivaravgifter m m

2016-08-31
tkr

2016-12-31
tkr

8
3 443
16 497
0
16 877
8 923
16 113

9
3 570
12 416
0
15 805
8 876
12 870

0
3 443
29 748
0
15 827
12 369
14 143

Revers AB Vingåkershem, fastighetsaffär

0

0

0

Interimsskulder
Kortfristig skuld, Socialnämndens projekt
Statsbidrag Integration
Övrigt

320
61 264
0
38 050

621
45 395
0
40 861

7 782
21 582
0
11 875

161 494

140 422

116 768

Summa kortfristiga skulder

NOTHÄNVISNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN
2017-08-31
tkr

Not 15 - Justering för av- och nedskrivningar

2016-08-31
tkr

Avskrivningar
Nedskrivningar

4 880
0

5 101
0

Summa

4 880

5 101

0
0
0
0

0
0
129
540

200
0
-202
-2

200
0
-331
-131

Not 16 - Justering för gjorda avsättningar
Pensioner
Deponin
Citybanan, indexuppräkning
Summa

Not 17 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Förändring semesterlöneskuld, övertidsskuld
Bokslutsjusteringar
Övrigt
Summa
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DRIFTREDOVISNING, specifikation per verksamhetsområde
Utfall 2017-08-31
Verksamhet
Alla belopp i tkr

Intäkter

Avvikelse mot budget

Kostnader

Intäkter

NettoPrognos
avvikelse 2017-12-31
Kostnader 2017-08-31

KOMMUNSTYRELSEN
Politik
Resurs, kommunstyrelsen
Kommunledningsadministration
Kommunikationsenheten
Ekonomienheten
Personalenheten
Bidrag och avgifter
Samhällsbyggnadsenheten
Kostenheten
Teknisk verksamhet
Område Upplevelse
Summa

682
0
693
630
121
214
1 648
2 375
15 693
2 009
82
24 147

4 581
799
3 749
8 632
3 997
4 760
22 368
7 885
16 362
11 710
0
84 843

-65
0
693
89
-22
7
257
134
642
-134
82
1 682

30
919
-331
168
-349
525
-147
782
-1 244
750
204
1 307

-35
919
362
257
-371
533
110
915
-602
616
286
2 989

0
0
-220
80
-270
300
-471
870
0
240
0
529

0
883
329
84
33
127
0
0
1 456

172
2 851
531
1 330
2 540
1 554
2 061
319
11 358

0
180
270
71
-6
-186
0
0
329

39
78
-501
91
-2
29
-401
14
-653

39
258
-231
162
-8
-157
-401
14
-324

0
0
-35
0
0
35
0
0
0

2 182
2 182

6 470
6 470

-69
-69

-337
-337

-406
-406

-550
-550

4 332
213
38 376
439
8 562
3 684
74 668
22 721
3 454
3 167
1 482
0
16143097

-1 796
0
3 111
-7
633
54
3 378
-444
0
0
10
0
4 940

-440
-1
-4 142
30
175
-329
-3 313
1 198
526
-69
78
0
-6 285

-2 236
-1
-1 031
23
809
-274
65
755
526
-69
88
0
-1 345

-3 200
0
-1 000
0
600
-200
-1 800
0
500
0
0
0
-5 100

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Nämnd
Vingåkersbadet
Turism och fritid
Fritidsgården
Bibliotek
Kultur
Bidrag
Förvaltningsadministration
Summa
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden
Summa

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämnd och förvaltning
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritids
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Kultur
Tidsenligt lärande
Summa

0
0
8 423
24
1 865
435
12 114
873
0
0
27
0
23 762
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Utfall 2017-08-31
Verksamhet
Alla belopp i tkr

Intäkter

Avvikelse mot budget

Kostnader

Intäkter

NettoPrognos
avvikelse 2017-12-31
Kostnader 2017-08-31

SOCIALNÄMNDEN
Nämnd och förvaltning inkl UI
Individ- och familjeomsorg
Handikappomsorg
Äldreomsorg
Summa

19 031
12 777
12 447
31 871
76 126

36 281
42 690
42 451
92 218
213 639

-3 703
7 151
-741
21 619
24 325

2 333
-11 179
1 438
-23 246
-30 654

-1 370
-4 029
697
-1 627
-6 329

-1 006
-3 170
993
-1 566
-4 749

TOTALT NÄMNDER

127 673

477 406

31 207

-36 620

-5 414

-9 870

68 429
0
364 784
0
853
279
0
19
1 639
1 872
437 875

55 211
23 619
-1 109
180
896
1
200
411
0
4 858
84 266

3 863
0
2 853
0
433
-48
0
19
223
1 206
8 548

-2 111
-5 339
-16
-13
-442
132
0
129
0
-2 515
-10 175

1 752
-5 339
2 837
-13
-10
84
0
148
223
-1 310
-1 627

1 300
-6 791
4 255
-13
-35
138
0
300
335
-2 233
-2 744

565 548

561 672

39 755

-46 795

-7 041

-12 614

0
0

0
0

9 950

14 925

2 909

2 311

-414
0

-414
0

2 495

1 897

0
0
0

0
0
0

2 495

1 897

FINANSEN
Personalkostnader
Pensionskostnader
Skatter och statsbidrag
Övriga skatter
Försäkringar
Finansiella intäkter och kostnader
Semesterlöneskuldförändring
Citybanan, indexuppräkning
Intern ränta
Övriga finansiella kostnader
Summa

TOTALT
Statsbidrag Integration Intäkt
Statsbidrag Integration Kostnad
BUDGETERAT RESULTAT

SUMMA DRIFTRESULTAT
Avgår reavinster
Avgår synnerliga skäl

Delsumma Justerat resultat
Återgår Tidsenligt lärande, öronmärkta medel 2012
Nyttjande av demografisk reserv
Nyttjande av medel för kommunal utveckling

JUSTERAT RESULTAT
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har i huvudsak skett enligt god redovisningssed - i överensstämmelse med den nya
redovisningslagen för kommuner.
Kommunen avviker från god redovisningssed när det gäller dokumentation av
redovisningssystem. Enligt den kommunala redovisningslagen 2 kap 7§ ska varje kommun
upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad för att ge en
överblick över systemet. Vingåkers kommun har inte någon sådan dokumentation. Målsättningen
är att detta ska påbörjas så snart som möjligt.
Kommunen avviker också från god redovisningssed när det gäller komponentavskrivningar.
Enligt Rådet för Kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11:4 ska
komponentavskrivningar tillämpas från och med räkenskapsåret 2014.
I december 2015 utbetalades 28,7 mkr i statlig engångsersättning för 2015-2016 med anledning av
den rådande flyktingsituationen. Enligt yttrande från RKR ska dessa medel intäktsföras med
minst en trettondel under 2015. Samtliga medel intäktsfördes under 2016, kommunen avviker
därför från RKRs yttrande.
Under 2015 har kommunen fullgjort sin kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
genom att betala in 995 tkr i extra medlemsinsats. I samband med detta har kommunen gjort en
uppskrivning av värdet i balansräkningen så att det motsvarar värdet på kommunens insatskapital
i Kommuninvest (8.511 tkr per 151231). Uppskrivningen har bokförts mot eget kapital med
6.647 tkr.
Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas året efter investeringarnas färdigställande. Enligt
god redovisningssed bör avskrivningar påbörjas då en anläggning tas i bruk. Vad beträffar
inventarier påbörjas avskrivningen samma år som anskaffandet. Detta med anledning av att en
integrering av anläggningsregistret över inventarier har genomförts i ekonomisystemet. För
fastigheter tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50 och 100 år (slottet). Inventarier skrivs av
på 5 (data och fordon) eller 10 år. Järnvägsinvesteringen skrivs av på 25 år.
Avsättning till deponi
Avsättning av medel för framtida kostnader avseende återställan av deponi har skett i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställd plan, §85/2004 fram till och med 2013. En ny
kostnadsberäkning indikerar att kostnaderna beräknas hamna på cirka 16,5 mkr. Sedan tidigare
har kommunen avsatt 12,5 mkr för sluttäckning av deponi varför resterande 4 mkr har avsatts
och kostnadsförts i samband med bokslut för 2014. Frågan kommer att aktualiseras för nytt
beslut i kommunfullmäktige. Kommunen tar emot och får betalat för täckmassor som
entreprenörer vill bli av med. Intäkterna medför att avsättningen ökar. Per 170831 uppgår
avsättning till 20,5 mkr.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
statsbidrag m m.
Förråd har värderats i enlighet med lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i förskott liksom övriga hyror. Avgiften för
barnomsorgen debiteras för innevarande månad.
45
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Korttidsinventarier, d v s inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett
värde som understiger 20 tkr, har kostnadsförts direkt vid anskaffning.
Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas i balansräkningen under rubriken Bidrag
till statlig infrastruktur samt under övriga avsättningar. Den valda tiden för upplösning av
bidrag som redovisas i balansräkningen får uppgå till högst 25 år och upplösningen ska påbörjas
det år första utbetalningen av bidraget görs. Kommunen har sedan 2013 betalat ut delar av detta
bidrag, varför upplösning har påbörjats och kostnadsförts med 411 tkr per år. Kostnaden finns
budgeterad. I samband med årsbokslut sker årlig indexuppräkning.
Kostnadsräntor har periodiserats till den redovisningsperiod de tillhör.
Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell
redovisningsperiod har skuldförts och belastat periodens redovisning.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Pensionsskulden till aktiva förtroende valda ingår från och med delårsrapporten 170831 i
avsättning till pensioner.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har periodiserats utifrån årsprognos.
Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld.
Den preliminära slutavräkningen avseende kommunalskatten för 2017 har periodiserats och
påverkar periodens resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 17:42)
har använts för periodisering av slutavräkning avseende kommunalskatt.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen. Under 2017 uppgår detta pålägg till 38,33%.
Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26%) har periodiserats och belastar
periodens resultat.
Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod har
fordringsförts och tillgodoräknats periodens redovisning.
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Ord och begrepp
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder.
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.
Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig
kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning
Visar kommunens samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på balansdagen
(170831).
Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det egna kapitalet
återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomi.
Extraordinära intäkter och kostnader
Kallas även rörelsefrämmande intäkter och kostnader och utgörs av sådana poster som inte kan
betraktas som normala för verksamheten.
Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjas inom en viss verksamhet. Under 2017 uppgår den interna räntan till 2,5 procent.
Kassaflödesanalys
Visar årets tillförda och använda medel samt förändring av likvida medel.
Kapitalkostnader
Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Förfaller till betalning inom
en ettårsperiod.
Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).
Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med
skattemedel.
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Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än ett år.
Nyckeltal
Används som återkommande jämförelsetal för att åskådliggöra utvecklingen av finansiell ställning
och olika verksamheter.
Omsättningstillgångar
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida medel,
kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
Resultaträkning
Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under
året.
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.
Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, d v s graden av egna finansierade
tillgångar.
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1 Viktiga händelser
Kommunstyrelsen har en bred verksamhet. Ett urval av viktigare händelser är de följande:






























Införandet har påbörjats av kommunens nya ekonomisystem, Visma, med driftstart den 1
januari 2018.
Ny kodplan har tagits fram, gäller från och med 1 januari 2018.
Rekrytering av två ekonomer varav den ena är en tillfällig resurs under införandet av det
nya ekonomisystemet.
Framtagande av en ny resursfördelningsmodell pågår. Ska vara klar för att användas i
budgetprocessen för 2019.
Skatteverket har genomfört en revision av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och
preliminär skatt. Slutligt besked kommer under hösten.
Lönerevision har genförts i enlighet med givna direktiv
En rekryterngssamordnare har anställts
En medarbetarenkät har genomförts, ett positivt resultat betydligt bättre än genomsnittet
för kommuner
JÄMIX-mäting har genomförst för år 2016 och redovisats, resultatet har förbättrats mot
tidigare år
En satsning genomförs för att öka antalet extratjänster
Åtgärder och rutiner har införts för att minsa sjukfrånvaro
Ny webbplattform publicerad.
Ökad redundans i centrala nätverket genom ny core
Upphandling av ny teleoperatör
Ny ärendehandbok framtagen och beslutad
6 500 personer har besökt slottsparkens arrangemang under vår och sommar.
Område upplevelser har genomfört 10 egna arrangemang, varit delaktiga i genomförandet
av ytterligare 9 evenemang och bidragit med evenemangstöd till sammanlagt 16
evenemang under första halvåret.
2 500 barn och ungdomar har deltagit i årets Sommarskoj.
Turistbyrån har varit öppen alla vardagar under vecka 26 till 33.
Gamla godsmagasinet har rustats upp för att erbjuda Vingåkers skateförening en hemvist
Förarbetet med Tennisparken är genomfört och arbetet är ute på upphandling
Anställt en ny planarkitekt som började i augusti
Anställt en beställare/projektledare som börjar sin tjänst i september
Flera detaljplaner påbörjades, där syftet är ny bebyggelse
Alla tomter kommunen haft i Marmorbyn är sålda och börjar bebyggas
Flera nybyggnationer påbörjas i kommunen
Öppna möten för diskussioner om seniorboende i hela kommunen genomförs
Bredbandsutbyggnaden etapp 1 pågår och beräknas vara klar första halvåret 2018
En översyn görs av organisationen på samhällsbyggnad.
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2 Ekonomi
2.1 Ekonomisk utvärdering
Nettoavvikelse 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

Politik

-35

0

0

Resurs KS

919

0

0

Kommunledn.administration

362

-220

-20

Kommunikation

257

80

50

Ekonomi

-371

-270

-114

Personal

533

300

400

Bidrag och avgifter

110

-471

84

Samhällsbyggnad

915

870

0

-602

0

0

Teknisk verksamhet

616

240

60

Upplevelse

286

0

0

2 990

529

460

Verksamhet

Kost

Summa

Kommunstyrelsen redovisar totalt för perioden januari till och med augusti en positiv
budgetavvikesle på 2.990 tkr. Årsprognosen uppgår till +529 tkr jämfört med budget. I det
följande kommenteras större avvikelser.
Ekonomienheten redovisar efter årets första åtta månader en negativ budgetavvikelse på 371 tkr,
vilket främst förklaras av att kostnaderna för upphandlingar är för lågt budgeterade. Totalt finns
en negativ avvikelse för upphandling på 223 tkr. Till viss del vägs detta upp av lägre
personalkostnader än budgeterat med anledning av en partiell föräldraledighet. Prognosen för
helåret beräknas i nulägt medföra en negativ budgetavvikelse på 270 tkr för ekonomienheten
totalt. Från och med maj finns personalkostnader för en extra ekonomresurs på enheten som i
samband med årsbokslutet ska finansieras med tidigare öronmärkta medel (KS§26/2016).
Kostnaden per sista augusti uppgår till 279 tkr och bidrar till den negativa avvikelsen för
perioden.
Personalenheten visar ett positivt utfall om om ca 533 tkr. Utfallet beror till största delen av att
tre medarbetare har varit föräldralediga med varierande omfattning under perioden, vakanserna
har påverkat verksamheten, vissa utvecklingsarbeten har blivit försenade. Personalkostnader,
fackliga och kostnader för friskvård visar överskott. Prognosen för 2017 är ett överskott om
300 tkr.
Kostnaderna för utredningar har blivit högre än budgeterat på grund av kostnader i samband
med översyn av Viadidakt, tidigare fanns utredningsresurser på personalenheten,
personalenhetens överskott balanserar delar av underskottet för kommunledningsadministration
avseende utredningar.
Bidrag och avgifter redovisar för perioden en positiv avvikelse på 110 tkr jämfört med budget,
vilket främst beror på att kostnaderna för kollektivtrafik är något högt budgeterade och för
helåret förväntas detta medföra ett plus på cirka 500 tkr. Kostnaderna för kommunbidrag till
Viadidakt kommer att ge ett underskott på 1,1 mkr jämfört med budget. Anledningen till detta är
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dels att beräkningsunderlaget för fördelningen av kommunbidraget mellan Katrineholm och
Vingåker innehållit vissa felaktigheter och dels att det från och med 2017 kommer
statsbidragspengar till Vingåker som är direkt hänförbara till verksamhet som bedrivs av
Viadidakt. Det gäller 54 kronor per invånare avsseende Rätt till Komvux, vilket motsvarar cirka
490 tkr. Totalt uppgår årsprognosen för området Bidrag och avgifter till -471 tkr.
Område Samhällsbyggnad har för närvarande ett överskott på 616 tkr. Det beror främst på att
arbetet med översiktsplanen inte startat, att arbetet med detaljplan för Säfstaholms slott bara är i
startskedet, och vakanta tjänster. Prognosen är att området kommer att ha ett litet överskott vid
årets slut.
2.2

Investeringar

Ekonomi
Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har slutförts vid årsskiftet och planerad driftstart är 1
januari 2018. Projektets införande, implementering och utbildningsinsatser har pågått sen i våras
och intensifieras under hösten/vintern. Investeringskostnaden uppgår till ca 2,5 mkr. Tillkommer
kostnader för nödvändiga anpassningar i de olika försystemen, exempelvis lönesystemet.
Personal
Enheten har inte genomfört några investeringar under perioden.
Kommunikation
Digitalisering har gått till framtagande av webbplattformen och dess utformning
IT-investeringen har främst handlat om den nya lagringen och coren.
Upplevelse
Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av Gamla godsmagasinet, till inköp av
en ny scenvagn samt nya grusgångar runt Säfstaholms slott.
Samhällsbyggnad
KS investeringsplan antaget av KF 160309:







Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Påbörjat arbetet, asfaltsplan finns,
kommer genomföras under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor - ej genomfört 2017, kommer förhoppningsvis att
genomföra åtgärder i Marmorbyn tillsammans med Trafikverket under 2018
Trafikåtgärder Rätt fart i staden - varit ute på remiss till trafikverket, Beslut tas i
oktober därefter kommer åtgärderna att påbörjas
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning - Har använts för inköp av ny portabel
scen under 2017 och för sommarblommor,
Lekutrustning, träd i parker - Genomförs enligt planering 2017, har byggt en ny
lekpark vid kalkbrottsvillorna.
Dagvattendiken - Genomförs enligt planering 2017

Investeringar antogs av KF 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:


Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2017
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Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016, ansökan om
vattenverksamhet ska lämnas in under 2017 därefter kommer åtgärderna att genomföras
under 2018 och 2019
Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023
Omläggning VA Hansjögatan - Genomfört
Bygga ny ÅVC - Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling, siktar på byggstart höst
2018
Tennisparken -Upphandling pågår, beräknad byggstart höst 2017
Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu, kommer att projektera
hela området under 2018.
Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Diskuterar möjligheten att ha samma
ärendehanteringssystem för alla verksamheter. Ska utredas hösten 2017, beslut våren 2018

Vi fortsätter arbetet med att genomföra beslutade investeringar. Några av investeringarna
kommer vi inte att kunna genomföra förrän 2017, på grund av upphandlingar, utredningar och
projekteringar.

3 Kompetensförsörjning
3.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2017-01-01 - 2017-08-31 = 6,86
2016-01-01 - 2016-08-31 = 5,26
Totalt redovisas en sjukfrånvaro för kommunledningsförvalningen som helhet för perioden
januari-augusti på 6,86 procent, vilket är en högre siffra än motsvarande period föregående år.
Det är framförallt inom samhällsbyggnadsenhetens verksamheter som sjukfrånvaron ligger högt.
Till största delen beror det på några långtidssjukskrivningar och på en liten enhet slår det igenom
på helheten så det ser ut som medarbetarna har varit mycket sjukskrivna. .
Den sjukfrånvaro som föreligger följs upp noga för att se om det är något som kan göras i
förebyggande syfte, allt för att ha så bra, trygga och hälsosamma arbetsplatser som möjligt.
3.2

Rekryteringsläge

Ett antal rekryteringar har genomförts på förvaltningen, de flesta vakanser har tillsatts under
perioden. Det finns svårigheter att rekrytera specialister och då främst de med erfarenhet.

4 Intern kontroll
Ekonomi
I kommunstyrelsens internkontrollplan ansvarar ekonomienheten för att genom stickprov
kontrollera så att bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturor där det krävs för fullständig
verifikation. Någon specifik kontroll har inte ägt rum. Kontrollmomentet ses mer som ingående i
de arbetsuppgifter som dagligen hanteras med avseende på leverantörsreskontran.
Personal
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Internkontrolll har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.
Kommunikation
För att säkerställa system och en god IT-drift har IT-avdelningen flertalet interna kontroller vissa veckovis, andra med längre frekvens. Samtliga dokumeteras i eget system.
På kommunikationssida sker internkontroll på behörighet till kommunens webb. Detta har
reviderats i och med ny webbadministration.
Upplevelse
Befintliga interkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.
Samhällsbyggnad
KS internkontrollplan (omnämnd i KS nämndplan) innehåller flera kontrollmoment för
samhällsbyggnadsenheten:
Facklig representation:


Samverkan med de fackliga organisationerna.
Kontrollfrekvens - årligen.

Anställning och lönehantering:


Verka för att riskanalys och handlingsplan har upprättats för varje nämnd.
Kontrollfrekvens - årligen

Kostverksamheten:


Efterlevnad av livsmedelslagsstiftningen med två kontrollmoment
Kontrollfrekvens - årligen

Snöröjning:


För att undvika olyckor och säkerställa framkomligheten på våra vägar prioriteras röjning
och sandning.
Kontrollfrekvens - månadsvis genom att dokumentera status dagligen under vintern.

Larm:


Uppföljning av antalet larm på våra fastigheter
Kontrollfrekvens - månadsvis genom statistik från Securitas

Arbete med ovan internkontroll:
Internkontroll följs upp med ansvarig arbetsledare, livsmedelsansvarig och enhetschef.
Rutiner har diskuterats och följs upp.

5 Framtid
Utvecklingen hittills i år visar att Vingåker fortsätter att växa. Det är välkommet och visar vikten
av det arbete kommunen bedriver för att skapa förutsättningar tillväxt. Det gäller inte minst
förändringarna i den fysiska miljön: ny högstadieskola, nya avdelningar inom förskolan,
utveckling av verksamheten vid slottet, förändringarna av Tennisparken och ny
återvinningscentral.
Det gäller också det interna arbetet i kommunen, som syftar till att underlätta invånarnas
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kontakter med kommunen och att fortlöpande höja kvaliteten i vårt sätt att arbeta.
En utmaning ligger i kompetensförsörjningen, dvs att säkerställa att kommunens verksamheter
har bemannade tjänster, med rätt kompetenser. Kommunstyrelsen inledde under året en stor
satsning för det med särskilt avsatta medel.
Sommarens händelser nationellt inom informationssäkerhetsområdet har satt ljuset på den ökade
sårbarheten samt behovet av en fungerande IT-infrastruktur. Här ingår också det arbete som
följer av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj nästa år.
Ekonomiskt står kommunen också inför utmaningar de kommande åren. Det pågående arbetet
med införande av en ny modell för resursfördelning och ett nytt ekonomisystem blir viktiga för
att ge oss förutsättningar att möta dessa utmaningar.
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1 Viktiga händelser
Digitaliseringsprojektet i Sörmland påbörjat.
Anpassningen av Ung Integration till minskad volym och kraftigt försämrade ekonomiska villkor.
Socialnämnden har beviljats § 37 medel av länsstyrelsen för projekt Bo Klokt.
Beslutet i kommunfullmäktige att Vingåker undertecknar överenskommelsen i Sörmland om
Trygg och effektiv hemgång.
Den första brukaren med nattillsyn via webkamera.
Beslut i kommunfullmäktige att ställa sig bakom SKL:s deklaration om kvalité i demensvården
nattetid

2 Nämndens/enhetens mål
Socialnämnden arbetar aktivt med asylsökande för att minska framtida behov av försörjningsstöd.
Samarbete med sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen sker i bland annat TRISgrupper runt långtidssjukskrivna, TUNA projektet för personer med psykisk problematik och i
Vinka in som riktar sig till ungdomar långt från arbetsmarknaden.

3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering
Nettoavvikelse 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

-1 372

-1 006

-1 321

1

0

0

-4 029

-3 170

-2 050

697

993

1 719

Äldreomsorg

-1 627

-1 566

-732

Summa

-6 329

-4 749

-2 384

Verksamhet
Nämnd och Förvaltning
Ung integration
Individ- och familjeomsorg
Handikappomsorg

Det befarade underskottet är i linje med det förutspådda i budgetprocessen. Ökat behov av
missbruksvård och familjehemsplaceringar av barn liksom av försörjningsstöd. Ökade kostnader
för personlig assistans. Kraftigt ökade kostnader för hemtjänst. Personalkostnaderna ökar mer än
budgeterat på grund av den personalbristdrivna löneutvecklingen. Ersättning till dem som förlagt
sin sommarsemester utanför semesterperioden kostade cirka 750 tkr extra.
Nämnden har antagit ett åtgärdspaket mot ökat försörjningsstöd. Nämnden har begärt extra
engångsanslag för digitaliseringsprojektet. Genomgång av samtliga kontaktpersonsärenden. Nya
avtal för personlig assistans. Vakanthållning av tjänster. Samverkan om studiestartstöd,
introduktionsanställningar och extratjänster.
Åtgärder för att sänka sjuktalen.
Ett aktivt arbete med asylsökande för att på sikt sänka kostnaderna för försörjningsstöd.
Kraftig minskning av kostnader och kvalité i mottagandet av ensamkommande för att matcha
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den statliga ersättningen.

3.2

Investeringar

Planerade investeringar är genomförda. TV-apparater på korttidsavdelningen, säkerhetsboxar i
funktionshinderomsorgen, köks och kontorsmöbler, mobiltelefoner till individ- och
familjeomsorgen.

4 Kompetensförsörjning
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2017-01-01 - 2017-08-31 = 10,11
2016-01-01 - 2016-08-31 = 8,43
Utvecklingen mycket negativ. Inte minst med tanke på att sjuktalen i landet i stort har vänt nedåt. Förvaltningen
har studerat arbetssätt i Sunne och Torsby som sänkt sin sjukfrånvaro kraftigt men det kräver ett helt annat
samarbete med företagshälsovården.
4.2

Rekryteringsläge

Stora svårigheter att rekrytera erfarna sjuksköterskor, sjukgymnaster, undersköterskor, chefer och
socialsekreterare. Även svårt att rekrytera personliga assistenter och vårdbiträden samt
arbetsterapeuter.
De båda tjänsterna som sjukgymnast helt vakanta sedan längre tid. Behov av intensivutbildning i
svenska är ofta stort på de nyanlända som provas i arbete och som ofta är mycket lämpliga men
med stora brister i språket.

5 Intern kontroll
Förvaltningen redovisar fortlöpande i månadsrapport till socialnämnd, Kommunstyrelsen och
revisorerna hur arbetet med att fullfölja internkontrollplanen fortlöper.

6 Framtid
Det är ytterst sannolikt att de ovan nämnda behoven av äldreomsorg, missbruksvård och
försörjningsstöd kommer att fortsätta att öka. Till detta kommer ett snart akut behov av minst en
gruppbostad till inom funktionshinderomsorgen. Det är av stor vikt att integrationsarbetet lyckas
för att förse verksamheten med arbetskraft och minska kostnader för försörjningsstöd.
Verksamheten med ensamkommande kommer att fortsätta att minska i omfattning.
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Delårsrapport 2017
Barn- och utbildningsnämnden
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Delårsrapporten är ett uppföljande dokument över årets gångna månader, perioden avser 1
januari till 31 augusti. Som komplement till denna delårsrapport pågår arbete med att
sammanställa en Kvalitetsredovisning utifrån förskolornas och grundskolornas inkl.
fritidshemmens kvalitetsredovisningar samt en mängd olika data. Allt från betygsresultat till
observationer, intervjuer, utvärderingar, enkätundersökning och statistik mm. De områden som
följs upp i Kvalitetsredovisningen är förvaltningens prioriterade utvecklingsområden och mål.
Kvalitetsredovisningen är en uppföljning för läsåret 16/17.
De utvecklingsområden som uppmärksammas i kvalitetsredovisningen blir föremål för utveckling
under kommande läsår. Verksamhetsplanen för läsåret 17/18 kommer att uppdateras med nya
utvecklingsområden men de utvecklingsområden som inte fått full effekt under det gångna läsåret
kommer att kvarstå.
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november kommer att behandla
Kvalitetsredovisningen och i december kommer budget och verksamhetsplanen att beslutas om.
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1 Viktiga händelser























Projektering av ny förskola vid Sävstaskolans område
Under vårterminens slut byggdes paviljonger upp mittemot Slottsskolan F-6 där eleverna i
åk 7-9 började höstterminen.
Under sommaren tömdes Slottsskolan 7-9 på möbler och inredning med hjälp av
feriearbetare. Byggnaderna kommer att rivas under kommande höst för att en ny skola
ska byggas.
Skolinspektionen godkände Österåkerbygdens friskola som huvudman för Österåkers
fritidshem
Ålands förskola har renoverats och bland annat så har golvmattor bytts ut i enlighet med
giftfri förskola
Rektorn för Marmorbyns och Högsjö skola med tillhörande fritidshem samt Baggetorps
och Österåkers fritids slutade och enhetschefen för Slussen tillsattes som rektor för
området.
Baggetorps och Österåkers fritids leds förnärvarande av tillförordnade rektorer
Sävstaskolan har fått A-huset totalrenoverat under sommaren.
En Biblioteksgrupp har utsetts och biblioteksplan påbörjas
Godkänd ansökan ur socialinvesteringsfond för att erbjuda åk F-6-elever frukost i skolan
Arbetslagledarutbildning som genomfördes av skolutvecklingsföretaget; TÄNK OM
slutfördes och arbetslagledarna examinerades
Digitalisering – Inköp av nya bärbara datorer till HT -17
Pilotprojekt pågår på Sävstaskolan som handlar om lärares årsarbetstid
Lärare har utbildats i Dokumentationsprogram IST
Musikprojekt- Kulturskola och förskola tillsammans med Dan Bornemark
Hälsofrämjande arbete har drivits som projekt på Slottsskolan 4-6 tillsammans med
elevhälsan
Lågstadiesatsning har pågått för ökat antal personal i åk F-3
Mindre barngrupper inom förskola för att minska grupperna
Utvecklingsarbete inom förskola genom professionsutvecklarna
12 st Förstelärare har haft förstelärarträffar och ämneskonferenser
Beslut togs om sänkta avgifter inom Kulturskolans utbud
Barn- och utbildningschefen har slutat och rekrytering pågår för att tillsätta en ny

2 Nämndens/enhetens mål
Kommunfullmäktiges mål om att Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och
uppväxtvillkor är riktad till Barn- och utbildningsnämnden genom att andelen elever med
gymnasiebehörighet ska öka. Barn- och utbildningsnämnden strävar efter att alla elever ska lyckas
med sin skolgång och bli behörig till gymnasiet. Målet är inte uppnått och kommer inte att
uppnås under detta kalenderår. Det pågår en mängd olika insatser och utvecklingsområden för att
öka behörigheten. Insatserna pågår inom alla verksamhetsformer, från förskoleålder upp till åk 9.
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Kommunfullmäktiges mål om att kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv innebär för
Barn- och utbildningsnämnden att Kulturskolan ska samverka med skola, förskola och fritids för
att barn och elever ska få uttrycka sig i de konstnärliga områdena. Under året har antalet inskrivna
elever på kurser ökat avsevärt och samverkan har genomförts i olika former.
.
.

3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering
Nettoavvikelse 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

-2 236

-3 200

-7 300

-1

0

0

-1 031

-1 000

-800

23

0

0

809

600

600

-274

-200

0

65

-1 800

-1 500

Gymnasieskola

755

0

0

Grundsärskola

526

500

-300

Gymnasiesärskola

-69

0

0

88

0

0

-1 345

-5 100

-9 300

Verksamhet
Nämnd och Förvaltning
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola

Kultur
Summa

Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt sett en negativ avvikelse med – 1 345 tkr för

perioden. Gymnasiet pekade i början av året mot ett bättre utfall (+1,9 mkr) vilket gör att
behovet för 2017 var 9,3 mkr. Kommunstyrelsen beviljade nämnden i junimånad ett tillskott på
5 mkr.

Prognosen pekar mot ett underskott på - 5,1 mkr
Underskottet består av;
1.Snittlöner, dvs högre löner än det som kompenserats med 2,5%.

-1,5 mkr

2.Beräknad kostnadsökning av antalet fristående elever jämfört med 2016 är -2,8 mkr.
Fristående elever i grundskolan beräknades öka med 34 barn.
Under år 2017 har detta tillkommit:
3. Återbetalning av läxhjälp avseende 2016 är -0,8 mkr
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4. Ej budgeterade löner och konsultkostnader för Slottsbygget -0,5 mkr
5. Särskolan har fått medel för att gå i balans. Varje enskilt barn har olika behov vilket innebär att
kostnaden kan skilja mellan barnen. Prognosen pekar på lägre kostnader. +0,5 mkr
Totalt underskott är -5,1 mkr
Nämnden har uppdragit till förvaltningen om ett besparing om 3 mkr, se ärende; Åtgärdsplan.
Avvikelse per verksamhetsform

Nämnd o förvaltning redovisar ett underskott om -2,2 mkr. Verksamheterna har behållit samma
nyckeltal 2017 som 2016 års nyckeltal och därmed krävs en besparing som ligger under nämnd
och förvaltning. Dessutom finns personal samt konsultkostnader för Slottsbygget med i
underskottet.
Årsprognos -3 200 tkr

Öppen förskola förväntas följa budget.
Förskola har en budget baserad på 466 barn i kommunen och 458 barn fanns i förskolan per
maj.

Prognosen pekar mot ett underskott. Fler barn är i behov av särskilt stöd och därmed har fler
assistenter rekryterats trots att budget saknas. Under våren har fler barn än budgetrat gått i andra
förskolor än kommunens, vilket ger en negativ avvikelse.
Årsprognos: -1 000 tkr.

Den pedagogiska omsorgen förväntas följa budget.
Fritidshemmens elevantal är fler i den kommunala verksamheten än budget, men något färre i
den fristående vilket gör att kommunen pekar mot överskott.
Årsprognos: +600 tkr.

Förskoleklass har ett underskott mot budget. Elevantalet för hösten pekar mot 10 fler än
budget.

Årsprognos -200 tkr
Inom några av grundskolorna är det för få elever i varje klass i förhållande till den budget som
tilldelats. Småskolorna får svårt med effektiviteten då kvantiteterna är små. Skolskjutsar redovisar
en positiv avvikelse. Återbetalning av läxhjälpen för 2016 påverkar prognosen negativt.
Årsprognos: - 1 800 tkr.

Grundsärskola. Prognosen pekar mot något färre barn i särskolan under hösten vilket påverkar
resultatet positivt.

Årsprognos: + 500 tkr

Kulturskolan räknar med +-0
Gymnasiet och gymnasiesärskolan. Kostnaderna för gymnasiet såg under VT ut att bli
1,9 mkr lägre än beräknat, beroende på elevernas kommande val av program till läsåret 17/18.
Besparing var 1,9 mkr och är justerad i budgeten.
Årsprognos: +-0
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Åtgärdsplan:
Inom barn- och utbildningsnämnden råder underskott.

3.2



Nämnden beslutade i december 2016 att förvaltningen under vårterminen skulle använda
sig av nyckeltalen som anges i nämndens resursfördelningsmodell Lika bidrag på lika
villkor. Så läsåret går med samma antal lärare, förskollärare per barn/elever som under
hösten och möjligheten att kunna fortsätta använda riktade statsbidrag för mindre
barngrupper och fler lärare F-3. Under våren 2017 skulle sedan förvaltningen återkomma
med ekonomiskt uppföljning och eventuella äskanden som nämnden önskade göra till
kommunstyrelsen.



Konsekvenser har redovisats och det har tagits fram förslag på åtgärder till nämnden.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram andra åtgärder till en summa om
3 mkr. Det ärendet ska redovisas på nämndens sammanträde 27 september. De åtgärder
förvaltningen fått i uppdrag att se över är att prioritera bort den digitala satsningen,
nedläggning av kulturskolan och se över kostnader för elevassistenter.

Investeringar

Alla åk F-6 skolor har fått investeringsmedel till att byta ut sina klassrumsmöbler. Medlen
fördelades utifrån barnantal på skolorna och räckte till en mindre skola till 1 klassrum upp till 3
klassrum för de större skolorna.
Investeringsbudgeten är på 600 tkr och tom augusti har investering skett i Ålands förskola och
Sävstaskolan på drygt 200 tkr.
Ännu ej utnyttjad investeringsbudget avser kulturskolan, Högsjö, Marmorbyn och Slottskolan F6.

4 Kompetensförsörjning
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2017-01-01 - 2017-08-31 = 6,86
2016-01-01 - 2016-08-31 = 10,75
Inom alla verksamhetsformer så har sjukfrånvaron minskat jämfört mot samma period
föregående år. En avsevärd minskning kan utläsas inom fritidshem och grundskola. Den högsta
sjukfrånvaron står Förskolan för.

191

4.2

Rekryteringsläge

I Vingåker uppgår andelen behöriga lärare till 72,2 % (2016) jämfört mot riket på 83,9 %. Denna
brist som råder på behöriga lärare tillsammans med kommande pensionsavgångar och ett ökat
krav på kompetens hos medarbetarna ställer stora krav på förvaltningen. Det behövs fler
förskollärare och lärare (speciallärare) och därmed bör en plan framarbetas för att öka andelen
behöriga både på huvudmannanivå samt individuellt för varje medarbetare.

5 Intern kontroll
De områden som är prioriterade för interkontroll följs upp och ges en rapportering kring i
verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2017.
Rutiner att följa upp:









Barnplaceringar inom förskola och fritidshem sköts korrekt
Ansvarig: Barnomsorgshandläggare
Att barnets schema stämmer med barnets vistelsetid i verksamheten.
Ansvarig: Barnomsorgshandläggare
Barn och elever med skyddad identitet följer gällande handlingsplanAnsvarig: Alla chefer
samt förvaltningskansli
Att vi har ”back up” för system (telefon, Lämna/hämta) om det skulle bli nätverkshaveri
Ansvarig: systemförvaltare
IST för planering, dokumentation och uppföljning används av pedagogerna
Ansvarig: Alla chefer
Att rutinen för kränkande behandling följs
Ansvarig: Alla chefer
Processen inför särskoleinskrivning och omprövning
Ärendet överflyttat från 2016 års interkontrollplan
Ansvarig: Chefen för elevhälsa

6 Framtid
Under hösten kommer en tillförordnad barn- och utbildningschef att leda förvaltningens arbete
framåt tills dess att en permanent Barn- och utbildningschef tillsätts.
Prioriterade områden och utvecklingsområden under hösten är;








Egenkontrollen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Byggnationer; Projektering av förskola samt rivning av gamla högstadieskolan
Hälsofrämjande och förebyggande arbete där hälsa och lärande samspelar för att
säkerställa en tillgänglig, likvärdig och anpassad utbildning
Insatser för att öka andelen behöriga lärare och förskollärare
Att skapa förutsättningar för att möta de nya kraven som den nya läroplanen medför
(bland annat att alla matematiklärare ska undervisa i programmering)
Att börja förbereda för den nationella IT-strategin som innebär utökning av digitala
verktyg
Att se över lokalbehovet inom förskola och skola med anledning av bland annat
tomtförsäljningar
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Bilaga uppföljning barnantal
Volymmått
Antal barn/elever i:

Utfall
2016
VT

Utfall
2016
HT

Budget
2017
VT

Budget
2017
HT
489
466
85
64
82
35
41
27
36
39
42
15

Avstäm
ning
21/2
2017
489
442
77
59
77
38
38
19
39
36
40
19

Avstäm
ning
2/6
2017
492
462
81
62
81
38
36
29
40
34
40
21

Avstäm
ning
1/9
2017
489
426
76
59
75
33
33
26
35
29
40
20

Förskola total
Kommun
Slottets förskola
Åland
Gränden
Källstugan
Södergården
Lärkan
Baggetorp
Högsjö
Marmorbyn
Österåker, Lindgården
Förskola Satelliten
(Redovisas under
Slottets förskola)
Reserv
Fristående/annan
kommun
Pedagogisk omsorg
total
Volymmått
Antal barn/elever i:

453
431
78
64
75
36
41

450
427
75
55
76
35
39
18
36
35
39
19

489
466
85
64
82
35
41
27
36
39
42
15

22

23

23

23

24
23

4
26

40
23

10

9

10

12

9

8

5

Utfall
2016
VT

Utfall
2016
HT

Budget
2017
VT

Budget
2017
HT

Förskoleklass total
Varav kommun
Marmorbyn
Högsjö
Sävstaskolan
Slottsskolan
Fristående/annan
kommun
Fritidshem total
Kommun
Marmorbyn
Högsjö
Sävstaskolan
Slottsskolan
Baggetorp
Österåker (Lindgården)
”Reserv”

106
99
10
13
47
29
7

109
99
19
12
34
34
10

114
103
19
12
34
38
11

93
82
10
12
27
33
11

Avstäm
ning
21/2
2017
118
109
19
12
36
42
9

Avstäm
ning
2/6
2017
117
108
19
12
35
42
9

Avstäm
ning
1/9
2017
101
92
10
7
48
27
9

375
353
30
32
151
92
21
27

395
370
39
34
147
96
17
37

407
382
36
34
147
111
18
36

407
382
36
34
147
111
18
36

407
382
39
34
147
96
17
37
12

406
382
38
35
148
94
17
32
18

412
391
37
41
151
101
23
38
0

Fristående/annan
kommun
Volymmått
Antal barn/elever i:

22

25

25

25

25

24

21

Utfall
2016
VT

Utfall
2016
HT

Budget
2017
VT

Budget
2017
HT

Avstäm
ning
21/2

Avstäm
ning
2/6

Avstäm
ning
1/9

33
40
45
19
-
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Grundskola total

1 088

1 091

1 102

1 102

2017
1 074

2017
1 100

2017
1 117

Kommun
Fristående/annan
kommun

956
132

931
160

938
164

938
164

938
136

938
162

940
177

Åk 1-6, kommun
Marmorbyn
Högsjö
Sävstaskolan
Slottsskolan
Fristående/annan
kommun
”Reserv”
Åk 7-9, kommun
Slottsskolan
Fristående/annan
kommun
Gymnasieskola
Exkl IM, Vingåker

631
85
59
297
190
62

622
70
64
298
190
71

629
71
66
298
194
78

629
71
66
298
194
78

629
70
64
298
190
59

629
70
62
299
189
73

632
79
65
291
197
79

325
325
70

309
309
89

309
309
86

309
309
86

7
309
309
77

9
309
309
89

308
308
98

326

331

329

329

331

331

331
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Delårsrapport 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
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1 Viktiga händelser








Anställt en miljöinspektör med uppdrag att arbeta med tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar, då en inspektör slutade under vårvintern.
Anställt en planarkitekt med uppdrag att arbeta med planärenden samt detaljplaner och
översiktsplan, istället för att anlita extern konsultkompetens.
Anställt en beställare/projektledare som börjar 18 september
Genomfört ett projekt gällande cisterner under sommaren som har blivit mycket lyckat
Inventeringen av de enskilda avloppen fortsätter,
Stort intresse för att köpa villatomter i Marmorbyn, har börjat utreda nya områden i
Marmorbyn.
Pågår ett projekt om att satsa på seniorboenden i kransorterna

2 Nämndens/enhetens mål
Samhällsbyggnadsnämndens övergripande målsättning är att bidra till en hållbar utveckling.
Samspel råder mellan samhällsutveckling, miljöhänsyn och ekonomi.
För detta prioriterar samhällsbyggnadsnämnden följande inriktning i sina uppdrag, daglig
verksamhet och sin myndighetsutövning:






Bemötande
Tillgänglighet
Rättssäkerhet
Effektivitet
Samhällsutveckling

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens och livsmedelslagens område har under
årets 8 första månader varit bra. Vi ligger bra till när det gäller våra intäkter både på bygg- och
miljösidan. Hittills under året har vi arbetat hårt med att genomföra inspektioner och vi har
lyckats bra, vi ligger i fas med våra planer, förutom på miljöfarlig verksamhet.
Inventeringen av enskilda avlopp går i enlighet med plan. En handläggare rekryterades i början
av året, då en handläggare slutade i februari.
När det gäller antalet anmälda uppsättningar av solceller/solfångare så är det inget vi styr, utan
det är frivilligt och påverkas av helt andra parametrar.
Vi har inte gått in i Insikt som är en undersökning som de flesta kommuner i Sverige deltar i och
undersöker områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, serveringstillstånd, offentlig
platsmark och räddningstjänst. Det är en opartisk undersökning som sker löpande och vi kan då
även jämföra oss med övriga kommuner i landet. Att vi ännu inte har engagerat oss i Insikt, beror
främst på att vi inte hunnit det under året, vi kommer så snart som möjligt att gå med i Insikt.
Arbetet med detaljplaneläggningen sker kontinuerligt, och under 2017 kommer vi att påbörja fyra
nya planer.
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3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering
Nettoavvikelse 2017-08-31, tkr

Prognos 2017-1231, tkr

Prognos 2017-12-31
(enl Tertial 1), tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

-44

0

0

Bygg och Plan

238

150

0

Områdesplanering

-90

-100

0

Bostadsanpassning

-554

-700

-800

44

100

-50

-406

-550

-850

Verksamhet

Miljö
Summa

Nämnden (5001) - Kommer ha ett nollresultat vid årets slut.
Bygg och plan (5020) - Har haft bra intäkter under årets åtta första månader främst beroende på
ett antal stora bygglov.
Områdesplanering (5021) - räknar med ett minusresultat på ca -100 tkr vid årets slut.
Bostadsanpassning (5022) - Räknar med att det ser likadant ut fortsättningsvis och kommer då
ha ett underskott på ca -700 tkr vid årets slut. vi kan inte påverka kostnaderna, utan det beror på
vilka ansökningar som kommer in
Miljö (5030) - Följer budget just nu, beräknar ett plusresultat på 100 tkr, då vi har kommit upp
till förväntade intäkter och ligger bättre till mot budget på kostnadssidan.

3.2

Investeringar

Investeringar antogs av KF 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:


Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden; 170 000 kr år 2017

Vi utreder just nu om hela kommunen ska arbeta i samma ärendehanteringssystem. Arbetet
kommer att pågå under slutet av 2017 och början av 2018.
De avsatta pengarna kommer därför inte att användas under 2017

4 Kompetensförsörjning
När det gäller kompetensförsörjningen så varierar det mellan de olika yrkesgrupperna. När vi
söker miljöinspektörer så får vi många och kvalificerade sökanden. När vi söker planarkitekt så är
det betydligt svårare.
Det går därför inte säga något generellt hur det fungerar med kompetensförsörjningen, utan det
gäller att vi har ett professionellt bemötande, har bra rutiner för ansökan, är attraktiva och bra
arbetsgivare, så kommer vi att få den kompetens vi behöver.
Våra rekryteringar under 2017 har varit mycket bra och vi har lyckats knyta till oss mycket bra
kompetens.
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4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2017-01-01 - 2017-08-31 = 5,75
2016-01-01 - 2016-08-31 = 7,49
Sjukfrånvaron har gått ner jämfört med samma period 2016. Små avdelningar som påverkas
mycket när någon är sjuk någon längre tid.

4.2

Rekryteringsläge

Förändringar i personal för bygg- och miljöenheten:




En miljöinspektör, med inriktning hälsoskydd började under våren
En planarkitekt är anställd och började sin tjänst den 14 augusti
En beställare/projektledare är anställd och börjar den 18 september

Saknas anställning av:


En bygglovhandläggare som ska arbeta med bygglov och bostadsanpassning. Det innebär
att vi kan frigöra vår byggnadsinpektör till att arbeta mer med mark och exploatering. Det
innebär också att vi inte blir lika sårbara när byggnadsinspektören är borta.

Behov av personal för bygglov och bostadsanpassningar:



Vi måste ha egen personal som arbetar med detaljplanefrågorna. Det är oerhört viktigt att
vi inte tappar fart i det arbetet eftersom vi befinner oss i en mycket expansiva fas.
När det gäller övriga tjänster så har vi lyckats fylla på med personal som har bra
kompetens.

5 Intern kontroll
Nämndens internkontroll enligt Nämndplan för samhällbyggnadsnämnden år 2016 och
planperioden 2017-2018:
Ärendehantering:


Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut
Kontrollfrekvens - halvårsvis

Under kvartal 2 har vi haft två överklaganden på bygglov som vi har handlagt enligt fastställd
rutin.
Under 2016 har 18 av samhällsbyggnadsnämndens beslut inom miljöbalkens och livsmedelslagens
områden överklagats. Alla dessa ärenden har efter granskning hanterats enligt fastställd rutin.
Inga avvikelser.
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Handläggning:


Tillsyns- och kontrollplaner
Kontrollfrekvens - årsvis

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens och livsmedelslagens område var lägre
än planerat under första halvåret, men arbetet under hösten har fungerat bra och vi ligger i fas.
En heltidstjänst som miljöinspektör har varit vakant sen början av året, men i september tillsattes
tjänsten. Rekrytering av ny chef, samt perioden med t.f. chef, har också inneburit att
handläggarna fått lägga tid på andra arbetsuppgifter än den planerade tillsynen. Tillsyn av
enskilda avlopp går i enlighet med plan. En handläggare rekryterades i början av året, och två
handläggare arbetar nu på heltid med tillsynen.
Kontrolleras till bokslutet

6 Framtid
Vi har från och med februari 2017 haft full bemanning på bygg- och miljösidan, det gör att vi kan
se med tillförsikt på 2017. Att vi har fått möjlighet att anställa en bygglovhandläggare innebär att
vår byggnadsinspektör kan koncentrera sig mer på mark och exploatering. Det här är uppgifter
som är mycket viktiga i en expansiv fas för att vi ska kunna erbjuda byggbar mark för boende,
offentlig service och industri.
På miljösidan har vi nu sex anställda miljöinspektörer och har därmed en möjlighet att hinna med
att genomföra tillsyn och inspektioner enligt plan.
Under 2017 har vi tagit fram en Vingåkersmodell för en lotsfunktion. Det kallas även "en väg in"
eller "dukat bord" i andra kommuner. Det här ska underlätta för företagarna i sina kontakter med
kommunens tjänstemän.
2017 kommer vara ett år där vi fortsätter att bygga upp en organisation för att utveckla Vingåker
till en smart landsbygd. Med de rekryteringar som genomförts under året och den
organisationsförändring som är påbörjad kan vi möta de förväntningar som ställs på oss.
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1 Viktiga händelser
1. 6 500 personer har besökt slottsparkens arrangemang under vår och sommar.
2. Sommarskojsprogrammet har erbjudit drygt 20 gratis evenemang/aktiviteter
för barn i åldern 6-15 år. Under hela juli månad har kommunen i samarbete
med Sörmlandsidrotten erbjudit ledarledda aktiviteter på olika platser i
kommunen. Aktiviteterna har lockat över 2 500 barn/deltagare under
sommaren.
3. Fritidsgården har haft öppet fyra dagar i veckan under åtta veckor i sommar
med ca 700 besök under perioden.
4. Biblioteket har haft sommaröppet och bl.a. erbjudit aktiviteten ”sommarboken”
5. Flera välbesökta författarbesök har anordnats under våren.
6. Många besöker biblioteketen för att få hjälp med utskrift, kopiering och
skanning vilket bidragit till en ökning av det totala besöksantalet.
7. Badet har erbjudit märkestagning vid våra friluftsbad, haft badhuset stängt för
reparation och underhåll under sommaren.
8. En konstdatabas med kommunens konstsamling på drygt 1 000 konstverks
har upprättats.
9. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bygga en ny fritidsgård och att
uppdra åt kommunens fastighetsbolag att renovera Säfstaholms slott.
10. Gamla godsmagasinet har rustats upp för att erbjuda Vingåkers Skateförening
en hemvist.

2 Nämndens/enhetens mål
Övergripande mål 3: Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som
kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration.
Resultatmål:
Antalet barn i föreningslivet ska öka.


Det redovisade underlaget för antalet bidragsberättigade sammankomster för
barn och ungdom i åldern 7-25 år under vårterminen 2017 har ökat med 197
sammankomster jämfört med samma period 2016. Beräkningsgrunden har
dock ändrats och beräknades tidigare på barn i åldern 5-20 år varför siffran
inte är helt jämförbar. Totalt har 2 048 sammankomster registrerats.

Antalet badande i badhuset ska öka.


Antalet badande har ökat med ca 1000 bad jämfört med samma period 2016.

Antal program och arrangemang på biblioteket ska öka.




Antalet arrangemang har ökat från 51st. 2016 till 59 st. samma period 2017.
Antalet besök har ökat både i Högsjö och i Vingåker med totalt 5 % till drygt
40 000 besökare jämfört samma period 2016.
Antalet lån har totalt minskat med 2 % men ökat i Högsjö med hela 28 %
under perioden. Lån av e-böcker har dock minskat med 30 % jämfört med
samma period 2016.
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3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet
Kultur- och
fritidsnämnden

Nettoavvikelse
2017-08-31, tkr

Prognos 2016-12-31, tkr

Prognos föregående
månad, tkr

Siffrorna ännu ej klara

0

0

Ingen större avvikelse är att redovisa ej heller någon förväntad avvikelse på helår.
3.2 Investeringar
Inga större investeringar har gjort under första halvåret, en investering på ny teknik
(RFID) är planerad under hösten 2017 på biblioteket.
Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av Gamla godsmagasinet,
till inköp av en ny scenvagn samt nya grusgångar runt Säfstaholms slott.

4 Kompetensförsörjning
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2016-01-01 - 2016-03-31 = 5,64 %
2017-01-01 - 2017-03-31 = X,xx % (sifforna kommer kompletteras senare)
4.2 Rekryteringsläge
En upplevelsesamordnare har rekryterats under första halvåret. Rekryteringen av en
barnbibliotekarie med tillträde i september har också genomförts med gott resultat.
Under hösten kommer rekryteringen av en ny fritidsledare att inledas då en
pensionsavgång är att vänta.

5 Intern kontroll
Befintliga interkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har
registrerats.

6 Framtid
Område upplevelser





Föreningsstödet kommer att förstärkas ytterligare framöver bland annat
genom upplevelse- och kultursamordnarens försorg.
Förberedelsen för ombyggnaden av Säfstaholms slott kommer nu intensifieras
och en bred programverksamhet kommer ta sin form.
Arbetet med att utveckla slottsparken fortsätter. En detaljplan arbetas fram.
En förstudie av förutsättningarna för ett sportcentrum presenteras.
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Satsningen på gratis sommarlovsaktiviter fortgår.

Badet




Det är ett växande intresse för alla nya kurser som badhuset erbjuder.
Under hösten genomföra en kampanj för att öka medvetenheten om vikten av
att tvätta sig. Kampanjen går under devisen ”pol klar”
En statusinventering för att avgöra byggnadens (badhusets) status har beställ
av fastighetsägaren och kommer redovisa behoven av framtida underhåll och
investeringar.

Biblioteket


Olika arrangemang är planerade för hösten, bl. a författarbesök av Elisabet
Nemert, Bokcirkel och Språkcirkel planeras också. Biblioteket kommer att
medverka under eMedborgarveckan. En föreläsning om vikten att läsa
kommer att hållas på tigrinja. Barnen kommer under hösten bl.a. att få
sagostund med dockor ”Jag vill ha gröt” samt se sagoteater på olika språk i
samarbete med Kulturskolan.

Fritidsgården





Under hösten kommer fritidsgården att samarbeta med Studiefrämjandet för
att iordningställa och återinviga det gamla musikrummet.
Fritidsgården kommer inleda sin planering inför flytten till nya fritidsgården
2020.
Under höstlovet planeras ett LAN på fritidsgården och samordnas med övriga
programpunkter under lovet.
Arbetet med att stärka integrationen fortsätter och fritidsgårdens arbete med
olika drogförebyggande aktiviteter planeras.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

1 (4)

Enligt styrelsens uppdrag avger undertecknad verkställande direktör följande delårsrapport.

Verksamheten i Aktiebolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB
Händelser under året
Investeringar
Under rapportperioden har följande investeringar gjorts.
Projekt Slottsskolan 7-9, har påbörjats med etablering av moduler som ersättningslokaler för skolverksamheten samt
rivning del av skola för byggnation av undercentral. Omdragning VA samt fjärrvärme har även skett i samarbete med
Sörmlands Vatten& Avfall AB, under perioden nedlagda projektkostnader uppgår till 7.400 tkr.
Utemiljön på Gränden har förbättrats genom byggnation av multiarena, nedlagd kostnad under perioden 425 tkr.
Underhåll
Underhållskostnaden t.o.m 2017-08-31 uppgår till 5.294 tkr tkr eller 83 kr/m2, i detta ingår planerat underhåll med 3.630
tkr och övrigt oplanerat underhåll med 1.664 tkr.
Det planerade underhållet består bl.a av:
Klassrumsrenovering Sävstaskolan.
ytt golv i sporthall Österåker.
Entrédörr samt trapp Kommunhuset.
Viss renovering på Slottet.
Renovering Ålandsskolan.
Asfalt på skolgård Marmorbyn samt byte ytterdörr.
Nytt golv på Slottsskolans förskola.
Viktiga händelser
Utredning gällande Badhus påtalar renoveringsbehov i storlek 5-6 Mkr.
Planering för ombyggnation i Slottet pågår.
SEB lokaler tillgängliga före avtalstids utgång genom avtal om förtidsinbetalning av kvarstående hyresperiod.
Planarbete pågår gällande byggnation av ny förskola vid Sävsta, bygglovsprocess inleds under hösten med ambition att
gå ut med offentlig upphandling under vintern.
Resultatutveckling
Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 5.5 Mkr före skatt. Bedömningen är att om inget oförutsett händer så
kommer resultatet för 2017 att landa på ett nollresultat , dvs lite bättre än antagen budget på -148tkr.
Vingåker 20 september 2017
Lars Ingebrigtsen
VD
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2 (4)

2017-01-01
-2017-08-31
(8 mån)

2016-01-01
-2016-08-31
(8 mån)

44 611 875
210
44 612 085

37 582 281
146 857
37 729 138

-24 402 842
-3 314 694
-4 284 883
-4 813 777
-36 816 196
7 795 889

-22 820 364
-2 968 677
-4 205 868
-4 809 497
-34 804 406
2 924 732

2 000
394
-2 259 295
-2 256 901
5 538 988

2 000
3 050
-3 237 989
-3 232 939
-308 207

5 538 988

-308 207
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

3 (4)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

287 295 282
3 609 238

293 826 331
4 200 681

3 465 332
294 369 852

271 332
298 298 344

40 000

40 000

34 821
1 440 816
1 515 637
295 885 489

17 963
2 360 879
2 418 842
300 717 186

5 863 351
1 322 806
365 261
7 551 418

1 296 524
2 220 838
322 085
3 839 447

13 604 475
13 604 475
21 155 893

10 742 954
10 742 954
14 582 401

317 041 382

315 299 587

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

4 (4)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

50 364 792
5 538 988
55 903 780
59 903 780

50 314 569
-308 207
50 006 362
54 006 362

9 275 000
9 275 000

9 125 000
9 125 000

230 748 000
230 748 000

234 766 000
234 766 000

4 368 000
5 517 276
2 559 223
4 670 103
17 114 602

4 368 000
3 992 224
3 572 679
5 469 322
17 402 225

317 041 382

315 299 587
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Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

1 (4)

Enligt styrelsens uppdrag avger undertecknad verkställande direktör följande delårsrapport.

Verksamheten i Aktiebolaget Vingåkershem 2017.01.01-2017-08-31
Händelser under året
Investeringar
Under rapportperioden har följande investeringar gjorts.
Nybyggnation av bostadshuset i Tennisparken avslutades, inflyttning har skett.
Ombyggnation av Beasalongen till 2 lägenheter.
Digitalt fastighetssystem ”Vitec”
Underhåll
Underhållskostnaden t.o.m 2017-08-31 uppgår till 8.693 tkr eller 294 kr/m2, i detta ingår planerat lägenhetsunderhåll
med 598 tkr och övrigt planerat underhåll med 2.026 tkr.
Oplanerat lägenhetsunderhåll uppgår till 4.987 tkr och oplanerat övrigt underhåll till 1.082 tkr.
Det planerade underhållet består bl.a av:
Takbyten på tre fastigheter (Skolgatan, Vanhallavägen samt Högsjön).
Fasadbyte på fastigheten i Högsjön.
Entrépartier samt dörrar på Sävstaholmsvägen.
Entréparti på Apoteket.
Sopsortering i Baggetorp.
Ytterdörrar på Bondegatan.
Viktiga händelser
Upphandling av stam/rotrenovering på Loke 3(Herrgårdsvägen) har skett, totalentreprenör blev Tegelstaden Bygg AB,
planerad start vid årsskiftet 17/18..
Offentlig upphandling på balkongrenovering gällande fastigheten Gränden 3 skall göras under hösten/vintern
Resultatutveckling
Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 208 tkr före skatt. Bedömningen är att om inget oförutsett händer så
kommer resultatet för 2017 att landa på – 2.600 tkr , dvs drygt 4.200 tkr bättre än antagen budget.
Vingåker 20 september 2017
Lars Ingebrigtsen
VD
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Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2 (4)

2017-01-01
-2017-08-31
(8 mån)

2016-01-01
-2016-08-31
(8 mån)

20 880 867
2 915 826
23 796 693

20 048 199
2 545 248
22 593 447

-14 790 123
-1 538 378
-3 862 531

-13 185 496
-1 022 404
-3 450 808

-2 507 781
-22 698 813
1 097 880

-2 506 312
-20 165 020
2 428 427

3 101
-892 445
-889 344
208 536

3 536
-1 181 630
-1 178 094
1 250 333

208 536

1 250 333
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Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

Balansräkning

3 (4)

2017-08-31

2016-08-31

118 276 747
1 741 614

121 173 886
1 878 782

24 187 020
144 205 381

5 799 141
128 851 809

40 000

40 000

25 690
65 690
144 271 071

36 947
76 947
128 928 756

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

938 095
33 643
177 055
1 148 793

992 049
51 877
165 558
1 209 484

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5 432 433
5 432 433
6 581 226

24 042 815
24 042 815
25 252 299

150 852 297

154 181 055

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

Balansräkning

4 (4)

2017-08-31

2016-08-31

1 000 000
5 319 899
6 319 899

1 000 000
5 319 899
6 319 899

25 653 537
208 536
25 862 073
32 181 972

26 631 676
1 250 333
27 882 009
34 201 908

1 959 581
1 959 581

2 076 581
2 076 581

108 845 950
108 845 950

110 284 450
110 284 450

1 620 000
2 802 950
477 267
2 964 577
7 864 794

1 620 000
2 325 337
334 691
3 338 088
7 618 116

150 852 297

154 181 055

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Katrineholm 21 september 2017

Vingåker kommun
643 80 Vingåker

Delårsrapport Vingåker Vatten och Avfall AB, 556766–0302
period januari till augusti 2017
Allmänt gällande verksamheten
Vatten och Avlopp
Den omläggning av dricksvattenförsörjning som gjordes under förra året, där
Baggetorp och Sjögölet numera förses med dricksvatten från Katrineholms vattenverk, har fallit väl ut. Vi står nu bättre rustade vid större läckage.
Antalen vattenläckor i ledningsnätet har varit få under perioden.

Renhållning
Under sommartid har bolaget tillsammans med renhållningsentreprenören arbetat med att ID-märka samtliga kärl i Vingåkers kommun. ID-märkningen har gått
enligt plan och arbetet är i det närmaste slutfört. Kommunikationen med fastighetsägarna har varit en framgångsfaktor i projektet. Med ID-märkningen får vi
en smidigare och snabbare hantering av kundärenden som till exempel vid utebliven hämtning. Samtidigt med projektet har vi bytt ut ett antal kärlstorlekar
som orsakat arbetsmiljöproblem.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se
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Framtiden
Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsområde för VA i Ålsätter i
september. Under augusti har Sörmland vatten tagit del av handlingarna och
lämnat synpunkter på beslutsunderlaget. Utbyggnadsprojektet kommer att
kräva mycket resurser såväl ekonomiska som personella.
Det har lagts mycket resurser på Lyttersta spillvattenanläggning senaste två
åren. Kommunen och bolaget har i september diskuterat en ny inriktning. Inriktningen är att bygga en överföringsledning för spillvatten från Lyttersta till tätortsgränsen för vidare transport mot reningsverket. Samtidigt kommer såväl en råsom renvattenledning läggas ner i samma schakt för att tillgodose våra egna
behov. Finspångs kommun har informerats om våra planer och vi förväntar oss
ett svar om ledningarna ska dimensioneras även för deras behov. Även detta är
ett projekt kommer att kräva stor resursinblandning.
Arbetet med att etablera en ny återvinningscentral vid område Vik fortsätter
med oförminskad styrka. Tillstånden är klara och bolaget arbetar tillsammans
med konsult för att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling. Tidplanen
är än så länge att den nya anläggningen kan stå färdig Juni 2019.

Ägardirektiv
Vingåkers kommuns syfte med Vingåker Vatten är
• Att äga Vingåkers kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar,
• Att tillsammans med Katrineholms kommun och Flens kommun med bolag säkerställa en långsiktig effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre möter
framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar.
Uppsatta mål med bolaget är att
• bolaget i all verksamhet agerar miljömedvetet
• bolaget visar positivt resultat efter finansnetto
• bolaget genom god ekonomisk hushållning ska kunna finansiera sin verksamhet
Utifrån de styrande dokument som finns har framtagits en affärsplan som bolaget arbetar efter. Ett administrativt verktyg är inarbetat där mål kan följas upp.
Bolagets bedömning är att ägardirektiv och mål uppfyllts.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se
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Ekonomisk utvärdering
En sammanfattande bild över omsättning och resultat framgår nedan. Belopp i
mkr.
Utfall
Jan-aug
2017

Budget
Jan-aug
2017

Utfall
Jan-aug
2016

Omsättning

22

23

21

Resultat

0,9

0,3

-0,3

Av periodens vinst om 0,9 mkr är renhållningens del 0,3 mkr.
De båda verksamheterna löper väl enligt den budget som finns för motsvarande
period. I den budget och de prognoser som framtagits för 2018–2020 finns ett
behov av att förstärka bolagets ekonomi genom höjda avgifter.
Resultat och balansräkning framgår av bilaga 1 och 2.

Investeringar
Under perioden uppgår bolagets investeringar till 8,4 mkr. Investeringarna är
främst att hänföra till investeringar i VA-ledningsnätet samt i övergången till nytt
styrsystem för VA-verken.

Björnar Berg, VD

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se
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Bilaga 1

Vingåker Vatten och Avfall AB
Resultaträkning, tkr

Vatten och Avlopp

Renhållning

Administration

Totalt

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

201701-201708

201701-201708

201601-201608

201701-201708

201701-201708

201601-201608

201701-201708

201701-201708

201601-201608

201701-201708

201701-201708

201601-201608

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

13 941

14 101

13 551

8 055

8 513

7 481

0

0

0

21 996

22 614

21 033

21

0

13

0

0

-30

67

0

37

87

0

20

13 962

14 101

13 564

8 055

8 513

7 451

67

0

37

22 083

22 614

21 053

Direkt hänförbar verksamhetstjänst från SVAAB

-5 901

-6 465

-6 445

-5 724

-5 912

-5 130

0

0

0

-11 626

-12 377

-11 575

Fördelad verksamhetstjänst från SVAAB

-1 497

-1 636

-1 537

-478

-667

-945

0

0

0

-1 975

-2 302

-2 482

Köpt administrativ tjänst från SVAAB

-1 055

-1 045

-900

-1 010

-1 214

-1 009

0

0

0

-2 065

-2 259

-1 909

-160

-73

-137

-79

-37

-207

-71

0

-34

-310

-111

-378

0

-43

0

0

-27

0

-41

0

-55

-41

-70

-55

-3 525

-3 341

-3 199

-352

-448

-400

0

0

0

-3 877

-3 789

-3 599

-12 138

-12 603

-12 218

-7 643

-8 305

-7 691

-112

0

-89

-19 894

-20 908

-19 998

1 824

1 498

1 346

412

208

-240

-45

0

-52

2 189

1 706

1 055

Ränteintäkter och räntekostnader

-1 204

-1 233

-1 228

-129

-139

-172

0

0

0

-1 333

-1 372

-1 400

Resultat efter finansiella poster

620

265

118

283

69

-412

-45

0

-52

856

334

-345

Resultat

620

265

118

283

69

-412

-45

0

-52

856

334

-345

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
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Vingåker Vatten och Avfall AB
Balansräkning

Bilaga 2
201708

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt mark

0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

15 157

Maskiner och andra tekniska anläggningar

86 641

Inventarier, verktyg och installationer

2 290

Pågående nyanläggningar

7 666
111 753

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar

500
112 253

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager

0

Fordringar
Kundfordringar

1 099

Fordringar hos koncernföretag

2 000

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2
273
3 374

Kassa och bank

2 763

Summa omsättningstillgångar

6 137

SUMMA TILLGÅNGAR

118 390

219

EGET KAPITAL OCH SKULDER

201708

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond

-1 000
0
-1 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förslust
Periodens resultat

-3 000
-856
-3 856
-4 856

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

0

Avsättningar
Avsättningar

-1 145

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

0
-97 375
-97 375

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-3 190
0
-888
0
-10 936
-15 014

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-118 390
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16
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Dnr 107/2017

036

Svar på medborgarförslag om fri surf
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige




Kommunstyrelsen beviljar medborgarförslaget om att beställa WiFiaccesspunkter som kan tillhandahålla fri surf i de fyra föreslagna områdena
inom centrala Vingåker, via vår samverkanspartner och leverantör av fibernät
IP-Only enligt deras offert.
Kommunstyrelsen beslutar att engångskostnaden för anslutningsavgiften på
225 tkr finansieras ur kommunstyrelsens resurs, kst 0062 samt att den årliga
abonnemangskostnaden på 65 tkr ska finansieras och hanteras inom
kommunstyrelsens ram för driftbudgeten.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattform med visionen att
Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. En del i smart landsbygd är
den stora fiberutbyggnaden som just nu pågår i kommunen. Med en bra digital
infrastruktur kan kommunen anamma smarta digitala lösningar för att skapa bättre
service och levnadsvillkor i kommunen. Ytterligare satsningar inom området som
kommunen gör är projektet för mobiltäckningsmätning i hela kommunen, som
kommer att skapa goda förutsättningar i dialoger med operatörerna för bättre
täckning och ökad standard även för mobil datatrafik i kommunen.
Att kommunen skulle tillhandahålla fritt WiFi på strategiska platser där
Vingåkersbor och besökare rör sig, skulle gå helt i linje med övriga satsningar som
kommunen gör för att skapa en smart landsbygdskommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-25
Medborgarförslag, 2017-03-13
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-08-25
Vår handläggare

Regina Westas Stedt
regina.westas-stedt@vingaker.se

Medborgarförslag – Fri surf i Vingåker
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar




Att bevilja förslaget om att beställa WiFi-accesspunkter som kan
tillhandahålla fri surf i de fyra föreslagna områdena inom centrala
Vingåker, via vår samverkanspartner och leverantör av fibernät IP-Only
enligt deras offert.
Att engångskostnaden för anslutningsavgiften på 225 tkr finansieras ur
kommunstyrelsens resurs, kst 0062 samt att den årliga
abonnemangskostnaden på 65 tkr ska finansieras och hanteras inom
kommunstyrelsens ram för driftbudgeten.

Sammanfattning

MedborgarförslaguppdragsavtalMed
borgarförslagservicepu

VK101S v1.0 20170516
Tjänsteutlåtande medborgarförslag
fri surf

Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattform med visionen att
Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. En del i smart landsbygd är
den stora fiberutbyggnaden som just nu pågår i kommunen. Med en bra digital
infrastruktur kan kommunen anamma smarta digitala lösningar för att skapa bättre
service och levnadsvillkor i kommunen. Ytterligare satsningar inom området som
kommunen gör är projektet för mobiltäckningsmätning i hela kommunen, som
kommer att skapa goda förutsättningar i dialoger med operatörerna för bättre
täckning och ökad standard även för mobil datatrafik i kommunen.
Att kommunen skulle tillhandahålla fritt WiFi på strategiska platser där
Vingåkersbor och besökare rör sig, skulle gå helt i linje med övriga satsningar som
kommunen gör för att skapa en smart landsbygdskommun.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja förslaget om fri surf enligt IPOnlys offert.

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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Ärendets beredning

Medborgarförslaget har beretts av samhällsbyggnad genom bredbandssamordnare
tillsammans med kommunikationsenheten. Samråd har skett med kommunchef
och ekonomichef.
Beredningen har bestått av:
-Att se över lämpliga platser i centrala Vingåker för tillhandahållande av fri surf.
-Att se över lagar och regler för denna typ av verksamhet.
Två alternativ har bearbetats:
-Att kommunen bedriver WiFi-verksamhet i egen försorg
-Att kommunen köper tjänsten för WiFi av kommunens fiberleverantör och som
har tillgång till nödvändig infrastruktur för att kunna erbjuda tjänsten, vilket ingen
annan leverantör har.
Bakgrund

Medborgarförslag Fri surf i Vingåker, med Diarie nr: 107/2017 inkom till
kommunen den 13 mars 2017.
”2012 blev Sveriges Lustgård Katrineholm digital. På flera platser i staden och
dess ytterområden finns internetaccess via fritt WiFi. Det betyder att man kan ta
med sig sin bärbara dator, mobil, läs/surfplatta och sätta sig i gräset exempelvis i
stadsparken för en stunds uppkopplad avkoppling eller arbete.
Mitt förslag är att Vingåkers kommun snarast kopierar Katrineholms initiativ.
Vilka platser i kommunen som kan bli aktuella har jag inga synpunkter på.
Däremot tycker jag att det skulle vara en välkomnande och användbar
kvalitetshöjning för kommunen”
Förvaltningens ståndpunkt

Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattform med visionen om att
Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. En del i smart landsbygd är
den stora fiberutbyggnaden som just nu pågår i kommunen. Med en bra digital
infrastruktur kan kommunen anamma smarta digitala lösningar för att skapa bättre
service och levnadsvillkor i kommunen. Ytterligare satsningar inom området som
kommunen gör är projektet för mobiltäckningsmätning i hela kommunen, som
kommer att skapa goda förutsättningar i dialoger med operatörerna för bättre
täckning och ökad standard även för den mobila datatrafiken i kommunen.
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen bör tillhandahålla fritt WiFi på
föreslagna platser, då det skulle gå helt i linje med övriga satsningar för att skapa
en smart landsbygdskommun.
Förvaltningen ståndpunkt är även att kommunen bör köpa tjänsten av
kommunens samverkanspart och fiberleverantör IP-Only, som har tillgång till
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nödvändig infrastruktur för att kunna erbjuda tjänsten, vilket ingen annan
leverantör har. Kommunen äger idag ingen egen infrastruktur för att tillhandahålla
accesspunkter för WiFi, det skulle krävas att kostnader för egen utbyggnad av
fiber skulle läggas till kostnaden för installation av accesspunkterna. Vid ett eget
ägande kommer även hela driftsansvaret för WiFi-nätet på kommunen, som
medför både driftskostnader rent ekonomisk, men även i personella resurser som
idag inte finns på IT.
Då digitaliseringen är så pass viktig för kommunens utveckling och vilja att ligga i
framkant i frågan, är förvaltningens förslag att engångskostnaden för
anslutningsavgiften på 225 tkr ska finansieras ur kommunstyrelsens resurs, kst
0062 samt att den årliga abonnemangskostnaden på 65 tkr ska finansieras och
hanteras inom kommunstyrelsens ram för driftbudgeten.
Konsekvenser

För de områden som Vingåkers kommun ringat in som lämpliga för WiFi, har IPOnly tagit fram en offert och kostnadsförslag.
Områdena som är identifierade är:
-Stationsområdet
-Slottsparken
-Outlettområdet
-Tennisparken
Kostnaden består av en anslutningsavgift om 225 000 kronor, samt en årlig
abonnemangskostnad ca 65 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att anslutningsavgiften ska tas ur KS-resurs, samt att den
årliga abonnemangskostnaden ska finansieras och behandlas inom ram för
driftbudgeten.
Bilagor

-

Medborgarförslag
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Regina Westas Stedt
Bredbandssamordnare

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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Från: Ylva Eliasson [mailto:ylva.eliasson@hotmail.com]
Skickat: den 10 mars 2017 22:15
Till: Kommun
Ämne: Medborgarförslag

Medborgarförslag - Fri surf i Vingåker
2012 blev Sveriges Lustgård Katrineholm digital. På flera platser i staden och
dess ytterområde finns Internetaccess via fritt Wi-Fi, Det betyder att man kan ta
med sin bärbara dator, mobil, läs/surfplatta och sätta sig i gräset exempelvis
i stadsparken för en stunds uppkopplad avkoppling eller arbete.
Mitt förslag är att Vingåkers kommun snarast kopierar Katrineholms initiativ.
Vilka platser i kommunen som kan bli aktuella har jag inga synpunkter på.
Däremot tycker jag att det skulle vara en välkommen och användbar
kvalitetshöjning för kommunen
// Ylva Eliasson
Hulla, Persgården
64393 Vingåker
Tel. 0705934519
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Au § 127

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-21

159

Dnr 107/2017

036

Svar på medborgarförslag om fri surf
Arbetsutskottets beslut

Förslag till kommunstyrelsen




Kommunstyrelsen beviljar medborgarförslaget om att beställa WiFiaccesspunkter som kan tillhandahålla fri surf i de fyra föreslagna områdena
inom centrala Vingåker, via vår samverkanspartner och leverantör av fibernät
IP-Only enligt deras offert.
Kommunstyrelsen beslutar att engångskostnaden för anslutningsavgiften på
225 tkr finansieras ur kommunstyrelsens resurs, kst 0062 samt att den årliga
abonnemangskostnaden på 65 tkr ska finansieras och hanteras inom
kommunstyrelsens ram för driftbudgeten.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattform med visionen att
Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. En del i smart landsbygd är
den stora fiberutbyggnaden som just nu pågår i kommunen. Med en bra digital
infrastruktur kan kommunen anamma smarta digitala lösningar för att skapa bättre
service och levnadsvillkor i kommunen. Ytterligare satsningar inom området som
kommunen gör är projektet för mobiltäckningsmätning i hela kommunen, som
kommer att skapa goda förutsättningar i dialoger med operatörerna för bättre
täckning och ökad standard även för mobil datatrafik i kommunen.
Att kommunen skulle tillhandahålla fritt WiFi på strategiska platser där
Vingåkersbor och besökare rör sig, skulle gå helt i linje med övriga satsningar som
kommunen gör för att skapa en smart landsbygdskommun.
Reservation

Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att
driftbudgeten för kommunen utökas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-25
Medborgarförslag, 2017-03-13
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

227

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 246/2017

044

Treårigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom
förskola och skola
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige avslår framställan från barn- och utbildningsnämnden
om kostnadstäckning för projektet.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat överlämna till kommunfullmäktige ett
förslag om finansiering av en satsning på körverksamhet som startar redan i
förskolan och följer eleverna hela vägen till och med årskurs 9. Nämnden äskar
kostnadstäckning från kommunfullmäktige med maximalt 1,2 miljoner kronor per
år. Bidrag från Kulturrådet har sökts och beviljats med 250 tkr.
Kommunledningsförvaltningen tar här inte ställning till förslaget som sådant utan
bara till frågan om finansiering. Förvaltningens uppfattning är att finansieringen
bör hanteras inom ordinarie budgetprocess i stället för som ett separat ärende.
Det gäller särskilt som nämnden redan nu arbetar med ett besparingsförslag för
att kunna hålla sin totala verksamhet inom de ekonomiska ramarna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens
begäran om kostnadstäckning avslås.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-24
Protokollsutdrag, BoU § 49/2017
Tjänsteutlåtande från BoU
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-08-24

Till Kommunstyrelsen

Vår handläggare

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

3-årigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom
förskola och skola
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Föreslå kommunfullmäktige att avslå framställan från barn- och
utbildningsnämnden om kostnadstäckning för projektet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat överlämna till kommunfullmäktige ett
förslag om finansiering av en satsning på körverksamhet som startar redan i
förskolan och följer eleverna hela vägen till och med årskurs 9. Nämnden äskar
kostnadstäckning från kommunfullmäktige med maximalt 1,2 miljoner kronor per
år. Bidrag från Kulturrådet har sökts och beviljats med 250 tkr.
Kommunledningsförvaltningen tar här inte ställning till förslaget som sådant utan
bara till frågan om finansiering. Förvaltningens uppfattning är att finansieringen
bör hanteras inom ordinarie budgetprocess i stället för som ett separat ärende.
Det gäller särskilt som nämnden redan nu arbetar med ett besparingsförslag för
att kunna hålla sin totala verksamhet inom de ekonomiska ramarna.

VK101S v1.0 060208, tjut BoU 3årigt försöksprojekt körverksamhet

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens
begäran om kostnadstäckning avslås.

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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Ärendets beredning

Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet beretts av ekonomichefen och
kommunchefen. Dialog har förts med tf förvaltningschef för barn- och
utbildning.
Bakgrund

Vingåker har förutsättningar genom sin kulturskola att utveckla en körprofil inom
hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Musik har en påvisad
effekt på elevens inlärningsförmåga och alla har en röst. En körsatsning som
startar redan i förskolan och följer eleverna hela vägen till och med årskurs 9 kan
ge kommunens högstadieskola en hälsoprofil genom körsången. Kör stimulerar
samarbete och en gemensam värdegrund. Vingåker kan bli en föregångsmodell i
Sörmland, men också nationellt. En sjungande kommun ger stimulans åt hela
bygden. Körsång är ett internationellt, kulturellt intryck. Utifrån detta har barnoch utbildningsnämnden fattat sitt beslut om att gå vidare till kommunfullmäktige
i ärendet.
Kulturrådet har efter barn- och utbildningsnämndens beslut beviljat kommunen
totalt 500 tkr, varav 250 tkr är tänkt att nyttjas till försöksprojektet med
körverksamhet. Detta medför att äskandet för år ett uppgår till 950 tkr och för år
två och tre till 1,2 mkr per år.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen kan i stort konstatera att förslaget om
körverksamhet innehåller många goda tankar. Kommunledningsförvaltningen tar
här inte ställning till förslaget som sådant utan bara till frågan om finansiering.
Utifrån hur barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation ser ut under
2017 och kommande år anser kommunledningsförvaltningen att den här typen av
ärenden med äskanden om pengar till nya verksamheter ska hanteras genom
kommunens ordinarie budgetprocess. Det finns inga centrala pengar att tillgå
under budgetåret.
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2017-04-27 §36 gett barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i
september med ett besparingsförslag om totalt 3 mkr där nämnden anger
nedläggning av kulturskolan som ett möjligt alternativ. Kommunledningsförvaltningen anser därför att det i nuläget inte finns finansieringsmöjligheter för
detta projekt och att barn- och utbildningsnämnden får hantera det genom
omprioriteringar i befintlig budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens
begäran om kostnadstäckning avslås.
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Bilagor

Barn- och utbildningsnämndens beslut BoU §49 från 2017-05-31 inkl. bilagor till
beslutet
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Barn- och
utbildningsnämnden

2017-05-31

62

BoU § 49

Dnr 107/2017

044

3-årigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom
förskola och skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut




Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till projektförslaget och
överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden äskar kostnadstäckning från
kommunfullmäktige för den del av bidraget som inte beviljas bidrag från
Kulturrådet, utan bidrag maximalt 1,2 miljoner per år.

Beskrivning av ärendet

Vingåker har förutsättningar genom sin kulturskola att utveckla en körprofil inom
hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Musik har en påvisad
effekt på elevernas inlärningsförmåga och alla har en röst. En körsatsning som
startar redan i förskolan och följer eleverna hela vägen till och med årskurs 9 kan
ge kommunens högstadieskola en hälsoprofil genom körsången Kör stimulerar
samarbete och en gemensam värdegrund.
Vingåker kan bli en föregångsmodell i Sörmland, men också nationellt.
En sjungande kommun ger stimulans åt hela bygden. Körsång är ett
internationellt, kulturellt uttryck.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-04-19
_____
Expediering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och
utbildningsnämnden

Sida

2017-05-31

50 (69)

Plats och tid

Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 31 maj 2017 kl. 15.00-17.25

Beslutande

Helena Edrenius (S) ordf.
Hans Averheim (VTL)
Therese Palm (S)
Mensud Vrana (S)
Håkan Östlund (MP)
Jörgen Andersson (C)
Susanna Ahnstrand (M)

Övriga deltagande

Linus Larsson (MP) ej tjänstg ers
Lars-Gunnar Karlsson (L) ej tjänstg ers
Fredrik Andersson (M) ej tjänstg ers
Lena Sahrblom, förvaltningchef
Lars- Åke Mård, förskolechef, § 39
Agneta Arvidsson, biträdande förskolechef, § 39
Torleif Ander, rektor, § 39
Johan Bergendahl, administrativ chef Slottskolan 7-9, § 39
Jörgen Svensson, trafikingenjör, § 39
Joacim Bock, sekreterare
Frida Theander, sekreterare

Utses att justera

Hans Averheim

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Vingåker, den 12 juni 2017

Sekreterare

...................................................................................
Frida Theander

Ordförande

........................................................................................................................................
Helena Edrenius

Justerande

........................................................................................................................................
Hans Averheim

Paragrafer

39-56

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-31

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2017-06-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

anslags nedtagande

2017-07-05

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

Frida Theander

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Beslutsärende

Datum

2017-04-19
Vår handläggare

Fred Sjöberg

3-årigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom
förskola och skola
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar



Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till projektförslaget och
överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden äskar kostnadstäckning från
kommunfullmäktige för den del av bidraget som inte beviljas bidrag från
Kulturrådet, utan bidrag maximalt 1,2 miljoner per år.

Sammanfattning

Vingåker har förutsättningar genom sin kulturskola att utveckla en körprofil inom
hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Musik har en påvisad
effekt på elevernas inlärningsförmåga och alla har en röst. En körsatsning som
startar redan i förskolan och följer eleverna hela vägen till och med årskurs 9 kan
ge kommunens högstadieskola en hälsoprofil genom körsången Kör stimulerar
samarbete och en gemensam värdegrund.
Vingåker kan bli en föregångsmodell i Sörmland, men också nationellt.
En sjungande kommun ger stimulans åt hela bygden. Körsång är ett
internationellt, kulturellt uttryck.
FAKTA - Kulturrådet
Totalt har 205 av landets kommuner skickat in ansökningar till Kulturrådet och
sökt ca 187 miljoner kronor. Kulturrådet har ca 100 miljoner att fördela, och
beslut fattas under juni månad.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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FAKTA - Körsång
Varför är körsång bra? Den frågan har åtskilliga forskare undersökt.
I sammanhanget kan nämnas boken ”Körsång påverkar”, där forskarna Karin
Johansson, Ursula Geisler, Anne Haugland Balsnes, Fredrik Ullén, Töres
Theorell och Dorota Lindström ger sina svar. Artiklarna handlar om kör och
hälsa, kören som gemenskap, körledarens roll, tidig musikträning och hjärnans
utveckling, körsången betraktad ur konstnärliga, pedagogiska och historiska
perspektiv.
Detta händer i kroppen när vi sjunger:
1. Immunförsvaret påverkas positivt, enligt den tyske forskaren
Gunther Kreutz, som mött immunoglubinhalten hos körsångare.
2. Testosteronhalten ökar, visar svensk forskning hos personer med
nervös mage (irratbel Bowel Syndrome) som fått sjunga ji kör ett
år och jämförts med en kontrollgrupp.
3. Testosteronökningen kan bland annat påverka cellernas återuppbyggnad och skelettet positivt.
4. Fibrinogenhalten i blodet minskar, visar samma forskningsprojekt. Detta leder bland annat till minskad risk för blodpropp.
5. Utsöndringen av hormonet oxytocin ökar, enligt en annan svensk
studie. Detta hormon förknippas med känslor av lugn och
välbefinnande.
6. Man får energi, man blir hög, man blir glad. Det är som att gå till
en energistation och tanka och det har inga negativa biverkningar.
(Christina Grape).
Körsång- folkhälsa
Långsam djup andning sänker pulsen och blodtrycket. Detta påverkar i sin tur det
parasympatiska nervsystemet, som är ett anti-stress-system.
Professor Gunnar Bjursell: det är viktigt att barn får ägna sig åt musik. Att få träna
på att sjunga eller spela utmanar hjärnan och utvecklar hjärnan. Forskarna har
kunnat bevisa att den effekt man får på hjärnan hos barnen kvarstår ända upp i
70-årsåldern. Vi har bara gläntat på dörren till kulturens enorma potential
fortsätter professor Bjursell.
 Signalsubstanser frigörs - dopamin
 Musik används för rehabilitering – snabbare återhämtning efter stroke
 Körsång motverkar depression- välbehag manifisteras i hjärnan
 Sjung- förhjärtats skull. Påverkar hjärtrytm och djupandning
 Körsång effektiv stresslösare
 Musik dämpar smärta
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Bakgrund

Vingåker med drygt 9 000 innevånare har plats och rum för fler körer. För att
stödja denna utveckling behöver insatser göras redan i förskolan och sedan
fortsätta som en röd tråd genom hela skoltiden.
En sådan satsning kan skapa ett intresse och en bra utveckling mot ökad
måluppfyllelse erhållas. Att sjunga i kör är både hälsofrämjande, bevisat genom
forskning på olika universitet över hela världen, och stimulerande och utvecklande
för lärandet inom skolan.
En nyligen gjord studie i USA påvisade bland annat att elever som var aktiva
inom musik och sång klarade musikstudier bättre än andra. Körsången är också
inkluderande, man bär instrumentet med sig inombords och behöver inte
investera i annat instrument. Man utvecklar en laganda, inordnar sig i en grupp, tar
ansvar för både sig själv och gruppen.
Nuläget

Körläget i Vingåker är idag inte särskilt aktivt. Det finns några körer inom den
kyrkliga verksamheten och några utanför. I grundskolan skapas körer knutna till
vissa projekt eller tillfällen, till exempel Lucia.
I Slottsskolan 7-9 finns förutsättningar att utveckla och stärka den musikaliska
profilen för att engagera fler elever inom körsång-ensemblesång-vokalgruppersolosång. Även inom kulturskolan finns det behov, förutsättningar och
möjligheter att utveckla kör/ensemblesången.
Vision och mål

Målet är att fler invånare i Vingåkers kommun ska engagera sig i körverksamhet.
Ett delmål kan vara att hälften av eleverna i Slottsskolans åk 7-9 sjunger i kör
inom en 3-årsperiod. Alla elever som slutar sin skolgång i kommunen ska ha haft
goda möjligheter att välja till körsång.
Högstadiet kan med fördel ha körsång som en profil. En utarbetad pedagogisk
satsning med kompetent ledarskap behöver göras. Kulturskolan kan vara
huvudman för en sådan satsning.
Det kommer att kunna erbjudas offentliga körevent och körkonserter med
deltagare från förskoleåldern och uppåt i åldrarna, med olika tema och innehåll.
Bredd, mångfald och inkluderande är nyckelord.
Strategier

För att nå målet krävs att det finns kompetent personal som kan hantera och
stimulera barn och ungdomars intresse att sjunga i kör/ensemble.
Två pedagoger bör anställas inom kulturskolan, en körpedagog och en
pianist/arrangör som kan spela många olika stilar alltifrån klassiskt till jazz, pop
och gospel. Dessa pedagoger bör ges förutsättningar att verka inom förskola,
förskoleklass samt genom hela grundskolan. En körskola som börjar i förskolan
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och har sin högsta nivå på Slottsskolan åk 7-9 byggs.
Detta är en modell som ofta används utomlands för att uppnå ett gott lärande i
kör/ensemble.
Förslagsvis startar denna verksamhet som ett 3-årigt projekt, som kan
permanentas efter utvärdering.
Behov




Två pedagoger, varav en inom kör/sång och en pianist/arrangör
Att utarbeta en strategi för den "röda tråden"

Finansiering

Kostnaden beräknas uppgå till 1,2 miljoner/år = 2 heltidstjänster och
verksamhetsbidrag.
Ansökan om bidrag från Kulturrådet har gjorts. Om bidrag inte lämnas behöver
kommunfullmäktige avsätta medel för projektet.
VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
Lena Sahrblom
Barn- och utbildningschef
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

180

Dnr 266/2017

346

Ny VA-Taxa 2018 för Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar förslaget till ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa).
VA-taxan träder i kraft den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet

Från Sörmland Vatten AB föreligger förslag till ny VA-taxa 2018 för Vingåkers
kommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-11
Förslag till VA-Taxa
Protokoll från Sörmland vatten, 2017-06-08
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-08-11
Vår handläggare

Peter Grönlund
Vår beteckning
KS 266/2017

Förslag från Sörmland vatten gällande ny VA-taxa för
Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta


Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny vatten- och
avloppstaxa (VA-taxa) samt föreslå att den träder i kraft den 1 januari
2018

Sammanfattning

Från Sörmland vatten föreligger ny VA-taxa 2018 för Vingåkers kommun.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts på Sörmland vatten
Bilagor

VA-taxa för Vingåkers kommun
Expediering

Sörmland vatten

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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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 2.4

VA-TAXA
FÖR VINGÅKERS KOMMUN
2016
Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26
Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-13
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-14
Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-02-04
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-11
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-11-30, § 116
Gäller från 2016-01-01 201X-XX-XX och tillsvidare
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TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUNS ALLMÄNNA
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vingåkers
Vatten och Avfall AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Vingåkers Vatten och Avfall AB eller till
den Vingåker Vatten och Avfall AB beslutar.
§1

För att täcka kostnader för Vingåkers Vatten och Avfall AB allmänna
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldighet för
ändamålet Dagvatten gata (Dg) är den som ansvarar för att allmän platsmark ställs
iordning och underhålls, o m förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
§2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter
(periodiska avgifter).
§3

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.
Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål
och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men inte ännu bebyggts.
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Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar
en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53
som en lägenhet.
Allmän platsmark: Mark som enligt detaljplan enligt plan- och bygglagen
(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte innefattas av
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

Anläggningsavgift
Ja
Ja
Ja

Brukningsavgift
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat
fastighetsägaren därom.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27§ i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 12)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.
§5

5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt jämställd fastighet skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med:

Avgift

a)
b)

69.340:- 45.000:-

c)
d)

Uppsättning av serviceledning
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter (FP)
för V, S och Df
en avgift per m2 tomtyta
en avgift per lägenhet

74.800:24:22.200:-

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat
150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter ska erläggas avgift enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara
förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas
begränsningsregeln i 5.3.
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
§6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med:

Avgift

a)
b)

69.340:- 45.000:-

c)

Uppsättning av serviceledning
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter (FP)
för V, S och Df
en avgift per m2 tomtyta

74.800:62:-

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften
enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som
tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter skall erläggas avgift enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara
förut erlagd.
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§7

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Servisavgift
Avgift per förbindelsepunkt
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 a

Bostadsfastighet
100%

5.1 b
5.1 c
5.1 d

100%
100%
0%

6.1 a
6.1 b
6.1 c

______
Annan
fastighet
100%
100%
70%
_______

Avgifterna är uttryckta i procent av hel anläggningsavgift.
Avgifterna enligt 5.1c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:
_______
BostadsAnnan
fastighet
fastighet
Tomtyteavgift
5.1 c
0%
6.1 c
30%
Lägenhetsavgift
5.1 d
100%
---_______
Avgifterna är uttryckta i procent av hel anläggningsavgift.
Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3
andra stycket medger.
§8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall
erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgift för framdragen servisledning
- en ledning 70 % av avgift per enligt 5.1 a) resp 6.1 a)
- två ledningar
85 %
”
- tre ledningar
100 %
”
Avgifter i övrigt
Avgift per FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Avgift per FP
Tomtyteavgift

5.1 b
5.1 c
5.1 d
6.1 b
6.1 c

V

S

Df

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

20 %

Dg
20 %
20 %

20 %

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av hel anläggningsavgift.
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 % av
avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och
avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 25
% av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.
§9

Avgiften regleras av kommunfullmäktige.
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 299,42 (2009-08) enligt
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att
reglera avgiftsbeloppen därefter. Ändring som är högre än konsumentprisindex
regleras av kommunfullmäktige.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.
Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som
utgör skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftreglering publicerade
indextalet och talet 299,42 (2009-08) omräknas till procent av sistnämnda tal.
Beslutad avgiftsändring tillämpas fr o m den dag ändringen enligt beslutet träder i
kraft.
§ 10

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar
huvudmannen i stället avtal om avgiftens storlek.
§ 11

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under
viss tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta
skall erläggas enligt 11.2.
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11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.6 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt.
Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt
11.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och
fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar
än verket huvudmannen funnit erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt
arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren
skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del och dels borttagandet
av den tidigare servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldigt att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och
dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13-20 19)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.
§ 13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgifter utgår per fastighet
med:

Avgift 2016 i
kronor, inklusive
moms

a) en fast avgift per år

2.054:- 1.884:-

b) en avgift per m³ levererat
vatten

30,50:-

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet

1.727:- 1.542:-

d) en avgift per år och varje
påbörjat 100-tal m² tomtyta
för annan fastighet

176:- 157:-

13.2 Avgift enligt 13.1 d) uttas för högst 30.000 m2 tomtyta per fastighet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för resp ändamål:
Fast avgift
Avgift per m³
Avgift per lägenhet
Avgift per tomtyta

V
13.1 a
40 %
13.1 b
30 %
13.1 c 50 %40%
13.1 d 50 %40%

S
Df
60 %
-70 %
-50 % 20 %10%
50 % 20 %10%

Dg
--20 %-20 %--

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3 Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter
antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet.
Vid beräkning av antalet lägenheter, se 13.2
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
För s k brandpostvatten, och vatten från vattenkiosk och sprinkler anläggning tas
särskild avgift ut.
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Avgift för så kallat brandpostvatten
Hyra av brandposthuvud per vecka
Avgift per m3 vatten

1.350:28,35:-

Vatten från vattenkiosk
Avgift för vattenkiosknyckel per styck
Avgift per m3 vatten

450:18:90

Årsavgift för sprinkleranläggning
Dimension servisledning
mindre än 100 mm
100 mm
Större än 100 mm

Avgift kr/år
5.000:15.000:25.000:-

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 70 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a).
Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna
erlägga ett belopp motsvarande 80 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet
avrundas till närmaste hela krontal. ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaden i enlighet med vad som framgår av § 16.
13.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattennätet (kylvatten o dyl), skall erläggas avgift med 70 50 % av avgiften
enligt 13.1 b). Beloppet avrundas till närmaste hela öretal.
13.8 För spillvatten med föroreningshalter utöver följande gränsvärden uttas
särskild reningsavgift
SS (Suspenderande ämnen)
BS7 BOD7 (Organiskt material)
P-total (Totalfosfor)

0,35 kg/m3
0,30 kg/m3
0,014 kg/m3

Avgiften är per kg extra föroreningsmängd
Ämne

Avgift

Moms

SS
BOD7 BS7
P-total

4:60
5:20
45:20

1:18
1:30
11:30

Sammanlagd
Avgift i kronor,
inklusive moms
6:80 5:90
7:80 6:50
67:50 56:50

Kostnaden för överenskommen provtagning och analys betalas av
fastighetsägaren.
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Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren eller att
huvudmannens medgivande för avledande föreligger.
Om speciella skäl föreligger kan särskild reningsavgift reduceras, efter
överenskommelse mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
§ 14

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet
skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds
till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 15

För obebyggd fastighet erlägges brukningsavgift enligt 13.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den
fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för resp ändamål:

Fast avg 13.1 a

V
40%

S
60%

Avgifterna är uttryckta I i procent av full avgift
§ 16

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande
avgifter:
Förgäves besök
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare
Förberedelse för avstängning och påsläpp av vattentillförseln
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
Länsning av vattenmätare i brunn
Undersökning av vattenmätare
Felaktig andvändning/hantering som lett till skada eller fel
på LTA-enheten

500:00
850:00
850:00
850:00
1000:00
1500:00

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare
Förberedelse för avstängning och påsläpp av vattentillförsel
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
Länsning av vattenmätare i mätbrunn

500:00
500:00
500:00
250:00

1000:00
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Kostnad för material och reparation kan tillkomma.
För övriga åtgärder uttas avgift efter huvudmannens beräknade kostnad.
Sker åtgärden utanför ordinarie arbetstid blir avgiften högre enligt
överenskommelse mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
§ 17

Avgifter enligt § 13 är baserade på indextalet 299,42 (2009-08 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen
därefter. Ändring som är högre än konsumentprisindex regleras av kommunfullmäktige.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
*Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.
*Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som
utgör skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade
indextalet och talet 299,42 (2009-08) omräknas till procent av sistnämnda tal.
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 13.1 a), c) och d) till
närmaste hela krontal samt beträffande avgift 13.1 b) till närmaste hela tiotal öre.
Beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag
som huvudmannen angett i beslutet. För de avgifter enligt 13.1 b), 13.3 och 13.6
samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, tillämpas dock
avgiftsändringen endast i fråga om den vattenmängd som förbrukas och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den i huvudmannens beslut angivna dagen.
§ 17 18

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 träffar
huvudmannen i stället avtal om avgiftens storlek.
§ 18 19

Avgift enligt 13.1 a) - d) debiteras varannan månad, enligt beslut av
huvudmannen. Avgift debiteras vid varje tillfälle fram till räkningens förfallodag.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 11.2.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debitering ske efter uppskattad förbrukning, dock att
mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt
minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 19 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har

252

12
tekniska förvaltningen huvudmannen rätt att träffa avtal om bruknings-avgiftens
storlek.
TAXANS INFÖRANDE
§ 20 21

Denna taxa träder i kraft 2012-01-01 201X-XX-XX. De brukningsavgifter enligt
13.1, 13.3 och 13.6 13.7 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd Mark- och
miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).
Gäller fr o m 2013-01-01
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Protokoll vid styrelsemöte i Vingåker
Vatten och Avfall AB, 556766-0302
Styrelsemöte nr 2 under 2017

Tid: 2017-06-08, 09:00
Plats: Kommunhuset i Vingåker

Närvarande:

Ordförande

Kristina Jonsson

Ledamöter

Tommy Persson, Olle Olsson, Lars-Ove
Winberg, Mari-Louise Thyberg

Övriga

Björnar Berg, VD
Stefan Carpman, Adm. chef
Anki Nyberg, Renhållningschef
Per Ivarsson, VA-chef

§1

Sanunanträdet öppnas av ordföranden.

§2

Kallelse och dagordning godkänns efter att ett beslutsärende gällande
översvämningsförsäkring tilläggs som paragraf 8 och att informationspunkten
därefter blir paragraf 9.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Lars-Ove Winberg utses att
tillsanunans med ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll från 2017-03-01 läggs till handlingarna.

§5

VD rapport
VD-rapporten behandlas och frågor besvaras.

§6

Ekonomiinformation
De utskickade ekonomiska rapporterna för januari - april 2017 föredras.
InfOlmationen läggs till handlingarna.

Sida 1 av 3
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§7

Förslag till ny VA taxa
Ärendet föredras där ändringarna som är fåreslagna i VA-taxan beskrivs.
Styrelsen besluta.' att återta tidigare beslut gällande VA taxa som styrelsen
beslutade om 2016-12-07.
Styrelsen antar fOr egen del förslaget till ny VA-taxa samt föreslår
kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Styrelsen föreslår att ändringarna
träder i kraft den l januari 2018. Förslaget bifogas som bilaga 1.
Styrelsen godkänner förslag till mall vid sprinkleravtal.

§8

Beslut gällande översvämningsförsäkring
VD redogör för översvämningsförsäkringen. Styrelsen fattar därefter beslut att
teckna försäkringen efter den offert som erhållits där försäkringspremien
uppgår till 145 000 kr per år.
VD tar med sig frågan till ett framtida ägarmöte huruvida kommunen ska vara
med och finansiera försäkringen eftersom även de kommer att ha nytta av
försäkringen.

§9

Information

Lyttersta vattenledning och samarbete med Finspångs tekniska verk
Per Ivarsson berättar om de diskussioner som han haft med Finspångs tekniska
verk. Finspångs tekniska verk har skickat en avsiktsförklaring innebärande att
de vill samarbeta med Vingåker Vatten gällande VA-lösningar för fastigheter
kring badplatsen.
Per berättar att han har för avsikt att ta upp ärendet gällande
avsiktsförklaringen på styrelsemötet i september.

Lyttersta reningsverk
I fåna veckan har bolaget erhållit ett frågepaket gällande den bygglovsansökan
som vi lämnat in. Frågorna är av komplicerad karaktär och Per som föredrar
ärendet anser att frågorna är helt orimliga att kunna besvara inom önskad tid.

Ny Ave
Avverkning av området kommer att göras denna vecka varefter en mass balans
kan göras gällande fyllnadsmassor.

Ajjiirsplan i Sörmland Vatten
En första uppstartsträff har genomförts gällande den nya affårsplanen. En
konsult, Peter Myrgård, kommer leda arbetet med att ta fram affårsplanen.
Sida 2 av 3
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Information från bolagsstämma
VD och ordförande informerar om att ägaren är nöjd med bolagets verksamhet
och bolagsstärmnan beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet. I Sörmland
Vatten och Avfall AB har Johan Hartman blivit ordförande och Kristina
Jonsson vice ordförande.
A vfall Sveriges årsstämma
Ordförande och Anki Nyberg informerar om dagarnas innehåll samt berättar
att samtliga våra kommuner har gjort stora förbättringar i den benehmarking
som Avfall Sverige gör och som benämns Avfall-Webb.
Svenskt Vattens årsstämma
Per Ivarsson informerar om att de stora samtalsämnena under dagruna var att
avgifterna behöver höj as kraftigt i framtiden, hantering av dagvatten samt
grundvattennivåer och vattenförsörjning.
Här är en länk till pro grammet,
http://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser-seminarier/vattenstamman-20l7/program-2017/

Övrigajrågor

§10

Ordförande avslutar mötet och hälsar alla en trevlig sommar.

Vid

tokollet:

Stefan Carprnan

Justeras:

(~0.'?t:1~i\ .jan~:j.Q h{
Kristina JÖnsson

.~0.!q~.~?

Lars-Ove Winberg

Sida 3 av 3
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Au § 141

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-02

180

Dnr 266/2017

346

Ny VA-Taxa 2018 för Vingåkers kommun
Arbetsutskottets beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar förslaget till ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa).
VA-taxan träder i kraft den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet

Från Sörmland Vatten AB föreligger förslag till ny VA-taxa 2018 för Vingåkers
kommun.
Reservation

Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-11
Förslag till VA-Taxa
Protokoll från Sörmland vatten, 2017-06-08
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

181

Dnr 260/2017

003

Reviderad förbundsordning för Vårdförbundet i
Sörmland
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad förbundsordning för
Vårdförbundet i Sörmland.

Beskrivning av ärendet

Ändringarna i gällande förbundsordning är föranledd av att Flens kommun har
fattat beslut om medlemskap i förbundet och att paragraferna 1 och 4 därmed
justeras.
Beslutsunderlag

Protokoll från Vårdförbundet i Sörmland, 2016-05-18
Förslag till reviderad förbundsordning
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv

2016-06-30

Till
Kommunfullmäktige i
samtliga medlemskommuner
Förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
Vårdförbundet Sörmlands direktion har vid sammankallat ägarmöte den 18 maj
2016 presenterat förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland.
Huvudskälet till att en ny förbundsordning arbetats fram är att Flens kommun ansökt om och
beviljats medlemskap i förbudet.
I samband med detta har justeringar gjorts i paragraferna §1 och §4.
Ändringarna berör medlemsparagrafen där Flen kommer att stå med.
Förslaget innehåller också ändring i ändamålsparagrafen om familjerådgivningens ansvar där
medlemskommunerna tidigare namngivits.
Medlemskommunernas ägarrepresentanter har vid ägarmöte den 18 maj 2016 enhälligt
godkänt föreliggande förslag till ny förbundsordning. Vårdförbundet Sörmland överlämnar
härmed, med stöd av detta ställningstagande, den nya förbundsordningen för godkännande i
respektive kommunfullmäktige. Beslut bör fattas senast under september månad, inför den
nya förbunds-ordningens planerade ikraftträdande den 1 oktober 2016.
Efter att fullmäktigebeslut om godkännande av förbundsordningen tagits i samtliga medlemskommuner, och genom protokollsutdrag bekräftats till Vårdförbundets kansli, kommer denna
att skickas till kommunstyrelsens ordförande i medlemskommunerna Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Strängnäs och Vingåker för undertecknande.
Förslag till beslut:
Fullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland att
gälla från och med 2016-10-01
Ytterligare upplysningar i ärendet kan lämnas av Ramona Grapenhielm (förbundschef,
tel 076 792 99 49), Birgitta Hagdahl (upphandlingsansvarig, tel 070 328 92 95) samt Torgerd
Jansson (ordförande, tel 070 512 15 81).
För Vårdförbundet Sörmland
Torgerd Jansson, Ordförande

/ Ramona Grapenhielm, Förbundschef

Bifogade handlingar

1 Förslag till ny förbundsordning (ändringar och tillägg anges)
2 Protokoll från Ägarmöte 2016 05 18
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medlemskommuner

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-18
Plats och tid

Vårnäs, Vingåker kl 09 30 - 10 45

Beslutande

Marie Svensson, kommunalråd, Eskilshma
Pat Werner, ordförande socialnämnden, Katrineholm
Marianne Andersson, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, Strängnäs
Armeli Bengtsson, ordförande kommunstyrelsen, Vingåker

företrädare för medlemskomrntmcr

Ledamöter i
förbundsdirekLionen

Torgerd Jansson, ordförande
Göran Gredfors, vice ordförande

Ersättare i
förbwldsdircktionen

Kim Fröde

Insynsråd, landstinget

Roger Ljunggren

ÖVriga deltagande

Ramona Grapenhielm, förbundschef
Erik Spolander, verksamhetschef
Ove Larsson, enhetschef
Ulf Klingvall, enhetschef

Utses alt juste ra
Justeringensdatum

Pat Werner

Underskrifter

2;;?~/Lk~"---""'"
amona Grapenhielm

-'i:.
~r"
~ ......................... .

/;??-;;o-;.-""'--_ _

Paragrafer

5-9

......

Ordförande

Justerande

Tor

'd Jansson

. . #.l..~. .. . . . . .. . . ..
Pat Werner

Organ

Ägarmöte i Vårdförbundet Sörmland

Förvaringsplats
för protokollet

Vårdförbundet Sörmlands kansli,
Vårnäs, Vingåker
Tfn 0151 51 80 90 Fax 0151124 57

Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-18
§5
Val av protokolljusterare

Ägarmötet beslutar
att utse Pat Werner att jämte ordföranden justera protokollet.

§6

Verksamhetsåret 2015 - ekonomisk redovisning samt
verksamhets information
Vårdförbundets årsresultat är positivt med 1181 tkr.
Det positiva resultatet beror till en del på att den förbundsgemensamma kostnaden är lägre än den budgeterade, med en
skillnad på 120 tkr. Lägre pensionskostnader än beräknat med 100
tkr, samt en återbetalning från AFA Försäkring om ca 100 tkr är
anledningar till överskottet.
Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 5,7
patienter per vårddygn ska också framhållas som en starkt
bidragande del till det stora överskottet, då det är den högsta
beläggningen någonsin.
Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 100
% inom det Öppna intaget, vilket medför ett lägre genomsnittspris
per vårddygn än det som beräknats i budgeten.
Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som
även inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till 363
tkr inklusive avskrivningar.
Även övriga verksamheter inom förbundet visar positiva
ekonomiska utfall. Familjerådgivningen med 377 tkr,
upphandlingsverksamheten med 5 tkr och HVB Gläntan har ett
plusresultat med 78 tkr.

Justerandes sign

w

eSSign

Uldragsbestyrkande
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samrådsmöte med Ägarföreträdare i
medlemskommuner

Sammanträdesdatum

2016-05-18
§7

Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar i budgeten
för 2017
Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar för år 2017
delas ut vid ägarmötet.
Förslaget innebär att basanslaget till den förbundsgemensamma
delen och grundanslagen till verksamheterna uppräknas m ed 3 %
från föregående år.
Anslaget från landstinget (2 164 tkr) uppräknas preliminärt m ed
indexering enligt avtal (2 229 tkr).
Avgiften för avtalskommuner inom upphandlingsverksamheten
föreslås höjas med 3 %.
De fyra medlemskommunernas anslag för Vårnäs behandlingshem
täcker 18 av totalt 26 platser.
Vårddygnsavgiften för externa uppdragsgivare föreslås höjas m ed
3 %, vilket innebär en höjning till 2009 kr /vårddygn för
primärbeh andlingen och 2755 kr /vårddygn för
abstinensbehandlingen. Förslag om att avrunda priset till 2000 kr
respektive 2750 kr vilket ger ett vårddygnspris på till 2 150 kr.
Vårddygnspriset för H alvvägshusen förelås oförändrat med 1400
kr /vårddygn. Det beräknade patientantalet i budgeten föreslås vara
oförändrat med 6,5 patienter per vårddygn.
Priset för externa uppdragsgivare för Gläntan föreslås bli 3250
kr/vårddygn. Priset är snittpris jämfört med HVB-hem med samma
målgrupp för att Gläntan skall stå sig ur konkurrenssynpunkt vid
försäljning av platser. Behovet att sälja externt är stort då anslagen
endast finansierar 80% 'av verksamheten.
Överskottsmålet i budgeten är oförändrat 1 % och llmebär ett
verksamhe tsöverskott med ca 368 tkr.
Efter att förbundschefen avslutat redovisningen av förslaget frågar
ordföranden om ägarna kan godkänna detsamma.
Under överläggningen yttrar sig Pat Werner, Katrineholm,
Verksamhetschef Erik Spolander, Vårnäs, Marie Svensson,
Eskilstuna, Mariarme Andersson, Strängnäs, Almeli Bengtsson,
Vingåker.
Förslag om att bryta ut finansieringen för Gläntan ur
budgetförutsättningarna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-18

Samtliga ägarföreträdare ställer sig positiva till förslaget.
Ägarmötet beslutar
att finan sieringen av HVB Gläntan bryts ut från
budgetförutsättningarna för 2017.
att godkänna föreliggande förslag till budgetförutsättningar och
anslagsramar för år 2017.

§8

Förslag till reviderad förbundsordning
Förslag till reviderad förbundsordning är utsänd per post.
Ändringarna i gällande förblmdsordning är föranledd av att Flens
kommun har fattat beslut om medlemskap i förbundet och att
paragraferna 1 och 4 därmed justeras.
Ägarmötet beslutar
att tillstyrka föreliggande förslag till reviderad förbundsordning att
överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige för
godkännande.

§9

Information från Vårdförbundet Sörmland -lägesrapport
förstudie om HVB för yngre ungdomar
Förbundschefen informerar om att förstudien avslutas i förtid då
Eskilstuna beslutat att göra en egen förstudie för samma målgrupp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
Medlemmar
1§

Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Katrineholms, Strängnäs, Vingåkers samt
Flens kommuner (förbundsmedlemmar).

1a§

Denna förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning med ikraftträdande den 2016-01-01.
Förbundsordningen gäller från och med att den antagits i respektive fullmäktigeförsamling.

2§

Kommunalförbundets namn är Vårdförbundet Sörmland (Förbundet). Förbundet har sitt säte i
Vingåker.

3§

Tillkännagivanden om protokollsjustering ska ske på Vingåkers kommuns anslagstavla.

Ändamål m.m.
4§
Förbundets uppdrag är att svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens
område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att
svara för familjerådgivning för de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss
upphandling.

Det ankommer därvid på förbundet att
- ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt individuellt anpassad eftervård
- ansvara för driften av HVB Gläntan med målgruppen unga vuxna. Behandlingen skall
bedrivas enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram med en modifierad
behandlingsform anpassad efter den unga målgruppen och med inslag av andra
behandlingsmetoder
- verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer
- på uppdrag av medlemskommunerna genomföra upphandling av ramavtal enligt LOU
inom socialtjänstens område, individ- och familjeomsorgen, som avser HVB-
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verksamhet för barn/familj, ungdomar och vuxna, skyddat boende samt konsulentstödd
familjehemsverksamhet för barn och vuxna.
- ansvara för familjerådgivning. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga
kriser i familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och
utbildningsinsatser
- bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg samt
ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya verksamheter
inom förbundet med denna inriktning

Föreskrifter för förbundet och dess verksamheter
5§

För förbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar och
andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning och bilagda
reglemente för förbundsdirektionen (bilaga 1).

Organisation
Förbundsdirektion
6§

Förbundet skall vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion (direktionen).

7§

Direktionen skall bestå av en ordinarie ledamot och en personlig ersättare för varje
medlemskommun.
Enligt avtal med Landstinget Sörmland (landstinget) ges landstinget närvarorätt vid
förbundets direktionssammanträden genom tre förtroendevalda insynsråd.
Landstingets förtroendevalda ges möjlighet att ha med erforderligt tjänstemannastöd.

8§

Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt
mandattid skall tillämpas, när förbundsmedlemmarna förrättar val av direktionen.

9§

Förbundsdirektionen väljer, efter förslag från medlemskommunerna, ordförande och vice
ordförande för mandatperioden. Dessa bör representera olika politiska partier.
Inför varje mandatperiod bestämmer direktionen vilken ledamot som skall fullgöra
ordförandens uppgifter, tills val av ordförande har förrättats.
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Ekonomisk förvaltning
Budget
10 §

Direktionen skall i form av ett ägarmöte i april varje år samråda med kommunstyrelsen i
medlemskommunerna om budgetramarna samt en plan för ekonomin för den kommande
treårsperioden.
Direktionen skall därefter, senast i oktober, fastställa en plan för verksamheten och ekonomin
(budget) för nästa kalenderår och skicka ut den för information till medlemskommunerna.
Innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet skall samråd ske med
förbundsmedlemmarna i form av ett ägarmöte.
Vid varje sammankallat ägarmöte skall protokoll upprättas samt justeras av mötets ordförande
samt utsedd företrädare från en av de deltagande medlemskommunerna.

11 §

Direktionen skall upprätta tertialrapport och delårsrapport för andra tertialet över
verksamheten och lämna dessa till medlemskommunerna.

Lån och andra ansvarsförpliktelser
12 §

Förbundet får ta upp lån för sina verksamheter. Om förbundsmedlemmarna inte medger annat,
får den sammanlagda låneskulden inte vid något tillfälle överstiga 300 basbelopp.

Vårdförbundets tillgångar och skulder
13 §

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i vårdförbundets tillgångar och skulder i
förhållande till förbundsmedlemmarnas befolkningsunderlag den 1 november året före
verksamhetsåret.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna
medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar
eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

Finansiering av verksamheten
Kostnadstäckning
14 §

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas
genom anslag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna i förhållande till
befolkningsunderlaget.
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Förbundsmedlemmarna skall i första månaden i varje kvartal, i förskott lämna anslag till
förbundets verksamhet med belopp som kvartalsvis motsvarar den andel som respektive
förbundsmedlem skall svara för. Slutlig reglering av totalt anslag från varje medlemskommun
sker per den 31 december verksamhetsåret.

Revision
15 §

Val av revisorer för granskning av Förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i
kommunallagen. Fullmäktige i den kommun Förbundet har sitt säte (Vingåker) skall efter
samråd med övriga förbundsmedlemmar utse tre revisorer som är gemensamma för samtliga
förbundsmedlemmar.
För revisorer gäller samma mandattid som anges i 8 §.

Varaktighet
16 §

Förbundet är bildat för obestämd tid.

Inträde
17 §

Beslut om medlemsinträde i Vårdförbundet Sörmland fattas av ägarna i consensus vid
ägarmöte.
Reviderad förbundsordning skall därefter tillställas medlemskommunernas fullmäktige för
godkännande.

Utträde
18 §

En förbundsmedlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i Förbundet. Uppsägningstiden skall
vid utträde vara tre år räknat från det kalenderår som närmast följer uppsägningstillfället.

19 §

Medlemskommun som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen göra anmälan om utträde
till Förbundet och samtliga övriga medlemskommuner.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan Förbundet och den utträdande
medlemmen skall bestämmas i en överenskommelse mellan den utträdande medlemmen och
Förbundet. Den utträdande medlemmens andel i förbundets tillgångar och skulder skall utgöra
grunden för en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen skall ske per den
tidpunkt då medlemmen utträder ur Förbundet, om inte annat avtalas mellan den utträdande
medlemmen och Förbundet.
Om den utträdande medlemmen och Förbundet inte kan enas om förutsättningarna för utträde
skall frågan avgöras i enlighet med § 19.
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Likvidation
20 §

Är samtliga kommunmedlemmar överens om detta skall Förbundet träda i likvidation.
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 §
är till ända, skall Förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av
direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av Förbundets behållna tillgångar skall dessa fördelas i enlighet med de i § 13
angivna andelarna.
När Förbundet har trätt i likvidation skall Förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning skall ske genom en förvaltningsberättelse
som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med
redovisning av skiftet av Förbundets tillgångar. Till berättelsen skall även fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens
beslut om vilken av Förbundets medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar
som hör till Förbundets arkiv. Redovisningen skall granskas av Förbundets revisorer som har
att avge revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetår som föregått
likvidationen som likvidationsfasen.
När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts
samtliga förbundets medlemskommuner, är Förbundet upplöst.

Ändring av förbundsordningen
21 §

Direktionen får väcka frågor om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna.
Om en fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem, skall
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.

Initiativrätt
22 §

Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i direktionen.

Närvarorätt
23 §

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot, ersättare eller insynsråd i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
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Tvister
24 §

Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.

Ersättning till ledamöter och revisorer samt ersättare och insynsråd
25 §

Ekonomiska förmåner till ledamöterna, ersättarna och insynsråden i direktionen samt till
revisorer skall utgå enligt följande. Ordförande: Månadsarvode med 15 % av
riksdagledamotsarvodet.
Vice ordförande: Månadsarvode med 8 % av riksdagsledamotsarvodet. Övriga ledamöter i
direktionens arbetsgrupp (arbetsutskott): Månadsarvode med 4 % av riksdagsledamotsarvodet.
Sammanträdesarvode för ledamöter, ersättare, insynsråd och revisorer:
1,5 % av riksdagsledamotsarvodet.

Ikraftträdande
26 §

Denna förbundsordning träder i kraft från och med att den antagits i respektive medlems
fullmäktigeförsamling.
Vid denna tidpunkt upphör den tidigare förbundsordningen att gälla.

För Katrineholms kommun den
2016-

För Eskilstuna kommun den
2016-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

För Vingåkers kommun den
2016-

För Strängnäs kommun den
2016-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

_____________________________
Kommunstyrelsens ordförande
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För Flens kommun den
2016-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

182

Dnr 182/2017

003

Revidering av taxa för tillsyn av tobak, receptfria
läkemedel, folköl och e-cigaretter, samt
påfyllningsbehållare
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar den reviderade taxan ”Taxa för tillsyn av tobak,
receptfria läkemedel, folköl och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare”.
Nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel upphör gälla i samband med att den nya träder i kraft

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen tagit över kommunens tillsynsansvar för
detaljhandel med folköl. En ny lagstiftning har trätt i kraft, vilken ger
kommunerna tillsynsansvar över e-cigaretter samt påfyllningsbehållare för ecigaretter. En ny revidering av reglementet är föreslagen och kommer, om den
beslutas av kommunfullmäktige, att innebära att även ansvaret för servering av
folköl samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare för e-cigaretter läggs på
Samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-11
Protokollsutdrag – Sbn 54/2017
UTKAST – Flik till författningssamlingen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-29

71

Samhällsbyggnadsutslmttet
Sbn § 54

SBN 84/2017

406

Revidering av Taxa
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun att anta den reviderade taxan "Taxa för tillsyn av tobak,
receptfria läkemedel, follcöl och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare".
Nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel upphör gälla i samband med att den nya träder i kraft.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen tagit över korrununens tillsynsansvar för
detaljhandel med follcöl. En ny lagstiftning har trätt i kraft, vilken ger
kommunerna tillsynsansvar över e-cigaretter samt påfyllningsbehållare för ecigaretter. En ny revidering av reglementet är föreslagen och kommer, om den
beslutas av kommunfullmäktige, att innebära att även ansvaret för selvering av
follcöl samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare för e-cigaretter läggs på
Samhälls byggnadsnämnden.
Tillsynen över dessa nya områden föreslås finansieras med avgifter.
Idag finns en taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel. Vi föreslår att även follcöl samt e-cigaretter och
påfyllningsbehållare inlduderas i den taxan.
I den nuvarande taxan har avgiften för tillsyn beslutats motsvara 2 timmar per år
för försäljning av tobak respektive receptfria läkemedel. Eftersom dessa
produktkategorier ofta säljs tillsammans på sarruna försäljningsställe, och det
finns vissa samordningsvinster i tillsynen, har en "rabattmodell" lagts in i taxan.
Modellen innebär att försäljningsstället betalar full årsavgift (2 timmar/år) om de
säljer en produktkategori, om de säljer två produktkategorier reduceras den
tillkorrunande produktkategorins årsavgift med 75%.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-29

72

~amhällsbyggnadsutskottet

Forts.

SBN 84/2017

Sbn§ 54

406

Det är inte ovanligt att försäljningsställen som saluför tobak och receptfria
läkemedel även säljer follcöl och e-cigaretter samt påfyllnings behållare. Likaså för
dessa produktkategorier finns samordningsvinster att göra i tillsynen.
Sammantaget gör det att vi fInner det lämpligt att införa follcöl samt e-cigaretter
och påfyllningsbehållare i den nuvarande taxan och därmed låta dem omfattas av
den existerande avgiftsmodellen.
Vi föreslår att den årliga tillsynsavgiften ska mostavara 2 tllunar för såväl folköl
som e-cigaretter och påfyllnings behållare, i Wchet med nuvarande taxa för tobak
och receptfria läkemedel. Reduceringen om 75% av tillsynsavgiften för varje
tillkommande produktkategori föreslås kvarstå.

otler

2,5 tllunar
3 tllunar
3,5 tllunar

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-11
Reglemente - UTKAST

Justerandes sign

i?'

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-08-11
Vår handläggare

Paulina Eriksson

Vår beteckning

84/2017-406

Revidering av taxa
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar


Föreslå kommunfullmäktige i Vingåkers kommun att anta den reviderade
taxan ”Taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl och ecigaretter samt påfyllningsbehållare”. Nuvarande taxa för tillsyn enligt
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel upphör
gälla i samband med att den nya träder i kraft.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av samhällsbyggnadsenheten.
Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen tagit över kommunens tillsynsansvar för
detaljhandel med folköl. En ny lagstiftning har trätt i kraft, vilken ger
kommunerna tillsynsansvar över e-cigaretter samt påfyllningsbehållare för ecigaretter. En ny revidering av reglementet är föreslagen och kommer, om den
beslutas av kommunfullmäktige, att innebära att även ansvaret för servering av
folköl samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare för e-cigaretter läggs på
Samhällsbyggnadsnämnden.
Tillsynen över dessa nya områden föreslås finansieras med avgifter.
Idag finns en taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel. Vi föreslår att även folköl samt e-cigaretter och
påfyllningsbehållare inkluderas i den taxan.

Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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I den nuvarande taxan har avgiften för tillsyn beslutats motsvara 2 timmar per år
för försäljning av tobak respektive receptfria läkemedel. Eftersom dessa
produktkategorier ofta säljs tillsammans på samma försäljningsställe, och det
finns vissa samordningsvinster i tillsynen, har en ”rabattmodell” lagts in i taxan.
Modellen innebär att försäljningsstället betalar full årsavgift (2 timmar/år) om de
säljer en produktkategori, om de säljer två produktkategorier reduceras den
tillkommande produktkategorins årsavgift med 75%.
Det är inte ovanligt att försäljningsställen som saluför tobak och receptfria
läkemedel även säljer folköl och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare. Likaså för
dessa produktkategorier finns samordningsvinster att göra i tillsynen.
Sammantaget gör det att vi finner det lämpligt att införa folköl samt e-cigaretter
och påfyllningsbehållare i den nuvarande taxan och därmed låta dem omfattas av
den existerande avgiftsmodellen.
Vi föreslår att den årliga tillsynsavgiften ska mostavara 2 timmar för såväl folköl
som e-cigaretter och påfyllningsbehållare, i likhet med nuvarande taxa för tobak
och receptfria läkemedel. Reduceringen om 75% av tillsynsavgiften för varje
tillkommande produktkategori föreslås kvarstå.
Hur modellen ska tillämpas vid försäljning av en eller flera produktkategorier

Försäljning av en produktkategori
Försäljning av två produktkategorier
Försäljning av tre produktkategorier
Försäljning av samtliga 4 produktkategorier

2 timmar
2,5 timmar
3 timmar
3,5 timmar

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
Paulina Eriksson
Miljöinspektör

Bilaga:

Taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl och e-cigaretter samt
påfyllningsbehållare
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Taxa för tillsyn av tobak, receptfria läkemedel, folköl och ecigaretter samt påfyllningsbehållare
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens
kostnader för handläggning och tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581),
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2000:730), alkohollagen
(2010:1622) samt Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning av anmälan och andra åtgärder med anledning av
anmälan av försäljning av tobak
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig obefogat,
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnden överklagas.
Timtaxa
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 995 kronor för varje hel
timme handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan
bestämts för ärendet (fast avgift), i, förhållande till den årliga
handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig
tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i
taxan.
5 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i
övrigt, övrig beredning i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan
avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om
den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år
tas ingen timavgift ut.
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
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trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.
6 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad
2015 (kommunfullmäktiges beslutsår).
Avgift med anledning av anmälan av tobaksförsäljning
7 § Avgift för anmälan tas ut med en fast avgift motsvarande två timmars
handläggningstid.
8 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver
eller avser att bedriva verksamheten.
Avgift för tillsyn i övrigt
9 § Avgift för tillsyn betalas i form av en fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för varje verksamhet nedan multipliceras
med timtaxan.
För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift
motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning av tobaksvaror.
För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift
motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning av receptfria
läkemedel.
För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift
motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning eller servering av
folköl
För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift
motsvarande 2 timmars handläggningstid vid försäljning av e-cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare
Sker försäljning av mer än en av ovanstående produktkategori (tobak,
receptfria läkemedel, försäljning/servering av folköl eller e-cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare), tas full årlig tillsynsavgift ut för en av
produktkategorierna, samt 75% reducerad årlig tillsynsavgift för varje
tillkommande produktkategori.

1
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Avgifter för årlig tillsyn avseende försäljning av produktkategorierna
tobak, receptfria läkemedel, folköl samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Försäljning av en produktkategori
2 timmar
Försäljning av två produktkategorier
2,5 timmar
Försäljning av tre produktkategorier
3 timmar
Försäljning av samtliga 4 produktkategorier
3,5 timmar
10 § Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det
att anmälan skett. För tillsyn dessförinnan och som inte ingår i avgift för
prövning eller för handläggning av anmälan tas timavgift ut. Fast årlig
avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs.
11 § Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av att
verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden eller förbud ingår
inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
12 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten.
Nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i
enskilda fall fattas av samhällsbyggnadsnämnden.
Avgiftens erläggande
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vingåkers kommun.
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i
räkning.

2
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

183

Dnr 325/2017

214

Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
2018
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för socialnämndens
verksamheter fr.o.m. 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden föreslår att kommunens taxa anpassas efter Katrineholm och
Flens taxa för serveringstillstånd. I övrigt sker endast uppräkning på grund av höjt
prisbasbelopp.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag – Sn § 105, 2017-09-11
Tjänsteutlåtande, 2017-08-15
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Socialnämnden

2017-09-11

129

Sn § 105

Dnr 181/2017

706

Revidering av taxa tör socialnämndens verksamheter
2018
Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till
taxa för socialnämndens verksamheter fr.o.m. 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen föreslår att kommunens taxa anpassas till Katrineholms och Flens
taxa för serverings tillstånd. I övrigt sker endast uppräkning på grund av höjt
prisbasbelopp.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-15

Expediering

Kommunstyrelsen
Revisorerna

U tdrags bes tyrkande

280

Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-11

124(136)

Plats och tid

måndagen den 11 september 2017, Hjälmaren, kommunhuset, Id. 13.00-17.30

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (iVf) §§ 101-104
Sven-Arne Pettersson (S)
Inger Lindfors (S), tjänstg. ersättare
Britt-Marie Johansson (V), tjänstg. ersättare
Lotta Egeland (lvf), §§ 105-112, tjänstg. ersättare
Anders Lundström (VTL)
Lilija Eriksson (SD)

Övriga deltagande

Gunilla Porsvant (L)
Kjell Rosen (lvIP)
Dag Wallströmer, socialchef
Cecilia Forsell, IFO §§ 101
Agneta Nordin, IFO §§ 101
Vicktoria Roos, IFO §§ 101
Annica Pettersson, IFO §§ 101
Karina Mattsson, områdeschef äldreomsorgen §§ 104
Gunilla Pettersson, områdeschef funktionshinderomsorgen §§ 104
Lena Brännlund, nämndsekreterare

Utses att justera

!rene Sandqvist (Lvf), Anders Lundström (VTL)

Justeringens
tid och plats

Paragrafer 101-112

Sekreterare

Ordförande

Justerande

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2017-09-14

anslags nedtagande

2017 -10-07

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

J usterandes sign

Lena Btännlund

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (7)

Datum

2017-08-15
Vår handläggare

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

Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar


Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till taxa för
socialnämndens verksamheter from 2018-01-01.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att kommunens taxa anpassas till Katrineholms och Flens
taxa för serveringstillstånd. I övrigt sker endast uppräkning på grund av höjt
prisbasbelopp.
Ärendets beredning

Avstämning har gjorts på tjänstemannanivå med alkoholhandläggaren i
Katrineholm. Kostavgifterna är i enlighet med föregående års beslut numera
indexuppräknade med prisbasbeloppet. Besked från kostenheten på eventuella
förändringar av priser har ej lämnats då detta skrivs.
Bakgrund

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE taxa

Vingåker har sedan ett år samverkan med Katrineholm och Flen genom köp av
handläggning av serveringstillstånd. Det är lämpligt att de ingående kommunernas
taxor är lika. På grund av otakt i beslutsprocessen blev det ej så inför 2017 vilket
nu föreslås rättas till. Huvudparten av övriga avgifter i taxan är numera reglerade
genom prisbasbeloppet. Några få avgifter är också gemensamma i hela Sörmland.

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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Förvaltningens ståndpunkt

Det är en fördel om avgifter tas ut på liknande nivå och efter liknande principer
mellan kommunerna. Med liggande förslag erhålls samma taxa för
serveringstillstånd som i Katrineholm och Flen och för vård och omsorg i
huvudsak samma avgifter som för övriga medlemmar i Taxe- och avgiftsnämnden
det vill säga Hallsberg, Askersund, Laxå, Kumla, Lekeberg och Degerfors.
Konsekvenser

Även efter höjningen av taxan för serveringstillstånd kommer den verksamheten
inte, som lagstiftaren förutsätter, att vara självfinansierad utan subventioneras av
skattemedel.
Bilagor

Förslag till ny taxa
VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1.
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TAXA FÖR SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER Från
och med 2018-01-01
Avgifter som ingår i äldreomsorgens maxtaxa

Avgift avseende
20180101
Av basbeloppet
(45 500)
Timtaxa hemtjänst
0,81 % per timma
369:Trygghetslarm
0,7 % per månad
318:Sjukvårdsavgift
0,7 % per månad
318:Hembesök av leg pers. när patient ej är
inskriven i hemsjukvård, även utprovning
av hjälpmedel och utredning av
bostadsanpassning
0,35 % per besök
159:Utskrivning av inkontinenshjälpmedel
per utskrivning (gemensam avgift i länet)
100:Maxavgift för endast egenvård 0,7 % per månad
318:-

20170101
(44 800)
365:314:314:-

157:100:314:-

Avgifter som ej ingår i maxtaxan

Avgift avseende
Av basbeloppet
Timtaxa för servicetjänster
utan biståndsprövning
0,58 % per timme
Egenavgift kompressionsstrumpa
Klass 2, max 2 st/år
0,47 % per strumpa
Egenavgift höftskyddsbyxa per byxa
Övernattning i Härbärget 0,23 % per natt

20180101
(45 500)

20170101
(44 800)

264:-

260:-

214:100:105:-

211:100:103:-

2044:2100:-

2013:2068:-

Lagstadgat

Högsta avgift för vård och omsorg (maxtaxa)
1/12 av 53,92 % per månad.
Boendeavgift i flerbäddsrum 55,39 % per månad
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Minimibelopp vid beräkning av förbehållsbelopp, lagstadgade

Ensamstående över 61 år, lägst 1/12 av
1,3546 basbelopp per månad
Ensamstående under 61 år, lägst 1/12
av 1,3546 basbelopp + 10 % per månad d.v.s
Makar/sambo över 61 år, lägst 1/12
av 1,1446 basbelopp/person per månad
Makar/sambo under 61 år, lägst 1/12
av 1,1446 basbelopp+10 % /person per månad
d.v.s.
Taxa för färdtjänst

Egenavgift för resor upp till 20 km
Egenavgift för resor mellan 20 och 30 km
Egenavgift för resor till kommunens dagvård
(Omsorgsresa)
Egenavgift för länsfärdtjänst för de första 30 km
För varje 10 km därutöver
Kostnad för måltider

Helinackordering särskilt boende/dygn (0,28 %)
Helinackordering särskilt boende/månad (8,42%)
Lunch Sävstagåren (0,127 %)
Mattjänst/portion (0,123 %)
Korttidsvistelse LSS § 9:
Barn till och med 12 år/måltid(0,047 %)
Barn till och med 12 år/dag (0,14 %)
Mellanmål på barnkorttids oavsett ålder, ingår i
heldygns/dagkostnad (0,033 %)
Vuxna/måltid (0,094 %)
Vuxna/dag (0,28 %)
Måltidskostnad riktad dagverksamhet lunch+kaffe
(0,167 %)
Extra näringsdryck, specialkost eller sondmat

20180101
5136:-

20170101
5057:-

5650:-

5553:-

4340:-

4273:-

4774:-

4700:-

20180101
(45 500)
60:70:-

20170101
(44 800)
60:70:-

50:70:30:-

50:70:30:-

20180101
127:3831:58:56:-

20170101
126:3773:57:55:-

21:60:-

21:64:-

15:43:127:-

15:42:126:-

76:-

75:-

Ingen extra kostnad
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Ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Stadigvarande
Nyansökningar permanenta tillstånd
(allmänheten/slutna sällskap/hotell/
catering/provsmakning särskilt tillstånd, året runt/under
viss tidsperiod)
Nyansökan ideella föreningar
Förändring
(utökande av lokal/tider/catering)
Ändrade ägarförhållanden, mer än 50 %

2018
11 350 kr

2017
10 000 kr

6 350 kr
4 000 kr

4 000 kr

10 300 kr

10 000

2 100 kr

4 000 kr

6 000 kr

3 000 kr

3 500 kr per
dag, dock
max 9 500
kr
1 100 kr per
dag, dock
max 7 000
kr/år
1000 kr

2 500 kr
per dag,
dock max
6 500 kr
1 000 kr

2 000 kr

700 kr

500 kr
1 250 kr

0 kr
850 kr

500 kr

0 kr

1 000 kr per
dag dock
max 6 000
kr/år

850 kronor
per dag,
dock max 2
400 kr/år

(detsamma som tillfällig tillsynsavgift)
Ändrade ägarförhållanden, mindre än 50 %
(detsamma som tillfällig tillsynsavgift)
Särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme per
tillståndshavare (de har redan tillstånd)

Tillfälligt

Allmänheten tillfälligt enstaka tillfälle/tidsperiod

Slutna sällskap tillfälligt enstaka tillfälle/tidsperiod

Ändring/utvidgning av tillståndet Tillfälligt (lokalen,
tiden)
Särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme per
tillståndshavare

1 000 kr

Anmälningar

Provsmakning (har tillstånd för lokalen)
Provsmakning – partihandlare/utställare/tillfälle
(inga krav matservering)
Provsmakning – tillverkare har serveringstillstånd
efter anmälan
Allmänheten teater eller konsertlokal under paus i
föreställning (enstaka tillfälle/tidsperiod)
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Anmälningar forts
Anmäla lokal och godkänns av kommunen
cateringverksamhet
Anmälan Krydda spritdryck snaps stadigvarande

Kunskapsprov och förseningsavgift

2018
850 kr

2017
300 kr

0 kr

850 kr
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Kunskapsprov vid examinationstillfälle
1 500 kr
500 kr
Förseningsavgift restaurangrapport
1 500 kr
1 000 kr
En tillfällig förändring av serveringstid eller utvidgat alkoholdryckssortiment vid
ett enstaka tillfälle för ett serveringsställe med ett permanent serveringstillstånd till
slutna sällskap, räknas som en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap.
Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Fast tillsynsavgift

2018

2017

Fast årlig tillsynsavgift för alla permanenta tillstånd

2000 kr

2 000 kr

Fast årlig tillsynsavgift för innehavare av
serveringstillstånd med dispens från alkohollagen
kap 8 § 5a

1 500 kr

1 500 kr

Tillfällig tillsynsavgift vid ägarbyte

2 000 kr

2 000 kr

2017
Rörlig
tillsynsavgift,
kronor
0

50 001 – 250 000

2018
Rörlig
tillsynsavgift,
kronor
0
2 100

250 001 – 500 000

4 200

4 200

500 001 – 750 000

5 250

5 250

751 000 – 1 000 000

6 300

6 300

1 000 001 – 1 500 000

7 350

7 350

1 500 001 – 2 000 000

8 400

8 400

2 000 001 – 3 000 000

9 450

9 450

3 000 001 - 4 000 000

10 500

4 000 000 -

11 500

10 500
11 500

Rörlig tillsynsavgift
Årsomsättning alkoholdrycker, kronor

0 – 50 000

2 100
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

184

Dnr 325/2017

214

Beslut om initiering av ny detaljplan – Vidåkersområdet
på fastigheten Åsen 9:1
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att initiera ny detaljplan mellan Slottsskolan F-6
och Hansjöområdet (Vidåker).

Beskrivning av ärendet

Det byggs mycket i Vingåker och nu börjar detta även gälla centralorten, där nu de
kommunala tomterna endast är så kallade lucktomter och många frågor ställs om
tomter i aktuellt område. Den nya detaljplanen föreslås ge ca 60- 70 nya bostäder
med en blandad bebyggelse om förslagsvis en-, rad-, kedje- och flerbostadshus.
Vidare så föreslås det att i den nya detaljplanen även placera en mikropark för
solceller, där man kan etablera solceller som kommuninnevånare kan köpa andelar
i.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-07-05
Protokollsutdrag – Sbn 45/2017
Översiktskarta Åsen 9:1
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-29

61

.SamhäHsbyggtiftdsutslwttet
Sbn § 45

SBN205/2017 - 214

Beslut om initiering av ny detaljplan Vidåkersområdet på
fastigheten Asen 9:1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

•

Föreslå ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ny detaljplan mellan
Slotts skola F - 6 och Hansjöområdet (Vidåker)

Beskrivning av ärendet

Det byggs mycket i Vingåker och nu börjar detta även gälla centralorten, där nu de
kommunala tomterna endast är så kallade lucktomter och många frågor ställs om
tomter i aktuellt område. För att stimulera byggnation i centralorten så behövs ny
detaljplanerad mark för att kunna säljas till både kommun1nvånare och invånare
utanför vår kommun.
Den nya detaljplanen föreslås ge ca 60 - 70 nya bostäder med en blandad
bebyggelse om förslagsvis en-, rad-, kedje- och flerbostadshus, vilket kommer ge
en bra framförhållning i framtiden gällande byggbara tomter i centralorten.
Yrkande

Robert Davidsson (C) yrkar återremiss för att i första hand utreda alternativ med
möjliga förtätningar i centralorten, utreda statusen på den jordblUksmark som
ligger på den berörda fastigheten Asen 9:1 samt ta fram ett alternativ där det
föreslagna detaljplaneområdet enbart medger exploatering av den västra delen.
Proportionsordning

Ordförande ställer Robert Davidsson (C) yrkande mot förslag till beslut.
Ordförande ftnner att nämnden beslutar enligt fÖl\Taltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-07-05

Expediering
Kommuns tyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
SftffiftäHsbyggaadsutslmttet

Sammanlrädesdalum

Sida

2017-08-29

58 (78)

t

Plats och tid

Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 29 augusti 2017, kl. 17 00-18,00

Beslutande

Leif Skeppstedt (S), ordföra nde §§ 43, 45-57
Robert Davidsson (C), ledamot, §§ 43,45-57, ordförande § 44
Monica G ranström (S)
Pierre Andersson (S)
Lars-Ove Winberg (C)
J an Karlsson (SD)
Marie- Louise T hyberg (S)
Jörgen Larsson (S) § 44

t

Göran Axelsson 0'1'1)
Per-Erik Lif (VTL)
Asa Petersson, miljöinspektör
Pon tus Lindström, miljöinspektör
Peter Grönlund, samhällsbyggnadschef
Josetin Frank, sekreterare
Tony Ljungberg, bygglovshandläggare

Övriga deltagande

Utses att justera

Lars-Ove Winberg

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Vingåker, torsdag den 31 augusti 2017

Sekreterare

Ordförande

Justerande

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

Samhällsbyggnadsnämnden
~·äJl4"ggaa~k>('}t~t

Sammanträdesdatum

201 7-08-29
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-09-01

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vingåker

Underskrift

. U\.C. ~......................................... .......... .. ....................... .

Namnförtydligande

Asa Westerlund

anslags nedtagande

2017 -09-25

~c-,~

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-07-05
Vår handläggare

Tony Ljungberg
0151-191 45, tony.ljungberg@vingaker.se
Vår beteckning

Sbn 205/2017 – 214

Beslut om initiering av ny detaljplan Vidåkersområdet
på fastigheten Åsen 9:1
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar


Föreslå ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ny detaljplan mellan
Slottsskola F – 6 och Hansjöområdet (Vidåker)

Sammanfattning

Det byggs mycket i Vingåker och nu börjar detta även gälla centralorten, där nu de
kommunala tomterna endast är så kallade lucktomter och många frågor ställs om
tomter i aktuellt område. Den nya detaljplanen föreslås ge ca 60- 70 nya bostäder
med en blandad bebyggelse om förslagsvis en-, rad-, kedje- och flerbostadshus.
Vidare så föreslås det att i den nya detaljplanen även placera en mikropark för
solceller, där man kan etablera solceller som kommuninnevånare kan köpa andelar
i.
Ärendets beredning

Bereds av enhetschef och byggnadsinspektör

VK101S v1.0 060208, 11.3
Tjänsteutlåtande Beslut om initiering
av ny detaljplan Åsen 91

Bakgrund

Det byggs mycket i Vingåker och nu börjar detta även gälla centralorten, där nu de
kommunala tomterna endast är så kallade lucktomter och många frågor ställs om
tomter i aktuellt område. För att stimulera byggnation i centralorten så behövs ny
detaljplanerad mark för att kunna säljas till både kommuninvånare och invånare
utanför vår kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Den nya detaljplanen föreslås ge ca 60- 70 nya bostäder med en blandad
bebyggelse om förslagsvis en-, rad-, kedje- och flerbostadshus, vilket kommer ge
en bra framförhållning i framtiden gällande byggbara tomter i centralorten. Vidare
så föreslås det att i den nya detaljplanen även placera en mikropark för solceller,
där man kan etablera solceller som kommuninnevånare kan köpa andelar i.
Förvaltningens ståndpunkt

Föreslå kommunstyrelsen att initiera ny detaljplan mellan Slottsskola F – 6 och
Hansjöområdet (Vidåker).
Konsekvenser

Att en ny detaljplan antas för att ge kommunen mer byggbara tomter i
centralorten för både egnahem och flerbostadshus, samt för att möjliggöra
fossilfri elproduktion i liten skala.
Bilaga: Översiktskarta över aktuellt område

VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör

293

6549275

115353

Fastighetskarta

114068

200
200 m
m
6548426

© Vingåkers kommun

Skala 1:5000
Skapad med InfoVisaren
2017-07-05
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

185

Dnr 363/2017

034

Redovisning av motioner som ej besvarats
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Två gånger per år ska förvaltningen redovisa alla motioner som ännu inte är
besvarade.
Beslutsunderlag

Redovisning, 2017-09-27
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2017-09-27
Dnr

Motion

Remissinstans
KF

Inkom till
KF
2016-10-10

353/2016

Motion om revidering av VA-plan för
Vingåkers kommun

43/2017

Motion angående partistöd

KF

2017-02-06

160/2017

Motion angående rådgivare enskilda avlopp

SBN

2017-04-20

237/2017

Motion gällande delad tur för anställda
inom Vingåkers kommun

SN

2017-06-07

Förslagsställare

Kommentar

Gunnar Österberg
(C) och Lars-Ove
Winberg (C)
Anders Lundström
(VTL)
Lars-Göran Karlsson
(SD)
Lars-Göran Karlsson
(SD)

Till KF Kvartal 1 2018
Till KF 27 november 2017
Till KF Kvartal 1 2018
Till KF 27 november 2017
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

186

Dnr 364/2017

036

Redovisning av medborgarförslag som ej besvarats
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Två gånger per år ska förvaltningen redovisa alla medborgarförslag som ännu inte
är besvarade.
Beslutsunderlag

Redovisning, 2017-09-27
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2017-09-27
Dnr

Medborgarförslag

263/2016

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. Ställplats Högsjö.
Medborgarförslag angående att få en
renoverad skolgård till Högsjö skola
Medborgarförslag angående fritt Wifi i
Vingåkers kommun
Medborgarförslag – Julbelysning i Högsjö plus
blomsterlådor i samhället
Medborgarförslag - Cykelpumpstationer
Medborgarförslag om skyndsamma åtgärder
för att förbättra trafiksäkerheten vid
järnvägsövergången vid Viala badplats, samt
utfarten mot, respektive infarten från riksväg
52
Medborgarförslag om att införa resursperson
inom omsorgen

76/2017
107/2017
123/2017
254/2017
323/2017

294/2017

Remiss- Inkom till
instans KF
KS
2016-07-13

Förslagsställare

Kommentar
Till KF 27 november

KS

2017-02-27

KS

2017-03-13

Yngve och Britt-Marie
Andersson
Jan Rosenqvist, Sven-Bertil
Karlsson
Ylva Eliasson

KS

2017-03-23

Malin och Jan Rosenqvist

Till KF kvartal 1 2018

KS

2017-06-19

Becca Chaney

Till KF kvartal 1 2018
Till KF kvartal 2 2018

SN

2017-07-26

Berit Augustsson

Till KF 27 november

Till KF kvartal 1 2018
Till KF 30 oktober
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

187

Ks §

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut



Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut

Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:
Firmatecknare
Fullmakt marknadsstöd – 2017-09-18
Kommunchef
Beslut om tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen – 2017-06-29
Prolongering av avtal Terminalglasögon – 2017-10-02
Fastighetsägarens medgivande – 2017-10-02
Grannyttrande – 2017-10-02
T.F. Kommunchef
Förordnande av parkeringsvakter – 2017-10-09
Ekonomichef
Borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB – 2017-10-05
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-10-16

188

Ks §

Dnr 12/2017
Dnr 301/2017
Dnr 150/2017
Dnr 118/2017
Dnr 338/2017

043
312
042
530
100

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut



Delgivningarna läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förenade Småkommuners Försäkrings AB – Avveckling av Förenade
Småkommuners Försäkrings AB
Förenade Småkommuners Försäkrings AB – Stämmoprotokoll 2017-06-20
Landstinget i Sörmland – Protokollutdrag: Länsgemensam strategi i samverkan för
stöd till anhöriga
Länsstyrelsen – rapport från inspektion hos överförmyndaren i Vingåkers
kommun
NSV – Sammanträdesprotokoll 2017-09-08
RAR – Sammanträdesprotokoll 2017-06-09
SPF Seniorerna Gullvivan – Brev angående gångväg till Hacksta mm
SKL med Cirkulär 17:42 – Budgetförutsättningar för åren 2017-2020
SKL med Cirkulär 17:43 – Musielag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet
SKL med Cirkulär 17:44 – Prolongering av avtal om notkopiering inom de
kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017
SKL med cirkulär 17:45 – Frågor med anledning av principöverenskommelsen
om en försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28 mom.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

300

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

189

Forts.
Ks §
SKL med Cirkulär 17:46 – Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för
år 2017
Socialnämnden – budgetuppföljning maj 2017
Socialnämnden – budgetuppföljning juli 2017
Västra stambanegruppen – Mötesanteckningar från medlemsmöte 2017-08-18
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Resandestatistik januari-juni 2017
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Resandestatistik januari-juli 2017
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Resandestatistik januari-augusti 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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